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C O NC I L I A ÇÃO ENT RE RODOVIÁRIOS
E EM P RES A S T ERMI NA SEM ACOR DO
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Prefeitura do Rio de Janeiro
amplia obrigadoriedade de
passaporte vacinal

Estado está pronto para
receber turistas novamente
no ano de 2022

“Inevitável” diz Paes sobre
a chegada da Ômicron
no Rio de Janeiro
Sertanejo Chrystian lança
música solo após 40 anos da
dupla com Ralf
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Ampliada a lista de locais que deverão exigir comprovante de vacinação contra covid-19. Agora, para
entrar e permanecer em bares, lanchonetes, restaurantes, salões de beleza, shoppings centers e centros
comerciais será necessário comprovação.

GIRO DAS CIDADES - PÁG 3

Escolha seu destino,
Ações para cuidados da
vacine-se, cuide da saúde, doença de Chagas devem ser
respeite regras e divirta-se! implantadas no ano de 2022
TURISMO - PÁG 5

SAÚDE - PÁG 6
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CULUNISTAS

BOLSONARO PARTICIPA DE FORMATURA
DE SARGENTOS NO RIO DE JANEIRO

Estudo mostra que mudança pode abrandar as regras de proteção ambiental em 80%
das ilhas de Angras dos Reis.

Foto: Reuters/Ueslei Marcelino
O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quinta-feira (2), da cerimônia
de formatura de alunos
do curso de graduação de
sargentos da Escola de
Sargentos de Logística, na
Vila Militar, zona oeste do
Rio de Janeiro. Antes da
solenidade, Bolsonaro reuniu-se com os formandos e
desejou boa sorte. Em discurso aos novos sargentos,
que estavam perﬁlados no
Pátio Duque de Caxias, o
presidente disse que eles
são uma parcela do povo
brasileiro, ao qual devem
lealdade.
Bolsonaro ressaltou que
o dia de hoje é um dia de
satisfação e de alegria para
todos os formandos, que
enfrentaram diﬁculdades
nos dois últimos anos de
curso. “Após dois anos difíceis, vocês conseguem se
formar. Mais do que exemplo, o Brasil deposita uma
enorme conﬁança em cada
um de vocês. Temos uma
pátria maravilhosa, que
tem tudo para crescer e
ser ainda uma nação muito
maior. Quisera o destino,
quisera o nosso Deus que

ALERJ DEBATE MUNICIPALIZAÇÃO DA
APA DE TAMOIOS NA COSTA VERDE
Estudo comandado pelo doutor em Geograﬁa pela UFF e ex-presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Luiz Firmino, apontou que caso a gestão da Área de Proteção
Ambiental (APA) de Tamoios, na Costa Verde, passe do estado à prefeitura de Angra dos
Reis – conforme propõe Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 41/21 -, 80% das ilhas
do município podem ter suas regras de proteção ambiental mais abrandadas. A informação foi dada em audiência pública conjunta, nesta quinta-feira (02/12), das Comissões
de Constituição e Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, e de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

eu me elegesse presidente
da República em um quadro bastante incerto, mas
o que vale para todos nós
é a fé e a perseverança. A
vontade de crescer e a luta
incessante”, aﬁrmou.
O presidente destacou ainda que os obstáculos devem ser superados e que
não existem obstáculos intransponíveis.”As missões
difíceis, nós cumpriremos,
as impossíveis, deixaremos
na mão de Deus”, disse
Bolsonaro. Ele enfatizou
a grande satisfação de retornar ao estado do Rio
de Janeiro, onde serviu na
maior parte do seu tempo
de militar e onde foi eleito
e reeleito por 30 anos, de
vereador a deputado federal, e completou lembrando
que em 2018 foi eleito presidente da República.

Mendonça tinha sido indicado há mais de quatro
meses para a vaga surgida
com a aposentadoria do
ministro Marco Aurélio
Mello. “Hoje, para mim e
todos os cristãos, também
é um dia bastante feliz. No
dia de ontem, conseguimos
enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem
terrivelmente evangélico.
Um compromisso nosso de
mandar para a Suprema
Corte uma pessoa que tem
Deus no coração”, aﬁrmou.
Voltando a se dirigir aos
formandos, o presidente
pediu que nunca se esqueçam de ter gratidão durante
suas vidas. “Ninguém consegue nada sozinho. Sempre dependemos de um pai,
de uma mãe, de um irmão,
de um amigo, para atingir
os nossos objetivos. O tempo passará, vocês serão
promovidos e chegarão um
dia ao ﬁnal da carreira. A
satisfação do dever cumprido é o maior legado que
vocês podem deixar para
todos nós”, completou.

No discurso, Bolsonaro
lembrou a aprovação do
nome do ex-ministro da
Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça, ontem (1º) pelo
Senado, para ocupar uma
vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). Por Cristina Indio

Firmino explicou que o estudo foi feito substituindo o plano de manejo da APA Tamoios
pelo plano diretor de Angra, o que, segundo o geógrafo, irá acontecer com a aprovação
do PLC nº 41/21. “A última revisão do plano de manejo da unidade de conservação foi
feita em 2013, ouvindo a sociedade, os municípios e órgãos de estado. O plano diretor de
Angra dos Reis é de 2006. Se vigorar o plano diretor, a Ilha de Cunhambebe Grande sai
do status de preservação e passa as poder ter construções. Dos 29 quilômetros que hoje
são zona de preservação, 9% podem ser alterados. Além disso, 76% das zonas de conservação podem ter regras modiﬁcadas. Das 70 ilhas, 56 podem ter alteração na proteção,
o que representa 80%”, pontuou.
O presidente do Inea, Philipe Campello, defendeu a solução de uma gestão compartilhada:
“Em municípios que há gestão compartilhada entre União, estado e municípios tivemos
resultados muito exitosos”, comentou.O deputado Carlos Minc (PSB) defendeu o fortalecimento do Inea, e apontou que o projeto irá beneﬁciar a especulação imobiliária.
“Uma cogestão para ﬁscalizar mais é sempre bem-vinda. Quando ﬁzemos a duplicação
do Parque Estadual da Ilha Grande, sete resorts já estavam prontos para se instalarem
na praia de Lopes Mendes”, disse.
O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, explicou que fará um projeto junto a universidades para ter desenvolvimento sustentável. “Em 2001, sobrevoamos a Ilha Grande,
desmontamos três cozinhas clandestinas na praia de Lopes Mendes; depois retiramos o
lixão de Abraão”, contou.
Autora do PLC, a deputada Célia Jordão (Patriota) ressaltou que se pretende acabar com
a sobreposição de atuações: “Não se pretende municipalizar a APA, mas transferir sua
gestão. Ninguém está falando em especulação imobiliária e grandes empreendimentos.
A gestão municipal está mais próxima para lidar com os problemas. Foi uma situação
demandada pelos representantes dos municípios da região. Sou uma municipalista. O órgão gestor da APA de Tamoios mostra ineﬁciência desde a criação. Os investimentos são
aquém para a gestão. Os limites da APA estão integralmente dentro de Angra dos Reis.
Queremos evitar sobreposição de atuação. Não queremos acabar com a APA, e sim com
os conﬂitos existentes”.
O deputado Flávio Seraﬁni (PSol), por sua vez, salientou que a área em questão é um patrimônio mundial pela biodiversidade ecológica e cultural. “Se querem a municipalização,
que apresentem uma proposta concreta”, declarou.
Por Eduardo Schmalter
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GIRO DAS CIDADES

POLÍCIA TEM SUSPEITO POR
MORTE DE DESIGNER EM PARATY

A Polícia Civil do Rio de Janeiro
já tem um suspeito pelo assassinato da designer Thalissa Nunes
Dourado, 27, encontrada morta no
começo do mês em Paraty, no sul
do estado.

A investigação havia sido concluída pela polícia, mas a promotora
Laura Pinto de Lucca Abelha considerou insuﬁcientes as provas coletadas para acusar a pessoa apontada no inquérito como autora do
crime.

A informação foi conﬁrmada pelo
delegado responsável pelo caso, “A investigação da polícia termiMarcelo Haddad. O nome do sus- nou, mas o Ministério Público e o
Judiciário entenderam que faltam
peito não foi divulgado.
diligências”, aﬁrmou o delegado.
O
corpo
da
designer
foi
achado
Foto: PMSCS
com as mãos amarradas e com um Segundo ele, isso não deve mudar
saco plástico na cabeça. Até agora, a identiﬁcação do suspeito. “São
exames que vão complementar ouninguém foi preso.
tras caracterizações, como a deﬁ-
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nição da causa mortis. No nosso
ver, não são exames primordiais.
Já chegamos a uma conclusão.”
Foram solicitadas pela Justiça,
também, que mais informações
fossem acrescentadas aos laudos
de local do crime e cadavérico.
A perícia inicial aﬁrmou que Thalissa foi vítima de homicídio por
asﬁxia.
Como provas, a polícia apresentou
os laudos da necropsia do corpo e
do local do crime, uma análise das
imagens das câmeras.

DUQUE DE CAXIAS INICIA CAMPANHA
DO DEZEMBRO VERMELHO CONTRA O HIV
A Prefeitura de Duque de Caxias,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, iniciou a campanha
do Dezembro Vermelho, na Praça do Paciﬁcador e no Centro de
Referência da Cidadania LGBT,
no Centro. A iniciativa instituída
pela Lei Municipal nº 2.765/2016
e reforçada pela Lei Federal nº
13.504/2017, marca uma grande
mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST
(infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a
prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

“Ao longo de todo o mês de dezembro, estaremos em todos os
distritos com essa campanha de
grande importância para a população. A testagem do HIV deve ser
feita porque quanto mais cedo as
pessoas souberem do diagnóstico,
melhor é o tratamento”, aﬁrmou a
enfermeira Karina Marcia de Castro Silva, da coordenação do Programa IST/Aids e Hepatites Virais
de Duque de Caxias.
No Centro de Referência da Cidadania LGBT, além da mobilização
contra o HIV, quem passou por lá
pode realizar tratamentos de beleza.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO AMPLIA
OBRIGATORIEDADE DE PASSAPORTE VACINAL
comerciais; serviços de transporte
de passageiros por taxímetro ou
aplicativo.

Desde o dia 27 de agosto, o comprovante vacinal já é exigido em
academias de ginástica, estádios e
ginásios esportivos, cinemas, teatros, museus, galerias e exposições
de arte, convenções, conferências,
entre outros.
O Rio imunizou 77,1% da população com 12 anos ou mais, o que
signiﬁca que 22,9% da população
carioca podem ser afetados diretamente pelas restrições.

Foto: Divulgação

A Prefeitura publicou nesta quinta-feira (2/12), no Diário Oﬁcial,
o Decreto Rio nº 49.894, que amplia a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal
contra a Covid-19 para acesso a
estabelecimentos de hospedagem
e acomodação, incluindo as locações de imóveis por temporada e os serviços contratados por
aplicativo. O documento também
passará a ser exigido em bares,
lanchonetes, restaurantes, refeitórios, serviços de alimentação, para
a acomodação de clientes sentados em áreas internas; serviços de
embelezamento, estética e congêneres; shopping centers e centros

MOBILIDADE

CONCILIAÇÃO ENTRE RODOVIÁRIOS
E EMPRESAS TERMINA SEM ACORDO

Foto: Reprodução
Mais uma tentativa de conciliação
entre os representantes do Sindicato dos Rodoviários, Rio Ônibus e
a Prefeitura do Rio terminou sem
acordo, durante reunião nesta quarta-feira (1º), no Ministério Público
Trabalho (MPT), sobre o reajuste
salarial de 19 mil motoristas, cobradores e outros proﬁssionais da
categoria, que não acontece há três
anos.

O encontro desta quarta-feira também teve como pauta o pedido do
sindicato pelo direito de realizar
greve. Uma assembleia estava
prevista para a madrugada da última segunda-feira (29), mas foi
impedida por uma decisão liminar
do Tribunal Regional do Trabalho
(TRT). Para o presidente do sindicato, Sebastião José, a decisão é
“totalmente inconstitucional” e vai
de encontro ao direito legal dos
De acordo com MPT, a Rio Ôni- trabalhadores exercerem seu direibus pediu um prazo de mais 30 to de greve.
dias para apresentar posição sobre
a pauta, e aﬁrmou que, diante da “O que aconteceu foi um verdadeiindeﬁnição da possibilidade de au- ro massacre contra a categoria, já
mento das tarifas, não teria como, que a Procuradoria do Município,
neste momento, oferecer nenhum os empresários de ônibus e a próreajuste. O Ministério do Trabalho pria justiça trabalhista se uniram
chegou a sugerir um percentual contra os trabalhadores. Acreditacomo adiantamento, mesmo que mos ontem na palavra que o Rio
parcelado e uma melhora na cesta Ônibus apresentaria hoje uma
básica, que não foi aceito.
proposta, mas fomos enganados,
ludibriados, e agora teremos que
“Os consórcios solicitaram mais tomar uma posição, a insatisfação
30 dias aos rodoviários para deﬁ- da categoria só faz aumentar, um
nição do cenário econômico-ﬁnan- verdadeiro barril de pólvora”, deceiro do setor. Além da grave diﬁ- clarou o presidente.
culdade ﬁnanceira enfrentada e de
quase três anos sem reajuste de ta- De acordo com Sebastião, as negorifa, as empresas estão em período ciações estão praticamente esgotade pagamento do 13º salário, o que das e o próximo passo do Sindicadiﬁculta qualquer possibilidade de to será garantir junto ao Tribunal
reajuste neste momento”, explicou Regional Trabalhista (TRT) a retoa RioÔnibus.
mada do direito para a realização
de assembleia da categoria. Até lá,
Dessa forma, o dissídio coletivo os proﬁssionais vão continuar em
seguirá seu trâmite até o julgamen- estado de greve.
to.

“Continuamos em estado de greve. As negociações estão praticamente esgotadas; agora precisamos levar para os trabalhadores
a proposta inicial das empresas,
que é de retomar as negociações
somente em 2022. Mas, isso só
pode ser feito através de uma assembleia. Em todos esses anos de
sindicalismo jamais presenciei
situação tão arbitrária. Que ﬁque claro que quem decide são os
trabalhadores, o sindicato apenas
media a decisão. Não queremos
que os trabalhadores e a população paguem o preço da insensatez. A situação é muito delicada”,
explicou Sebastião.

Crise no transporte
rodoviário afeta a
população carioca
No dia 23 de novembro, o Sindicato dos Rodoviários decretou
estado de greve aos trabalhadores
do setor e foi anunciada uma
paralisação de motoristas e cobradores de ônibus a partir da meia
noite do último dia 29. Entre as
reivindicações da categoria está o
reajuste salarial. O presidente do
sindicato, Sebastião José, defende
que o modelo de consórcio atual
não tem atendido às necessidades

de usuários e rodoviários.
Colaboração - O Dia.
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ESTADO ESTÁ PRONTO PARA
RECEBER TURISTAS NOVAMENTE
rante e belos passeios históricos
em Niterói. Já na Baixada Verde,
há grande variedade de esportes
de aventura em várias cidades,
como por exemplo Japeri, e para
quem aprecia o turismo religioso,
existem ótimas opções em Belford
Roxo e Magé.

Voltar àquele lugar encantador ou
descobrir um novo recanto? Admirar a paisagem de montanhas, rios
e cachoeiras ou curtir o sol à beira-mar? Aventurar-se em esportes radicais ou balançar na rede ouvindo
o som dos pássaros? Com o avanço
da vacinação e a queda signiﬁcativa dos casos de Covid-19, a alegria
de viajar está de volta.

Os que seguem corretamente as
normas recebem um selo de qualidade do atendimento.
Os viajantes podem consultar a
lista dos locais cumpridores das
normas. Também tem informações sobre as regras de chegada e
permanência em cada município
das 12 regiões turísticas do estado. O portal traz ainda o manual
“10 Mandamentos para o Turismo
Consciente”, como uso de máscaras, distanciamento, higiene pessoal, limpeza de ambientes e vigilância constante com a saúde.

Nesse momento de aproveitar os
dias de descanso fora de casa, o estado do Rio de Janeiro é o destino
certo, com uma combinação inigualável de cenários deslumbrantes e cultura rica e diversa, além de
oferecer uma aula de História em Antes de viajar, não se esqueça de
cada canto e uma culinária tão va- incluir na bagagem o comprovante
riada quanto deliciosa.
de vacinação, para acesso a locais
que exigem essa medida de seguO turismo pós-pandemia requer rança. Tomados todos os cuidados,
uma série de cuidados e protoco- a tarefa é escolher entre as muitas
los. Usar máscara em locais fecha- atrações que fazem do Estado do
dos ou locais abertos com muitas Rio de Janeiro um dos destinos
pessoas aglomeradas, lavar sempre mais procurados no Brasil.
as mãos e usar álcool gel são regras
de ouro que não impedem momen- A começar pela capital, com a betos de diversão, aconchego e rela- leza das praias, do Pão de Açúcar e
xamento.
do Cristo Redentor; museus históricos, como o Paço Imperial, moPara garantir a retomada com segu- dernos, como o Museu do Amarança para turistas e trabalhadores, nhã, e com grandes acervos como
a Secretaria de Turismo e o Go- o do MAM; diversão para toda a
verno do Estado do Rio de Janeiro família, como a roda-gigante Rio
criaram o portal Turismo Cons- Star e o AquaRio, e grandes áreas
ciente RJ, que estimula estabeleci- verdes em plena cidade.
mentos a cumprirem todas as medidas para reabertura das atrações Na Região Metropolitana, o visiturísticas, dos hotéis e restaurantes. tante encontrará natureza exube-

Nos últimos anos, o turismo rural ganhou espaço e se somou ao
turismo ecológico e de aventura
como grandes atrativos para os
viajantes que gostam de conhecer os esconderijos da natureza.
O Vale do Café, que tem também
fazendas históricas e casarões coloniais imperdíveis, as Agulhas
Negras e as regiões de Caminhos
Coloniais, Caminhos da Mata e
Caminhos da Serra são excelentes
opções para esses tipos de lazer.
Os que gostam de aproveitar as
águas do mar, de rios e cachoeiras e ao mesmo tempo conhecer
a cultura e a História ﬂuminenses
têm diferentes caminhos a seguir,
como a Costa Verde, com as águas
transparentes e lindas ilhas de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba,
Itaguaí e Rio Claro. Ou a Costa do
Sol, com mergulhos inesquecíveis
em Búzios, Cabo Frio, Arraial do
Cabo e outros dez municípios. O
roteiro ﬁca completo com a Costa
Doce, com lagoas e corredeiras,
além das feiras agropecuárias, e a
região de Águas do Noroeste, com
fontes medicinais e a tranquilidade da vida rural.
O que não falta é diversidade. No
momento em que o turismocomeça a se recuperar das perdas de
2020, todos os cuidados são tomados para receber moradores de
todas as partes do país. A aposta
inicial é atrair turistas ﬂuminenses
e brasileiros.
Por Secretaria de Turismo RJ

Foto: Divulgação/PMSCS

Foto: Divulgação

Na Serra Verde Imperial, as áreas de preservação ambiental são
atrações à parte, além da excelente
gastronomia e da História do país
contada em muitos pontos de Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim,
Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo.

Ações para cuidados da
doença de Chagas devem ser
implantadas no ano de 2022

Ao menos duas iniciativas para cuidar da forma
crônica da doença de Chagas e evitar a transmissão congênita devem ser
implantadas no ano que
vem. O projeto Comunidades Unidas para Inovação, Desenvolvimento e
Atenção para a doença de
Chagas (Cuida Chagas),
coordenado pelo Instituto
Nacional de Infectologia
Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz (INI/
Fiocruz), está em fase ﬁnal
de aprovação da comissão
de ética para ser implantado a partir de 2022, com
duração de 4 anos.
O outro projeto é a ﬁnalização do Guia para estruturação de linhas de cuidado para doença de Chagas,
que está sendo feito por
um grupo de trabalho da
Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da
Saúde da Saúde.

A pesquisadora principal
do estudo Cuida Chagas,
Andréa Silvestre, explicou
que o projeto piloto, que
conta com o ﬁnanciamento da agência global Unitaid, será implantado nos
municípios de Espinosa e
de Porteirinha (MG), São
Desidério (BA), São Luís
de Montes Belos (GO) e
Iguaracy (PE).
“Nós atuaremos com a
vigilância de casos crônicos, com todas as ações
priorizando e acontecendo na atenção primária
à saúde, rastreamento e
busca ativa de novos casos, permitindo toda uma
viabilidade operacional.
Nós imaginamos que nesses territórios nós temos
a possibilidade de avaliar
quase 6 mil pessoas, que
serão identiﬁcadas dentro
desse processo de detecção”.
De acordo com ela, o projeto também ocorrerá em
dez municípios da Bolívia, 13 da Colômbia e cinco do Paraguai, com um
total de 234 mil pessoas
avaliadas.

Consumo de açúcar na
primeira infância é fator
de risco para cáries

Crianças de zero a seis
anos que consomem açúcar com alta frequência
estão muito suscetíveis ao
aparecimento de cáries.
Estudo desenvolvido na
Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), no

Rio Grande do Sul, em um
ambulatório odontológico
mostrou que oito em cada
dez crianças atendidas ingeriam alimentos açucarados e tinham cáries. De 86
casos analisados, a doença
bucal foi encontrada em
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SAÚDE
86,2% da amostra.
Segundo os pesquisadores,
o consumo de açúcar se
dava já a partir dos nove
meses, inclusive na mamadeira. “A gente percebia
que a maioria nos procurava quando já tinha alguma
dor ou quando tinha algum
processo para tratar. Na
sua maioria, não se procura atendimento de forma
preventiva, como orientação, para saber como está
a saúde bucal”, aponta Fernanda Ortiz, coautora do
trabalho.
Ela explica que, embora sejam dentes de leite, a falta
de cuidados nos anos iniciais são também para o futuro. “Prejudica a erupção
e a formação do dente permanente, que é o dente de
adulto. Ele não vai nascer

de maneira imediata, apenas quando for mais velho.
Prejudica toda a formação
e o nascimento desse dente
permanente”, aponta a pesquisadora, que é odontopediatra.
A cárie tem relação direta com o açúcar. “É uma
doença comportamental, é
um processo complexo que
existe com a formação da
placa bacteriana. Essas bactérias se alimentam principalmente do açúcar, produzem ácidos e esses ácidos
entre aspas corroem o dente
e começam o processo de
destruição dentário, que é
a cárie”, explica Fernanda.
Ela destaca que esta é uma
das doenças mais prevalentes na infância.
Nesse sentido, tanto a escovação quanto a diminuição

ou mesmo a não ingestão
de açúcar são os principais
meios de prevenção. “A
gente comenta que é muito
mais fácil conseguir controlar a nutrição da criança
e a da família, do que pedir
pra essa criança ou a família escovar o dente toda vez
que ingerir algum alimento
açucarado”, orienta a odontopediatra.
Ela lembra que a recomendação é não ingerir açúcar
até os dois anos de idade
e depois dessa faixa etária
ingerir a menor quantidade
possível. E, com o nascimento do primeiro dente,
fazer a escovação com creme dental com ﬂúor.
De acordo com divulgação
da Agência Bori, o trabalho
foi publicado na Revista
Gaúcha de Odontologia.

Saúde bucal afeta imunidade
e desempenho esportivo

Foto: Divulgação

A saúde da boca e os cuidados com os dentes não
garantem apenas um sorriso bonito, livre de dores e
de cáries. Eles estão diretamente relacionados com a
saúde do organismo como
um todo.
Hoje, dentistas podem
identiﬁcar sinais presentes na gengiva para ajudar
a antecipar diagnósticos,
trabalhar a alimentação de
maneira integrada com um
nutricionista e até mesmo
se especializar em Odonto-

logia do Esporte para ajudar
a melhorar a performance e
recuperação de quem pratica atividade física. Para entender melhor esta relação,
o EU Atleta conversou com
os dentistas Bruna Conde
e Thales Wilson Cardoso,
que também falaram sobre
os principais problemas
encontrados em relação à
saúde bucal e cuidados que
devem ser tomados para
evitá-los, minimizá-los ou
curá-los.
Um exemplo é o do jogador

de futebol Orlando Berrío,
então no Flamengo, que em
2018 fez tratamento dentário, com uso de placa ortodôntica, visando contribuir
com a recuperação de uma
lesão no joelho.
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“INEVITÁVEL” DIZ PAES SOBRE A CHEGADA
DA ÔMICRON NO RIO DE JANEIRO
Para o prefeito Eduardo Paes, a chegada ao Rio da nova variante do Coronavírus, ômicron, é “inevitável”.
O chefe do executivo municipal deu
a declaração na quarta-feira (01/12),
mesmo dia em que a Secretaria municipal de Saúde (SMS) comunicou
a identiﬁcação do primeiro caso
suspeito da cepa no município.

“Por tudo que eu vinha lendo, é
um pouco inevitável que essa nova
cepa se espalhe pelo mundo, como
foi com a Delta, E com a Delta
aconteceu algo parecido. Parecia
uma grande tragédia, e ela acabou
tendo um índice de letalidade (que
é o que nos incomoda, sempre o
que mais nos importa) menor do
que se previa”, disse Paes, que
Durante a inauguração do projeto acrescentou.
Circuito da Literatura, em Botafogo, na Zona Sul, o Prefeito aﬁrmou “Você já tem estudos da vacina
que é difícil evitar que a variante se de Oxford/AstraZeneca dizendo
espalhe pelo mundo, mas reforçou que ela combate essa nova cepa
que isso não deve ser motivo de pâ- da mesma maneira que as outras
nico.
variantes todas. Tudo isso tem que

isado, observado. Temos que tomar
muito cuidado para não demandar
da população o que, na prática, a
população não vai fazer. Vamos ter
muito cuidado, muito critério, não
gerar pânico. Vamos tomar as decisões com muita serenidade e maturidade”.

O presidente da Fecomércio, Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do
Rio de Janeiro, lamentou o cancelamento da festa de Réveillon, na
capital ﬂuminense.

prefeitura e do governo do estado,
prevalecerá a orientação mais restritiva em relação ao enfrentamento à Covid.

Paes foi questionado sobre o cancelamento da festa de réveillon em
15 capitais e o Distrito Federal. O
prefeito destacou que o evento será
realizado apenas caso as evidências
cientíﬁcas o permitam, e disse que
a decisão será tomada “em sintonia” com o governador Cláudio
Castro.

FECOMÉRCIO LAMENTA CANCELAMENTO
DO RÉVEILLON CARIOCA

Antonio Florêncio de Queiroz Junior reconheceu a importância do
evento para setores fundamentais
da economia, mas admitiu os riscos que a nova variante do coronavírus representariam em uma
celebração desse porte.

engajar em uma campanha para
sensibilizar a população sobre a
necessidade das medidas sanitárias contra o possível contágio
pela Ômicron.
O cancelamento do Réveillon foi
anunciado em entrevista coletiva
do prefeito Eduardo Paes, na manhã deste sábado. Ele lamentou a
decisão, diante da importância da
festa, mas deixou claro que prevaleceu a recomendação da ciência.

Foi uma referência à recomendação do Comitê que assessora o governo do estado, contrária à festa,
enquanto o grupo semelhante, que
orienta a prefeitura, defendia sua
realização.

Paes aﬁrmou, ainda, que sempre
O presidente da Fecomércio aﬁr- que houver opiniões divergentes
mou, ainda, que a entidade vai se entre os comitês cientíﬁcos, da

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA E PREFEITURA
FLEXIBILIZAM RETORNO DE VEÍCULOS NA
ESTRADA DONA CASTORINA

A Prefeitura do Rio, por meio da
CET-Rio e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informa
que vai dar apoio ao Parque Nacional da Tijuca para o retorno da
circulação de carros e motos na
Estrada Dona Castorina, a partir
de segunda-feira (06/12), das 9h
às 17h, nos dias úteis. Nos ﬁns de
semana e feriados, a circulação
será exclusiva para pedestres e ciclistas.

A reabertura terá o apoio operacional da prefeitura do Rio, com a instalação de sinalização viária feita
pela CET-Rio.
Os carros e motos, com exceção
de veículos motorizados de grande porte ,como caminhões, estarão
liberados para circular das 9h às
17h, nos dias úteis.

A CET-Rio está sinalizando a região. Estão sendo instaladas faixas
A estrada é uma via interna do nos acessos da estrada, dentro do
Parque Nacional da Tijuca, loca- parque, entre o cruzamento com a
lizada no setor Serra da Carioca. Rua Pacheco Leão, no Horto, e o

cruzamento com a Estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista. Além
disso, a companhia está utilizando
galhardetes para alertar motoristas sobre a necessidade de atenção
ao trafegar pela Dona Castorina.
Placas de trânsito estão sendo instaladas para informar a proibição
de circulação para caminhões. O
limite de velocidade dentro do
Parque é de até 30 km/h.
Em março de 2020, todas as vias
internas do Parque Nacional da Tijuca foram interditadas devido às
medidas restritivas da Covid-19.

MÚSICA
O cantor Chrystian se prepara para lançar a primeira música de sua carreira solo após
o ﬁm da dupla sertaneja que
teve por mais de 40 anos com
seu irmão Ralf. O lançamento
de “Não Dá Pra Ficar Assim”
está previsto para o próximo
dia 10 nas principais plataformas de streaming musical.
“É uma música bem romântica. É mais para um pop
romântico”, comenta Chrystian, que diz ter composto a
canção durante a pandemia
da Covid-19. Nesse período,
em maio do ano passado, o
artista sofreu um acidente
doméstico e fraturou cinco
costelas após passar mal e
cair de uma escada.

Xand Avião chega a 18
milhões de ouvintes, neste
ano, no Spotify

De volta aos palcos, Salgadinho anuncia projeto
com Péricles

Xand Avião está com tudo! O cantor teve
388,6 mil streams e suas músicas foram reproduzidas por 17,9 mil horas e por 18,6 mil
ouvintes de acordo com o “Spotify Wrapped”.
A retrospectiva da plataforma musical acontece anualmente, sempre no ﬁnal do último
trimestre, tanto para os usuários quanto para
os artistas, reunindo listas de artistas, álbuns,
músicas, playlists e podcasts mais populares
para cada pessoa.

O cantor Salgadinho acaba de lançar o
single Pra rotina voltar. A aposta de sucesso conta com a luxuosa participação
do cantor Péricles e integra o projeto Casa
do Salgado #3 Vol. 2. A faixa chegou às
plataformas de streaming de música no dia
26 de novembro. Além do Pericão, outras
colaborações especiais compõem o trabalho, como a dos Originais do Samba e da
cantora Karinah.

“Dona Dorinha me ensinou a nunca me comparar com outras pessoas, mas sempre com
meu eu de antes. O Xand de 2020 está feliz
com as conquistas do Xand de 2021, viu,
mãe? Obrigado, minha Nação!!!”, ele comemorou no Instagram.

Sobre o convite ao amigo Péricles para o
single, ele acredita que aconteceu no momento certo e que é uma honra conceber
um projeto com nomes de tanto peso no
gênero. “Péricles e eu somos amigos há
mais de 30 anos”.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Sertanejo Chrystian lança música
solo após 40 anos da dupla com Ralf
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