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MERITI COMEÇA HOJE A VACINAR OS ANIMAIS CONTRA A RAIVA. P. 2

BAILANDO COM GRAÇA
Nova Iguaçu recebe seu 27º Festival de Dança, o maior da Baixada Fluminense. Público vai poder 

acompanhar as apresentações gratuitas a partir da próxima quinta-feira. P. 3

Baixada
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EM MAGÉ
Ginásios Poliesportivos da cidades reabrem para 

oferecer aos moradores diversas modalidades 

esportivas. As inscrições estão abertas. P. 2



Baixada

A imunização dos bichinhos ocorrerá em 
dois pontos na cidade, das 9h às 15h

Meriti dá início à 
Vacinação Antirrábica

Pets recebem a proteção contra raiva em São João de Meriti

A Prefeitura de São João 
de Meriti, por meio por 
meio da subsecretaria de 
vigilância em saúde, ini-
cia, hoje, a primeira fase 
da Campanha de Vacina-
ção Antirrábica para cães 
e gatos. A imunização 
ocorrerá em dois pontos 
na cidade, das 9h às 15h, 
em frente ao Cemitério 
Israelita (Rua da Matriz 
1276) e na Igreja Universal 
do Reino de Deus (Aveni-
da Rubens Farrula 198), 
ambos endereços no bair-
ro Vila Rosali.

A ação tem como objeti-
vo imunizar os pets contra 
a raiva, que pode também 
afetar o ser humano e por 
isso os cuidados devem ser 

redobrados. A população que 
for até os postos de vacinação 
vai precisar manter as medi-
das sanitárias contra o coro-
navírus, como uso da másca-
ra, distanciamento social e, se 
possível, apenas uma pessoa 
deve levar o animal.

Em Meriti, a ação foi di-
vidida em algumas etapas, 
que serão realizadas mensal-
mente até agosto, em vários 
locais da cidade. No dia 25, a 
ação será em frente à Escola 
Municipal Armando de Oli-
veira (Rua Maria Januária s/
nº, no Centro).

A Prefeitura reforça que 
todos os pontos de vacina-
ção serão em lugares aber-
tos para facilitar o distancia-
mento social.

Ginásios Poliesportivos de Magé 
reabrem para atividades esportivas
Aulas voltaram na última segunda-feira e as inscrições estão abertas em todas as unidades

Moradores podem escolher entre diversas atividades, como futebol, handebol, basquete, balé e vôlei

As atividades esportivas dos 
Ginásios Poliesportivos de 
Magé retornam na última se-
gunda-feira. Crianças, adul-
tos e a turma da melhor ida-
de já podem se inscrever em 
mais de 10 modalidades de 
atividades esportivas e dan-
ças oferecidas pela Secretaria 
de Esporte, Turismo, Lazer e 
Terceira Idade. As aulas se-
guirão os protocolos de pre-
venção ao coronavírus, e o ca-
lendário de retorno poderá 
ser alterado de acordo com 
as orientações da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Todas as unidades funcio-
narão com aulas de Jiu-Jit-
su, Muay-Thai, Balé infantil, 
Ritmos, Dança de Salão, Ca-
poeira, Karatê, Vôlei, Bas-
quete, Futebol e Handebol. 
As inscrições serão no Giná-
sio onde o cidadão preten-
de fazer a atividade, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h. E o aluno deve levar 
cópia da Identidade, CPF, 1 
foto 3x4, comprovante de re-
sidência e atestado médico 
com validade de seis meses. 
E no caso de menores, é pre-
ciso apresentar a cópia do 
RG do responsável.

“Apesar da pandemia ain-
da ser uma realidade bastan-
te dura em nossa sociedade, 
nós sabemos da importância 
que tem a prática do esporte, 
não apenas para as questões 
físicas, mas principalmente 
para as questões psicológicas, 
tendo em vista que todo esse 

Poliesportivo Francisco Dias 
Filho (Rua Um s/nº, Conjun-
to Vilar, BNH, Santo Alei-
xo); Ginásio Poliesportivo 
André Luiz de Paiva Stellet 
(Rua Waldemar Lima Teixei-
ra 411, Vila Operária, Santo 
Aleixo); Ginásio Poliesporti-
vo Edson Alves (Av. Roberto 
Silveira s/nº, Praia do Anil, 
Mauá); e Ginásio Poliespor-
tivo Waldir Theophilo (Estra-
da Real s/nº, Praia da Coroa, 
Ypiranga).

Confira a unidade mais 
próxima:Ginásio Poliespor-

tivo Natália BarreirosR. Ali-
ce Martins, 16 - BNH, Magé-
Ginásio Poliesportivo Fran-
cisco Dias FilhoRua Um, s/
nº - Conjunto Vilar, BNH - 
Santo AleixoGinásio Polies-
portivo André Luiz de Paiva 
StelletRua Waldemar Lima 
Teixeira, 411 - Vila Operária 
(Vasquinho), Santo Aleixo-
Ginásio Poliesportivo Edson 
AlvesAv. Roberto Silveira, s/
nº - Praia do Anil, MauáGi-
násio Poliesportivo Waldir 
TheophiloEstrada Real, s/
nº - Praia da Coroa, Ypiranga

Aprendendo a 
divertir o público
Companhia criada em Duque de Caxias oferece 
oficina gratuita de palhaçaria na internet

Q
uem tem o dom de fa-
zer rir e quer apren-
der um pouco mais 
sobre o mundo dos 

palhaços, não pode ficar de 
fora: até o dia  de abril, a Cia 
Sol Sem Dó vai oferecer gra-
tuitamente um curso teórico 
para introdução e aperfeiçoa-
mento da palhaçaria. Devi-
do ao alto número de inscri-
ções, apesar de os encontros 
virtuais privados já estarem 
com as vagas encerradas, os 
organizadores prometem le-
var o máximo de conteúdo 
para as transmissões aber-
tas no seu canal do YouTube, 
sempre às segundas e quar-
tas-feiras, das 19h às 21h. 

O curso compreende a fi-
gura do palhaço e da palhaça 
como uma linguagem autô-
noma pertencente ao campo 
das artes cênicas. Capaz de 
circular entre o circo, tea-
tro, rua, hospitais, perfor-
mances e cultura popular, 
a figura que diverte a todos 
se mostra ampla e diversa. 
O curso propõe uma espécie 
de mergulho sobre este per-
sonagem considerando suas 
pluralidades e as singulari-
dades desta linguagem.

A iniciativa reúne artistas 
e pesquisadores ligados ao 
universo do palhaço, das tra-
dições populares e produção 
cultural periférica em geral 
para estimular ainda mais a 
troca e o encontro entre cul-

turas, artes e saberes, além 
da oportunidade de colabo-
ração com atrações 100% 
gratuitas para o público.

Cria da maior cidade da 
Baixada Fluminense (Duque 
de Caxias), a Cia acredita que 
ações como essas tendem a 

As transmissões 
acontecem 
sempre às 
segundas e 
quartas-feiras

drama, que o mundo vem en-
frentando há mais de um ano, 
vem devastando vidas. Sere-
mos rigorosos no que diz res-
peito às medidas de preven-
ção e distanciamento, iremos 
elaborar todo o cronograma 
visando única e exclusiva-
mente a saúde e a qualidade 
de vida dos nossos alunos”, 
explicou o subsecretário de 
Esporte, Geilton Camara.

Confira a unidade mais 
próxima: Ginásio Poliesporti-
vo Natália Barreiros (Rua Ali-
ce Martins 16, BNH); Ginásio 

contribuir com o incentivo 
à produção e intercâmbio 
artísticos voltados, cada vez 
mais, para a democratização 
da cultura de forma descen-
tralizada e criativa.

O projeto é uma realização 
do grupo, com a produção é 
do grupo Pé na Gira, e conta 
com patrocínio do edital de 
fomento para cursos do mu-
nicípio de Duque de Caxias, 
através da Lei Aldir Blanc, 
promovendo o resgate da 
simbologia e da importância 
dos artistas de rua, das artes 
mambembes e da força das 
culturas tradicionais.

Companhia 
nascida na 
Baixada 
disponibiliza 
cursos de 
palhaçaria em seu 
canal no YouTube
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Baixada

NOVA IGUAÇU SEDIA
MAIOR FESTIVAL DE 
DANÇA DA BAIXADA
Evento começa na próxima quinta-feira e o público poderá 
assistir às apresentações gratuitas em shopping da cidade

O 
maior festival de 
dança da Baixada 
Fluminense está 
chegando! Entre 

quinta-feira e domingo da 
semana que vem, moradores 
de Nova Iguaçu, e até mesmo 
quem quiser vir de outros 
municípios, poderão curtir 
as apresentações de dança-
rinos, gratuitamente.

Dirigido pela bailarina Te-
reza Petsold, a iniciativa visa 
incentivar artistas locais e de 
todo o Brasil a mostrarem 
seu trabalho com o objetivo 
de promover intercâmbio e 
desenvolvimento da arte e 
da cultura, proporcionando, 
assim, eventos de alto nível à 
população da Baixada.

A abertura oficial aconte-
ce no palco do TopShopping, 
com apresentação da Cia Te-
reza Petsold com o pocket do 
espetáculo Autoral, de Lu-
ciana Petsold e Maciel Dias. 
E tem mais: as mostras de 
dança serão transmitidas ao 
vivo pelo canal da academia 
no youtube.

Academias de diversas re-
giões do Rio de Janeiro e do 
Brasil farão parte do festival, 
como: Pernambuco, Salva-
dor, João Pessoa, Ceará, Dis-
trito Federal, Juazeiro do 
Norte, Resende, Paraty, An-
gra dos Reis, Rio de Janeiro 
e Baixada Fluminense.

Serão quatro dias de uma 
extensa programação dedi-
cada à dança, desde compe-
tições em diversas modali-
dades, como ballet, jazz, sa-
pateado e hip hop; oficinas 
de aperfeiçoamento, mostra 
infantil, dança na praça, até 
audições para bolsas de es-
tudo em escolas de dança 
internacionais.

No primeiro dia, após a 
abertura, às 18h, acontece o 
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concurso de dança. A compe-
tição conta com uma equipe 
de jurados renomados que 
irão avaliar concorrentes, 
que disputarão por prêmios 
de até R$ 16 mil. Ao final de 
cada uma das quatro noites 
haverá o ‘Papo com Jurados’, 
onde as notas recebidas pe-
los grupos serão explicadas 
pelos avaliadores.

Com o intuito de oferecer 
uma grande oportunidade 
de um intercâmbio entre os 
bailarinos participantes, o 
evento conta com audições 
para bolsas de estudo em es-
colas de dança. Tereza tem 
um lado social em sua com-
panhia, que oferece aulas de 
dança gratuitas para jovens 
de escolas públicas da região.

“O festival nasceu para 

mostrar que na Baixada Flu-
minense também é possível 
fazer arte com excelência. 
Bailarinos renomados já 
prestigiaram nosso evento. 
Tenho muito orgulho do que 
construímos ao longo des-
tes 27 anos. Porque, além de 
trazer cultura para nossa ci-
dade, conseguimos mostrar 
para os jovens que é possível 
que a arte deles seja vista, 
aplaudida e reconhecida”, 
afirma Tereza.

O festival conta com pa-
trocínio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criati-
va do Rio de Janeiro, através 
da Lei Aldir Blanc, Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
Secretaria Especial de Cul-
tura, Ministério do Turismo 
e Governo Federal.

Além de trazer cultura para nossa cidade, 
conseguimos mostrar para os jovens que é 
possível que a arte deles seja vista, aplaudida 
e reconhecida” Tereza Petsold, Bailarina

Alunos se 
apresentaram 

em eventos 
anteriores do 

Festival de 
Dança
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