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Espetáculo teatral ganha versão on-line 
para entreter toda a família

Depois de circular por cen-
tenas de cidades Brasil afora, 
“Um Reino Sem Dengue” trans-
forma a tela no seu palco prin-
cipal para continuar conscienti-
zando crianças e adultos sobre a 
Dengue, um tema que se man-
tém atual e que, agora, utili-
za a tecnologia para diminuir 
distâncias e garantir acesso à 
Cultura e lazer à população de 
todas as idades.

A peça é ambientada em um 
reino onde não existem doen-
ças, mas que é invadido por um 
inimigo “invisível” que deixa o 
rei doente. Para desvendar este 
mistério, o melhor detetive das 
redondezas é chamado. Com a 
ajuda do príncipe, das princesi-
nhas e seus súditos, ele desco-
bre que o grande vilão é o mos-
quito Aedes Aegypti. A história 
é baseada no livro homônimo de 
Alda de Miranda, que traz ilus-
trações de Ricardo Girotto.

“Em todos os nossos projetos 
temos o propósito de democra-
tizar o acesso às artes e utilizá
-las como ferramenta de fixação 
e conscientização sobre temas 
relevantes, como a Dengue, por 
meio de atividades lúdicas e es-
timulantes, como o teatro. O in-
tuito de ‘Um Reino Sem Dengue’ 
é reforçar as principais medi-
das de prevenção: fazer a limpe-
za adequada, eliminar focos de 
água parada e jogar lixo no lugar 
devido. Tudo isso com auxílio de 

uma linguagem mais leve e di-
vertida e, claro, com o encanta-
mento que o teatro traduz”, co-
menta Ana Paula dos Santos, 
coordenadora geral do projeto 
que está em sua segunda edição.

O espetáculo terá tradu-
ção em libras e será comandado 
pela primeira vez por Mariane 
Bigio que, entre tantas atribui-
ções, é atriz, cordelista e conta-
dora de histórias. Apostando na 
ludicidade, a peça utiliza a in-
formação, o teatro de bonecos 
e a trilha sonora animada como 
ferramentas para estimular a 
imaginação das crianças e es-
clarecer (ou reforçar) a relevân-
cia do assunto para os adultos, 

contribuindo - mesmo que indi-
retamente - para o combate ao 
mosquito Aedes Aegypti.

Neste novo formato, ‘Um 
Reino Sem Dengue’ será apre-
sentado no sábado (24 de abril) 
com transmissão ao vivo pelo 
Canal da Villa 7 | AH7 no 
YouTube e pelo Instagram da 
atriz. Viabilizado pela Lei Fe de-
ral de Incentivo à Cultura, o pro-
jeto Teatro na Villa - 2ª Edição é 
apresentado pelo Ministério do 
Turismo através da Secretaria 
Especial de Cultura, contando 
com produção da Villa 7 Cultura 
e Agroinfo, apoio cultural da 
AH7 Gestão Cultural e com pa-
trocínio da Chem-Trend.
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Encenado por Mariane Bigio, ‘Um Reino Sem Dengue’ integra a 
programação do projeto ‘Teatro na Villa - 2ª Edição’; apresentação acontece 

no dia 24 (sábado), com transmissão ao vivo no YouTube e Instagram

Coletivo Desvio Padrão apresenta peças 
de teatro-dança sonora em Libras

Nos dias 24 e 25 de abril, 
sábado e domingo, às 16 ho-
ras, duas obras criadas pelo 
Coletivo Desvio Padrão serão 
transmitidas ao público, do pal-
co do Teatro Sérgio Cardoso, 
equipamento da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo e ge-
rido pelos Amigos da Arte. 

No dia 24, será apresentado 
Só se fechar os olhos, espetáculo 

narrado que propõe um mer-
gulho no mundo dos sons. Já 
no dia 25, haverá apresentação 
de Para além do gesto, a ver-
são do trabalho de dança apre-
sentado no dia anterior pensa-
do para a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). As obras po-
dem ser assistidas gratuita-
mente mediante envio de email 
para desviopadraocoletivo@
gmail.com. O link para exibição, 

veiculada via Google Meet, será 
enviado para cada espectador.

Desvio Padrão é um coletivo 
composto por pessoas que tran-
sitam nas pontas da curva nor-
mal - cegos, videntes, surdos e 
ouvintes atuantes no campo da 
Cultura como: artistas, técni-
cos e/ou produtores. Hoje em 
dia, o trabalho do grupo inclui: 

1)Elaborar e oferecer cursos, la-
boratórios e oficinas; 
2)Oferecer formação e sensibili-
zação para equipes; 
3)Produzir conteúdo artís tico di-
gital com foco na pluralidade de 
público; 
4)Criar e produzir espetáculos 
comprometidos com a pluralida-
de de artistas no palco e de públi-
co na plateia;
5) Traçar planos de acessibili-
dade para eventos culturais ofe-
recendo recursos que alguns 
públicos necessitam para aces-
sar e fruir, como: intérpretes de 
LIBRAS, pranchas de comunica-
ção ou audiodescrição. 

Mais informações: https://
coletivodesviopadrao.wixsite.
com/desviopadrao

Foto: Thamires Mulatinho

Sessões serão seguidas por conversas com o pedagogo, mestre em 
Ciências Sociais e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte Jefferson Fernandes (24/4) e com o artista, educador e 

produtor cultural Leo Castilho (25/4)

CNS alerta para o rejuvenescimento da pandemia
No dia 8 de abril o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) pu-
blicou a Nota Técnica “Plano 
de Vacinação contra a Covid-19 
que o Brasil precisa na pers-
pectiva de vacina para todas 
e todos, já!”, trazendo diver-
sas orientações e recomenda-
ções ao Ministério da Saúde 
e Governo Federal para que 
atualize o Plano de Vacinação 
Contra a Covid-19. Dentre as 
diretrizes abordadas, o CNS 
afirma que a pandemia, no seu 
atual estado, tem afetado prin-
cipalmente jovens de 30 a 49 
anos, a partir de dados forne-
cidos pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Com a atual situação do 
Brasil em relação à pandemia 
da Covid-19, com o número de 
casos explodindo e com a escas-
sez do número de doses de va-
cinas para imunizar a popula-
ção, o CNS, com a contribuição 
de especialistas, tem aprofun-
dado a discussão sobre as estra-
tégias de vacinação implemen-
tadas no país, considerando 
dados que sugerem mudanças 
epidemiológicas no perfil de ca-
sos graves e de óbitos decorren-
tes da doença, além de dados 
que apontam para obstáculos 

de acesso à vacinação para par-
celas da população.

O documento expressa a sé-
rie de considerações feitas pelo 
CNS com objetivo de contribuir 
para a ampliação do plano de va-
cinação contra a Covid-19, na 
perspectiva de vacina para to-
das e todos, imediatamente pelo 
SUS com toda a logística e re-
cursos necessários. “O Brasil 
tem 2,7% da população mundial, 
mas já concentrou 10,8% das 
mortes no mundo em decorrên-
cia da Covid-19 desde o início da 

pandemia, sendo que nas últimas 
duas semanas o Brasil concen-
trou 25% dessas vidas perdidas”, 
disse Pedro Hallal, epidemiolo-
gista, em 25 de março, durante 
reunião com o Comitê CNS de 
Acompanhamento à Pandemia 
de Covid-19.

Leia a Nota Técnica na ínte-
gra: http://www.susconecta.org.br/ 
wp-content/uploads/2021/04/ 
Plano-de-vacina%C3%A7%C3% 
A3o-que-o-Brasi l -prec isa_
Vers%C3%A3o-aprovada-MD-
em-09-04-2021.pdf

Foto: Fernando Grazão/Agência Brasil

Aumento de casos e mortes por Covid-19 entre jovens 
chama atenção das autoridades em saúde

Poupatempo reabre a partir deste 
sábado para atendimentos presenciais

A partir deste sábado (24), to-
das as unidades do Pou pa tempo 
serão reabertas para realização 
de serviços de forma presencial. 
A medida faz parte das iniciativas 
da Fase de Transição do Plano 
São Paulo e será adotada seguin-
do todos os protocolos sanitários, 
com capacidade reduzida de aten-
dimento e agendamento prévio de 
data e horário. A abertura da gra-
de on- line para agendamento será 
no dia 23 de abril, sexta-feira.

Até lá, o programa mantém 
o recebimento e análise das so-
licitações de casos emergenciais, 
como a emissão de RG, por exem-
plo, recebidas pelo Fale Conosco, 
disponível no portal www. 
poupatempo.sp.gov.br e aplica-
tivo Poupatempo Digital.

Desde o início das fases: Ver-
melha e Emergencial no Estado, 
em 6 de março, o Poupa tempo 
já contabiliza cerca de 150 mil 
atendimentos via Fale Conosco 
nas unidades, sendo aproxima-
damente 85 mil entregas de do-
cumentos e mais de 5 mil servi-
ços de RG emergencial.

De acordo com o diretor da 
Prodesp - empresa de Tec nologia 
do Governo de São Paulo que ad-
ministra o Poupa tempo -, Murilo 
Macedo, os cuidados em prestar 

serviços de forma responsável e 
segura têm sido fundamentais 
para manter o funcionamento do 
programa neste período de pan-
demia. “Mesmo com as unidades 
fechadas, o Poupatempo não pa-
rou de trabalhar, oferecendo aten-
dimento de forma digital e, quan-
do necessário, abrindo espaço 
para casos emergenciais, para ga-
rantir a saúde de todos os envol-
vidos no processo. Em um ano de 
pandemia, cerca de 75% dos servi-
ços prestados foram de forma di-
gital. Isso demonstra que as pes-
soas estão se adaptando cada vez 
mais e escolhendo o atendimento 
on-line, por se tratar de um meio 
simples e seguro”, afirma.

Pelas plataformas digitais, 
mais de 130 opções estão à dispo-
sição dos usuários com qualidade 
e eficiência. Entre as mais procu-
radas, estão renovação e a segun-
da via de CNH, licenciamento e 
transferência de veículos, con-
sulta de pontos na habilitação 
e também do IPVA, Atestado 
de Antecedentes Cri minais e 
carteira de vacinação contra a 
Covid-19, entre outros.

Entre os órgãos presen-
tes nos canais digitais do Pou pa  -
tempo, estão as secretarias es-
taduais da Educação, Fa   zen da 

e Planejamento, Desen volvi men-
to Econômico, Trans por  tes Me-
tropolitanos, Saú de e Comu ni-
ca ção, Detran.SP, Ins  ti tuto de 
Iden tificação (IIRGD), Pro con, 
CDHU, Sa besp, Cetesb, Tribunal 
Regio nal Elei toral (TRE-SP), Pro-
cu ra doria Geral do Estado (PGE-
SP), Re ceita Federal, além de algu-
mas prefeituras.

Para quem tem dúvidas e 
busca por informações sobre 
como realizar os serviços, o por-
tal do Poupatempo oferece ví deos 
tutoriais e cartilhas orientativas, 
com o passo a passo das princi-
pais solicitações.

Ao todo, são 20 cartilhas di-
gitais que podem ser acessa-
das no site ou baixadas gra-
tuitamente e impressas para 
serem consultadas quando o ci-
dadão desejar. Já a série com 
16 vídeos está disponível tam-
bém no canal do Poupatempo 
no YouTube, pelo link www.you 
tube.com/poupatemposp.

Para saber mais sobre as 
opções de atendimentos on-li-
ne é só acessar o portal www. 
poupatempo.sp.gov.br ou baixar 
o app Poupatempo Digital. Em 
caso de dúvidas sobre os servi-
ços, basta escrever para o canal 
Fale Conosco.

Casa Natura Musical tem programação 
inspirada na diversidade indígena

Comemorado no dia 19 de 
abril, o Dia da Diversidade Indí-
gena reforça a importância do 
olhar para a multiplicidade dos 
povos originários e suas buscas 
pela preservação e respeito das 
tradições, organizações e sabe-
res. Para marcar a data, o mês de 
abril será composto por ações da 
Casa Natura Musical e da plata-
forma Natura Musical que objeti-
vam dar visibilidade e amplificar 
as vozes de pessoas e ações repre-
sentativas desta comunidade.

Um dos destaques será uma 
edição do projeto Afetos com 
Kaê Guajajara (@kaeguajaja-
ra) e Edivan Fulni-ô (@edivan 
fulnio) no dia 22 de abril, quin-
ta-feira, 19 horas, no Instagram 
@casanaturamusical. O tema 
do Afetos em abril é Nada Pode 

Nos Parar e a curadoria reúne 
convidados que se destacaram 
no ano, criando e experimen-
tando com os novos meios.

O projeto, concebido em abril 
de 2020, traz para as telas um 
bate-papo de camarim íntimo e 
acolhedor compartilhado com 
o público. É possível assistir às 
edições anteriores do Afetos pelo 
IGTV da Casa e no seu canal do 
YouTube – rede em que também 
estão disponíveis vídeos com ou-
tros projetos criados pelo equi-
pamento cultural. Na editoria da 
Casa em que artistas recomen-
dam os trabalhos de outros ar-
tistas, o Artista Indica Artista, o 
foco do mês será em integrantes 
de povos originários.

Com ações afirmativas que 
também contemplam o próprio 

conceito curatorial de Natura 
Musical, a plataforma fomen-
ta projetos artísticos de no-
mes como Kunumi MC, rap per 
indígena, morador da Al deia 
Krukutu (SP), que trabalha 
para o lançamento do disco 
“Nhemongarai”; Des sa Ferreira, 
artista afro-indíge na que fará o 
lançamento de clipes e lives que 
giram em torno do EP Pulso; a 
Mostra Pankararu de Música, 
iniciativa do povo Pankararu, 
que rea liza capacitação profis-
sional, shows e imersão artís-
tica na Aldeia Bem Querer de 
Cima, em Pernambuco, a canto-
ra e compositora Djuena Tikuna 
com o projeto TORÜ WIYAEGÜ, 
que propõe registrar a música 
tradicional do povo Tikuna, do 
Amazonas, em livro e CD.

Fotos: Divulgação

Kaê é indígena do povo Guajajara. Cantora, 
compositora, atriz e autora do livro 

Descomplicando com Kaê Guajajara

Artista indígena, cantor e compositor, relata em 
suas canções a realidade dos povos originários, 

em especial os indígenas nordestinos

Agradecimento à AGZN

“Muito grato pelas impor-
tantes divulgações da nos-
sa campanha! Registramos da 
edição 2953 de 15 de abril na 
página 3 o anúncio da nova 
Campanha Diga Sim! Com o 
tema ‘Pensando no que se vai 
comer?’.

Agradecemos de coração por 
todas divulgações! Muitas vi-
tórias e grandes sucessos a to-
dos que integram a equipe des-
te conceituado Jornal, por todo 
empenho e comprometimento 
com a informação.

Gratíssimo pela generosida-
de de sempre de vocês!

E como diz o jornalista, ra-
dialista e escritor José de Paiva 
Netto: ‘Não basta ter agido bem 

ontem. Necessário se faz me-
lhor caminhar hoje e ainda mais 
gloriosamente amanhã.’ Assim 
são os nossos passos neste mun-
do, caminhando sempre com a 
proteção Divina, e que o nos-
so Pai maior Deus nos abençoe 
nesta missão da comunicação 
com o povo.

Passei ontem muito tarde na 
Redação e estava fechado, mas 
peguei 2 exemplares na banca 
logo aí do lado, ficou lindo!”

Com respeito, Laidenir 
Justino Santana

*Este é um espaço aberto ao leitor, 
sendo o teor dos textos de inteira 

responsabilidade de quem os assina. 
Os textos aqui publicados não  
expressam necessariamente a  

opinião de A Gazeta da Zona Norte.
PAI RICO PAI POBRE PAI 
NOSSO - de Maurício Net, (edi-
tor Independente), faz uma pro-
funda reflexão: um pai pobre 
pode pedir ao filho dele que estu-
de e consiga um bom emprego. 
Um pai rico pode ensinar ao fi-
lho dele muito sobre negócios ou 
dinheiro. Mas, quem será real-
mente mais feliz? Essa pergunta 
não poderá ser respondida, nem 
pelo pai rico e nem pelo pai po-
bre, pois nenhum deles tem essa 
capacidade, mas apenas nosso 
Pai. E Ele responde quem será 
mais feliz: “Felizes os limpos de 
coração” Mt 5:8. Quer ser feliz? 
Seja “limpo” de coração. 

www.gazetazn.com.br
Visite nosso site:


