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NITERÓI PRORROGA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE. P. 2
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É LIVRO DE ROCK, BEBÊ!
Jornalista niteroiense faz vaquinha virtual 

para lançar livro sobre passagens do Jimmy 

Page, do Led Zeppelin, pelo Brasil. P. 2 

ESPALHANDO ARTE
Marcelo Eco assina 

mais uma obra em São 
Gonçalo. Desta vez, 

artista pinta monumento 
de aço com 140 metros, 

na Praça Luiz Palmier, no 
Centro da cidade. P. 3
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ROCK NA VEIA

MAIS TEMPO

Niterói prorroga 
vacinação
contra a Pólio
É importante que os pais levem a Caderneta de 
Vacinação para avaliação da situação vacinal 

DIVULGAÇÃO

Menores de 
cinco anos (de 
0 a 4 anos 11 
meses e 29 
dias) devem 
tomar as duas 
doses

N
iterói prorrogou até o 
dia 6 de novembro a 
Campanha Nacional 
de Vacinação contra 

a Poliomielite. A imunização 
está disponível nas salas de 
vacina das Policlínicas Re-
gionais, Unidades Básicas de 
Saúde e módulos do Progra-
ma Médico de Família, de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h. 

As equipes de saúde tam-
bém estão atualizando a 
caderneta de vacinação de 
crianças e adolescentes, caso 
necessário. Todas as crianças 
menores de cinco anos (de 0 a 
4 anos 11 meses e 29 dias) de-
vem tomar as duas doses du-
rante a Campanha Nacional, 
mesmo que já tenham sido 
vacinadas anteriormente. É 
importante que os pais levem 
a Caderneta de Vacinação dos 
seus filhos para avaliação da 
situação vacinal. 

A vacina é contraindicada 
para bebês menores de 6 me-
ses de idade e pessoas com 
imunidade comprometida 
por conta de doença. O se-
cretário municipal de Saúde, 
Rodrigo Oliveira, alerta para 
a importância da imunização. 

“É muito importante que 
os pais levem seus filhos para 
receber a vacina e auxiliem o 
município a atingir a meta de 
imunizados, mantendo longe 
essa doença que já foi erradi-
cada em nosso país. Aproveite 
a oportunidade para avaliar 
se as cadernetas estão em dia 
com todas as imunizações”, 
orienta o secretário. 

Durante o período da cam-
panha, as equipes de saúde 
estão verificando e atuali-
zando, quando necessário, as 
cadernetas de vacinação das 
crianças e adolescentes. 

A poliomielite ou “parali-
sia infantil” é uma doença in-
fectocontagiosa viral aguda, 

caracterizada por quadro de 
paralisia flácida, de início sú-
bito que acomete, em geral, os 
membros inferiores. A trans-
missão ocorre principalmen-
te por contato direto pessoa a 
pessoa, transmitida pelas vias 
fecal-oral ou oral-oral, esta úl-
tima através de gotículas ao 
falar, tossir ou espirrar. 

Em 1989 foi registrado no 
país o último caso de polio-
mielite e em 1994 o Brasil 
obteve o certificado inter-
nacional de erradicação. No 
entanto, em alguns países a 
doença ainda é transmitida e 
por isso ainda há risco de re-
introdução do vírus da pólio 
no Brasil. 

SALAS DE VACINA

Policlínicas
 N Dr. Carlos Antônio da Silva 

- Rua Jansen de Mello s/nº, 
São Lourenço;

 N Dr. Sérgio Arouca, Praça 
Vital Brazil s/nº – Santa 
Rosa;

 N Dr. Guilherme Taylor Mar-
ch - Rua Desembargador 
Lima Castro, 238, Fonseca;

 N Dr. Francisco da Cruz Nu-
nes - Rua Ver. Armando Fer-
reira, 30, Largo da Batalha;

 N Assistente Social Ma-
ria Aparecida da Costa - 
Est. Engenho do Mato s/
nº,Itaipu;

 N Dr. Renato Silva - Av. João 
Brasil, s/nº- Engenhoca;

 N Dr. João da Silva Vizel-
la, Rua Luiz Palmier, 726 
– Barreto e Policlínica de 
Piratininga, Rua Marcoli-
no Gomes Candau, 111, em 
Piratininga. 

Unidades Básicas de 
Saúde (USB)

 N Ce n t ro,  M o r ro  d o  Es -
ta d o,  S a n ta  B á r b a ra  e 
Engenhoca;

Programa Médico 
de Família (PMF) e 
Clínica Comunitária 
da Família (CCF)

 N Jurujuba, Viradouro, Iti-
tioca, Matapaca, Badu, Ca-
fubá 3, Várzea das Moças, 
Caramujo, Teixeira de Frei-
tas, Vila Ipiranga e Ilha da 
Conceição.

Niteroiense lança livro sobre astro do Led Zeppelin
Leandro Souto Maior faz vaquinha virtual para publicar obra que conta a relação de Jimmy Page com o Brasil

DIVULGAÇÃO

Livro será 
vendido 

primeiro em 
crowdfunding

e o grupo inovaram o jeito 
de fazer rock. E eu acho que 
a música brasileira o impac-
tou. Declarações do próprio 
dizem que ele foi impactado 
pela capoeira, que a música é 
maravilhosa. Em 2010, ele vi-
sitou várias escolas de samba 
do Rio em busca de elemen-
tos para um disco, que ele não 
chegou a lançar.” 

O livro tem prefácio de Ed 
Motta e posfácio de Sebas-
tião Reis, filho de Nando Reis, 
além de entrevistas com vá-
rios músicos. 

Lançado pela rditora Ga-
rota FM, a obra pode ser com-
prada antes, pelo  crowdfun-
ding, a vaquinha virtual, por 
um preço menor do que o das 
livrarias. Quem apoiar a va-
quinha, ainda terá o nome 
impresso no livro. A meta é 
conseguir R$ 75 mil. Para co-
laborar com o crowdfunding, 
basta acessar o site www.ca-
tarse.me/jimmypagenobrasil. 
Até o momento, o fundo já ar-
recadou R$ 8.416.

Niteroiense e apaixonado 
por rock, o jornalista Lean-
dro Souto Maior iniciou uma 
vaquinha virtual para o lan-
çamento de seu segundo li-
vro, Jimmy Page no Brasil. A 
obra conta a história do gui-
tarrista da banda britânica 
Led Zeppelin e sua história 
de amor com o Brasil. 

O autor conta que há anos 
pesquisa a relação de Page 
com o país. Segundo ele, o 
artista passou temporadas 
na Bahia, inaugurou a Casa 
Jimmy, para abrigar jovens 
sem lar, no Rio, e se relacio-
nou com grandes nomes da 
música nacional, como Gil-
berto Gil, Nando Reis, Pau-
lo Ricardo, Herbert Vianna, 
Frejat, Pepeu Gomes, Da-

niela Mercury e Margareth 
Menezes. 

Leandro lembra que quan-
do conheceu a banda, ela já 
tinha sido desfeita, mas que 
apesar disso, teve forte in-
fluência sobre sua vida. “Eu 
ficava com o ouvido perto 
da caixa de som para os tím-
panos tremerem ao som da 
guitarra. Essa banda é muito 
carismática e definiu o com-
portamento do que é ser ro-
queiro”, conta Leandro. 

Além de escritor, o nite-
roiense é também guitarrista 
nas bandas Fuzzcas e Os Tru-
tas, sócio e curador da Casa 
Beatles, um bar-museu dedi-
cado aos Beatles, em Viscon-
de de Mauá. De acordo com 
ele, o livro será um presente 

especial para Jimmy Page. 
A inspiração para escrever 

sobre a história do roqueiro 
com o Brasil veio da falta de 
relatos publicados sobre o as-
sunto. Leandro explica que, 
nas várias publicações inter-
nacionais sobre o artista e a 
banda, as passagens pelo país 
foram deixadas de lado, ape-
sar do título honorário de ci-
dadão do Rio de Janeiro. 

Para o jornalista, o impacto 
do artista no país é inegável, 
mas, é preciso também desta-
car a relevância do Brasil para 
o Page, que chegou a buscar 
elementos da música nacio-
nal para trabalhos próprios. 

“O impacto dele não só 
para o Brasil, como para o 
mundo foi muito grande. Ele 

São Gonçalo prorroga mutirão de mamografia 
Devido à grande procura, secretaria de Saúde aumenta o prazo de agendamento até 13 de novembro

Após realizar marcação de 
8 mil exames no mutirão de 
mamografia durante o mês 
de outubro, a Secretaria de 
Saúde de São Gonçalo au-
mentou o prazo de agenda-
mento até 13 de novembro 
devido à grande demanda. 

 Segundo o secretário de 
saúde, Jefferson Antunes, 
o resultado de ações como 
essa costuma impactar po-
sitivamente a população, 
pois alerta para a necessi-
dade do exame. 

 “Queremos atender todas Sônia Maria fez o exame

DIVULGAÇÃO

as mulheres com mais de 40 
anos que necessitem reali-
zar o exame, por isto se faz 
necessário ampliar o prazo. 
Temos que reforçar a impor-
tância de adoção de hábitos 
saudáveis à postura de aten-
ção das mulheres em relação 
às suas mamas, já que diag-
nosticando precocemente o 
câncer, existe 95% de chance 
de salvar a vida da mulher. 
A principal ferramenta é a 
conscientização em conjun-
to com a prevenção”, explica 
o secretário. 

Os exames poderão ser 
marcados em quatro ende-
reços diferentes, como o Sho-
pping Partage, São Gonçalo 
Shopping, Centro de Ima-
gem e Espaço Rosa, em dife-
rentes horários, de segunda 
a sexta-feira. 

Moradora de Guaxindiba, 
a dona de casa Sônia Maria 
Gonçalves, 58 anos, realizou 
o exame na tarde 

desta quinta-feira (29). 
“Foi minha segunda mamo-
grafia. Vi a divulgação do 
mutirão, fui na consulta no 

posto de saúde e trouxe o pe-
dido para agendamento. É 
muito importante que a gen-
te se cuide. Inclusive minha 
sobrinha me acompanhou e 
fez o preventivo”, conta. 

É importante destacar 
que o exame de mamogra-
fia anual é recomendado 
às mulheres a partir dos 
40 anos, mas, em casos de 
histórico familiar de câncer 
de mama, a realização do 
exame é indicada a partir 
dos 35 anos. Para realizar a 
marcação é necessário que 

a paciente esteja munida do 
pedido do médico do SUS, 
cartão do SUS, RG, CPF e 
comprovante de residência 
(originais e cópias). Todos 
os agendamentos podem 
ser realizados de segunda 
a sexta-feira.

SERVIÇO:
 N Shopping Partage: Av. Pres. Ken-

nedy, 425 - Centro, das 10h às 18h
 N São Gonçalo Shopping: Av. São 

Gonçalo, 100 – Boa Vista, das 10h 
às 18h

 N Centro de Imagem: Rua. Cel. 
Serrado, 1600 - Zé Garoto, das 
9h às 17h

 N Espaço Rosa: Rua Francisco Por-
tela, 2744 – Zé Garoto, das 9h às 
17h

 N Alunos do 3º ano do ensino mé-
dio poderão ter aulas presenciais
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AJUDA NECESSÁRIA PRIMEIRA LEVA

Atividades presenciais para alunos dos 
demais anos permanecem suspensas

Alunos do 3º ano 
voltam às aulas a 
partir de amanhã

As aulas presenciais para 
estudantes do 3º ano do 
ensino médio, regular 
e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), nas insti-
tuições públicas e priva-
das de São Gonçalo, po-
derão ser retomadas, a 
partir desta terça-feira. 
As atividades presenciais 
para alunos dos demais 
anos escolares permane-
cem suspensas até o dia 
30 de dezembro. 

Todas as unidades de-
verão obedecer a um pro-
tocolo de prevenção ao 
contágio da covid-19. O 
retorno será facultativo 
e gradual, considerando 
o espaço e os critérios de 
distanciamento. Os es-
tudantes poderão optar 
por continuar o ensino 
à distância. Já os pro-
fessores e profissionais 
incluídos no grupo de 
risco deverão continuar 
desenvolvendo suas ati-
vidades por meio de tra-
balho remoto. 

Para viabilizar as ativi-
dades presenciais, as es-
colas não podem utilizar 

salas de aula sem janelas, 
higienização e desinfecção 
das estruturas físicas. Todos 
deverão passar por aferição 
de temperatura corporal e a 
unidade deve disponibilizar 
água, sabonete líquido e ál-
cool em gel, de forma segu-
ra, em diversos locais, como 
salas de aula, corredores, ba-
nheiros, entrada e saída da 
escola e do refeitório. 

As determinações previs-
tas em decreto podem ser 
revistas, de acordo com a 
evolução da pandemia e das 
orientações das autoridades 
de saúde, caso haja piora 
dos indicadores relativos à 
pandemia em São Gonçalo. 
Todas as obrigações presen-
tes no protocolo, podem ser 
encontradas no site da pre-
feitura (www.saogoncalo.
rj.gov.br).

Prefeitura faz entrega de kit merenda 
a estudantes de São Gonçalo
A ação estará dividida em nove polos de distribuição, com datas e horários definidos

DIVULGAÃ§Ã£O/PREFEITURA DE SÃ£O GONÃ§ALO

Todos os matriculados nas 150 unidades da rede vão receber o kit, garante secretário

A Prefeitura de São Gonçalo 
realiza, a partir da próxima 
quinta-feira (5), das 8h às 
17h, a quarta entrega  do kit 
merenda escolar para os 47 
mil estudantes matriculados 
nas 150 unidades da rede pú-
blica Municipal. A ação es-
tará dividida em nove polos 
de distribuição, de acordo 
com cronograma elabora-
do pela Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed), a 
exemplo do que aconteceu 
nas etapas anteriores. A me-
dida contempla todos os es-
tudantes, desde as creches 
- inclusive conveniadas - até 
as turmas de Educação para 
Jovens e Adultos (EJA).

O kit é composto por arroz, 
açúcar, feijão, macarrão, leite 
integral, biscoito doce,  bis-
coito salgado, achocolatado e 
suco. Ao receber os alimentos, 
o responsável pelo aluno assi-
na um termo de recebimento 
e compromisso de não ven-
der ou dar destino diferente 
aos produtos. É necessário 
também apresentar cópia de 
documento com foto e o uso 
de máscara. Ao todo 47 mil 
famílias serão beneficiadas, 
segundo o secretário de Edu-
cação, Maurício Nascimento.

O kit merenda foi adquiri-

do com a verba do Programa 
Nacional de Alimentação Es-
colar (Pnae), que seria desti-
nada à merenda escolar em 
tempos sem pandemia. A Se-
med contou com aprovação 
do Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE), que homolo-
gou as marcas, garantindo 
que os produtos fornecessem 

conteúdo nutricional neces-
sário para o desenvolvimento 
dos alunos. segundo a prefei-
tura, todos os procedimentos 
de compra foram acompa-
nhados pelo Ministério Pú-
blico e Defensoria Pública.

Veja os locais e datas para 
a retirada do kit em www.sao-
goncalo.rj.gov.br. 

Atividades 
presenciais para 
demais anos ficam 
suspensas até 30 de 
dezembro

VOLTA ÀS ORIGENS

FAZENDO ARTE EM SÃO GONÇALO
Monumento 
da Praça 
Luiz Palmier 
recebe grafite 
do artista 
Marcelo Eco

DIVULGAÃ§Ã£O/PREFEITURA DE SÃ£O GONÃ§ALO

Com 140 
metros, 
monumento 
recebe a 
pintura do 
artista

S
ob os olhares atentos 
e curiosos de quem 
passa pela Praça Luiz 
Palmier, no Centro, o 

grafiteiro gonçalense, Mar-
celo Eco, começou a estam-
par durante esta semana, a 
coluna de aço de 140m². O 
monumento está recebendo 
imagens gráficas emblemá-
ticas da cidade.

Intitulado Memórias, a 
obra retrata de forma abs-
trata, imagens históricas da 
cidade, como os índios Ta-
moios, que habitavam essas 
terras antes da chegada dos 
portugueses e franceses; o 
antigo cinema existente nes-
ta praça, o primeiro da cida-
de; o trabalho do francês 
Paul Landowsky na confec-
ção da cabeça da estátua do 
Cristo Redentor, realizada 
no bairro Barro Vermelho, e 
a realização da segunda cor-
rida automobilística do Bra-
sil, no ano de 1909. 

“Poucos sabem que São 
Gonçalo ostenta o título de 
berço do grafite no Estado do 
Rio, onde sinto muito orgu-
lho de fazer parte dessa histó-
ria. Me sinto muito honrado 
em retribuir com minha arte 
na cidade que me deu tudo, 
formação como ser humano 
e cidadão. Estou muito feliz, 
com sensação de pertenci-
mento deste lugar que me 

orgulho muito”, conta Eco.
Nascido em São Gonçalo e 

tendo vivido na cidade até os 
25 anos, o artista volta à sua 
terra, após rodar o mundo 
com exposições em diversos 
países, como Itália, França, 
Egito, Angola, Chile, Argen-
tina, Holanda e Alemanha. 
Com estilo marcante e ten-
do o universo urbano como 
inspiração, o artista ainda 

vai realizar mais uma obra 
na cidade: na Casa das Artes 
Villa Real, no Zé Garoto, com 
uma arte abstrata ‘linkando’ 
as quatro grandes obras rea-
lizadas na cidade. A primeira 
foi desenvolvida no Centro de 
Convivência Socioambiental 
da Mata Atlântica, na Área de 
Proteção Ambiental Estâncias 
de Pendotiba, em Maria Paula, 
onde o artista trouxe para os 

gonçalenses sua obra Eco X 
Ego, no início deste mês.

A segunda, foi a obra inti-
tulada Raiz Forte, que tomou 
forma em uma grande pare-
de de 18 metros

de altura por 14 de largu-
ra, em uma imagem minima-
lista e abstrata, na fachada 
do Teatro Municipal George 
Savalla Gomes – Palhaço Ca-
requinha, no Centro.

“Me sinto muito honrado em retribuir com 
minha arte na cidade que me deu tudo, 
formação como ser humano e cidadão”
MARCELO ECO, artista plástico

Ao todo 47 mil 
famílias serão 
beneficiadas, 
segundo a 
secretaria de 
Educação
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