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TODO MUNDO 
VAI DANÇAR

Nova Iguaçu vai sediar 
a 27ª Edição do Festival 

de Dança da Baixada 
Fluminense, promovido 

pela Academia de Dança 
Tereza Ptsold, entre os 

dias 25 e 28 de março. P. 2
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ISSO É DIGNIDADE
Pessoas acolhidas na Casa de Passagem de 

Magé ganham oportunidade de voltar ao 

mercado de trabalho. P. 2

FOTOS DIVULGAÇÃO



Baixada

Município faz campanha de alerta para a 
prevenção e tratamento da hanseníase

Janeiro Roxo em 
Duque de Caxias

DIVULGAÇÃO

Os agentes distribuíram material informativo nas UPHs da cidade

O Janeiro Roxo, mês de 
campanha dedicada à 
conscientização, prevenção 
e luta contra a hanseníase, 
foi marcado por ações de-
senvolvidas pelo Departa-
mento Municipal de Vigi-
lância em Saúde e Coor-
denação do Programa de 
Hanseníase da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defe-
sa Civil de Duque de Caxias. 
Em função das restrições 
impostas pela pandemia da 
covid-19, este ano, as ações 
foram voltadas para a abor-
dagem dos usuários, com 
distribuição de panfletos 
informativos.

A campanha Janeiro 
Roxo teve como público-al-
vo os usuários das Unida-
des Pré-hospitalares (UPH) 
do município. A iniciativa é 
alusiva ao Dia Mundial da 
Luta contra a hanseníase, 
que aconteceu no último 
domingo de janeiro (31).

O QUE É A DOENÇA
A hanseníase é uma doença 
de pele que atinge os nervos 
periféricos, podendo levar à 
incapacidade física irreversí-
vel. Para reverter e evitar esse 
quadro, o diagnóstico precoce 
é fundamental. A hansenía-
se tem cura e o tratamento 
é oferecido gratuitamente 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). A terapia dura, em mé-
dia, de seis meses a um ano. O 
contágio da doença acontece 
com contato íntimo e prolon-
gado, em lugares fechados e 
sem ventilação, com a respi-
ração de pessoa portadora da 
bactéria.

Os sinais incluem manchas 
esbranquiçadas, avermelha-
das ou amarronzadas, princi-
palmente com perda de sen-
sibilidade, em qualquer parte 
do corpo. Elas não coçam, não 
permitem a sudorese local e, 
algumas vezes, provocam a 
queda dos pelos.

A dignidade, enfim, devolvida
Casa de Passagem de Magé reintegra e capacita atendidos para o mercado de trabalho

DIVULGAÇÃO

João e Romário receberam capacitação na Casa de Passagem

O ano de 2021 começou com 
o pé direito para o João Ba-
tista, de 60 anos, e Romário 
Ferreira, de 33, que vivem na 
Casa de Passagem de Magé. 
Isto porque eles voltaram ao 
mercado de trabalho após 
ajuda das políticas públicas 
de Assistência Social, apli-
cadas pela Prefeitura e, em 
breve, vão deixar a residên-
cia temporária para alcançar 
a autonomia. 

“Eu me sinto muito honra-
do por ter voltado ao que eu 
era antes, porque eu sempre 
trabalhei, mas devido a al-
guns problemas, me tornei 
um morador de rua. Deva-
garinho sempre superei os 
obstáculos e, dessa vez, com 
mais ajuda, fui além. Preten-
do a cada dia subir mais um 
degrauzinho, porque estou 
muito satisfeito com meu 

trabalho”, contou o novo aju-
dante de obras do município. 

OPORTUNIDADE
Para Romário, o novo empre-
go é uma das maiores oportu-
nidades que teve na vida. “Por 
onde eu passava as pessoas 

me criticavam e, hoje, me vejo 
como nova pessoa, voltando à 
sociedade, e com meu direito 
de ir e vir. Estou lutando mui-
to, porque uma das maiores 
oportunidades que estou ten-
do está sendo essa. Na rua eu 
não tinha oportunidade, mas 

agora vou segurar essa chan-
ce com força”, comemorou. 
A Casa de Passagem é um lar 
temporário para pessoas em 
situação de vulnerabilidade e 
uma de suas  funções é reinte-
grar os acolhidos ao mercado 
de trabalho.

“Nós recebemos pessoas 
que ficaram por algum mo-
mento desabrigadas, desa-
lojadas ou que estão vivendo 
alguma situação de vulnera-
bilidade por um período de 
até três meses. Nosso obje-
tivo é integrar os acolhidos 
à sociedade, visando à auto-
nomia daqueles que buscam 
o serviço”, explicou a coorde-
nadora de Proteção Especial, 
Juliana Vasconcelos. 

As ações envolvem vários 
setores da prefeitura, como 
Saúde, Educação, e Trabalho 
e Renda. 

Moda e Beleza e tendências no TopShopping
Evento perfeito para fazer networking, criar inspirações, conhecimento e aproveitar descontos

Para quem deseja dar um 
Up no visual ou saber mais 
sobre área de Moda e Bele-
za, do dia 05 ao dia 07 de 
fevereiro, o TopShopping 
promove mais um Encon-
tro Top Trends. Essa é uma 
oportunidade para fazer um 
bom networking, criar ins-
pirações, conhecimento e 
aproveitar os descontos es-
peciais das marcas partici-
pantes. E mais: esta edição 

terá também sua programa-
ção transmitida pelo Insta-
gram @topshopping_ com 
a presença da influenciado-
ra digital Janiellen Lopez.

TENDÊNCIAS E DICAS
O Top Trends visa a poten-
cializar a área produtiva 
de moda da Baixada Flu-
minense, além de mostrar 
as tendências do momen-
to. Idealizado pela estilis-

ta Magda Cristina Luiz, o 
evento conta com feira de 
negócios com marcas da 
região, atendimento de 
design de sobrancelhas 
gratuito com o Instituto 
Embelleze, dicas de pro-
moções com a influencia-
dora digital Janiellen Lo-
pez, dicas de beleza com 
Instituto Embelleze e com 
o Instituto Lígia de Almei-
da, Contém 1g, Salão Wal-

ter’s Coiffeur e muito mais.

SERVIÇO
O evento acontece sexta e 
sábado (05 e 06), das 12h às 
22h, e domingo (07), das 13h 
às 21h, na Praça de Eventos 
(1º piso – Portaria B). Entra-
da gratuita!

O TopShopping fica na Av. 
Governador Roberto Silvei-
ra 540, Centro – Nova Igua-
çu. Telefone: (21) 2667-1787.

Nova Iguaçu vai se transformar 
na capital nacional da Dança
Festival de Dança da Baixada Fluminense terá oficinas e audições para bolsas em escolas internacionais

DIVULGAÇÃO

As apresentações acontecerão 
no TopShopping, com entrada 

franca, a partir das 18h 

A 
Academia Tereza Pet-
sold realiza a 27ª edi-
ção do maior Festival 
de Dança da Baixada 

Fluminense. O evento, pio-
neiro na região, promove 
competições em diversas 
modalidades de dança — com 
R$ 16 mil em prêmios para os 
vencedores, além de oficinas 
de aperfeiçoamento, mostra 
infantil, dança na praça e au-
dições para bolsas de estudo 
em escolas de dança interna-
cionais. As inscrições vão até 
19 de março.

Serão quatro dias de uma 
extensa programação dedi-
cada à dança. De 25 a 28 de 
março, o palco do 27º Festival 
de Dança de Nova Iguaçu traz 
para a região apresentações 
gratuitas de diversas moda-
lidades de dança, como balé, 
jazz e sapateado.

O Festival conta com equi-
pe de jurados renomados, 
que irão avaliar concorren-
tes, dentre eles, Bete Spinelli, 
presidente do Sindicato dos 
Profissionais de Dança do Rio 
de Janeiro, e Paulo Rodrigues, 
primeiro bailarino do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro. 
As apresentações acontecerão 
no TopShopping, com entrada 
franca, a partir das 18h. 

Os participantes também 
terão a oportunidade de se 
apresentar para o público na 
Praça Rui Barbosa, no Centro 
de Nova Iguaçu. O objetivo 
é promover a sinergia entre 

o lúdico e o urbano, fazendo 
com que a praça seja substi-
tuída pela arte, proporcio-
nando encantamento e ale-
gria através das performan-
ces dos bailarinos em plena 
praça pública.

OFICINAS E BOLSAS
Com o intuito de oferecer 
uma grande oportunida-
de de intercâmbio entre os 

bailarinos participantes do 
festival, o evento conta com 
oficinas de aperfeiçoamen-
to e audições para bolsas de 
estudo nas escolas de dança 
Miami City Ballet Scholl e 
Brussels International Bal-
let Scholl, ambas na Bélgica. 
As oficinas e audições acon-
tecerão na sede da Academia 
Tereza Petsold, na Rua Pro-
fessor Augusto Rodrigues, 

125, Centro de Nova Iguaçu.
Também serão oferecidas 

oficinas on-line de Ballet 
Intermediário, Danças Ur-
banas, Jazz e Sapateado. As 
aulas serão transmitidas si-
multaneamente para os bai-
larinos inscritos.

O festival estará cumprin-
do todas as medidas de segu-
rança no enfrentamento à co-
vid-19 estabelecidas pelas au-

toridades sanitárias, segundo 
os organizadores.

SERVIÇO
O 27º Festival de Dança de 
Nova Iguaçu é aberto para 
dançarinos de todas as regiões 
do Brasil. Os interessados po-
derão efetuar as inscrições 
até o dia 19 de março, no site 
https://www.terezapetsold.
com/fdni. Mais informações 

Serão quatro dias 
de programação, 
com apresentações 
gratuitas como 
balé, jazz e 
sapateado

em (21) 2669-4152 e (21) 2668-
0208. As vagas são limitadas!

O FESTIVAL
Dirigido pela bailarina Tere-
za Petsold, há 27 anos o Festi-
val de Dança de Nova Iguaçu 
visa incentivar artistas locais 
a mostrarem seus trabalhos, 
promover o intercâmbio, o de-
senvolvimento e a formação 
de plateia para a arte e cultura.

Bailarinos de todo o Brasil 
já passaram pelo palco do Fes-
tival de Dança. Nomes como 
Ana Botafogo — que se apre-
sentou pela primeira vez na 
Baixada Fluminense a convi-
te do festival —, Isadora Loyo-
la, solista do American Ballet 
Theater, e o sapateador ame-
ricano Steven Harper, fizeram 
parte dessa história.

O evento conta com o apoio 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Rio de 
Janeiro, Secretaria Especial 
da Cultura, Secretaria de Cul-
tura de Nova Iguaçu, TopSho-
pping, Pebedo Troféus, Cia 
Brasileira de Ballet, Miami 
City Ballet e Brissels Scholl.
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