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COG
ORLANDOBLOOM

EMAARUIA
IPTRAIRAS
TORISDANT

DESORDEMOR
MDACARAO
ACONCHEGO
TIPOICRAP

JEDITOMATE
RANEXARG

ANGRAAXILA
OEDIVAJ

RENAINSETO
PATLEOAS

MALABARISMO

(?) dos 
Goytaca-

zes, muni-
cípio do RJ

Pau a 
que se 

prende a
bandeira

Peixe
carnívoro
de água

doce (pl.)

Portal de
templos

xintoístas

Santos
Dumont, 
o Pai da
Aviação

(?) baixa:
expõe o
lodo de
mangais

(?) Morei-
ra, locutor 
natural de
Taubaté

Meter a
(?): fazer
algo sem
hesitação

Diz-se do
indivíduo
maçante

(fig.)

“(?) assim”,
modismo
linguístico

Igor Co-
trim, ator
e diretor

 brasileiro

“O Retorno
de (?)”,
filme de

1983

Letra do
escudo do

Goiás
(fut.)

O popular
“sovaco”

Nós, em
italiano

Classifi-
cação

zoológica
da abelha

(?) Batista,
jornalista
esportivo

“Nosso Lar”, “Parna-
so de Além-Túmulo” 
e “Escada de Luz”
Remo, em inglês

O alimento mais
completo, adequado 

e seguro para o 
recém-nascido

Ave
corredora

Interpretou
o elfo Lego-
las na trilo-
gia “O Se-
nhor dos A-
néis” (Cin.)

Briga;
confusão

“De Volta
pro (?)”,
sucesso 
de Elba

Ramalho

(?) dos
Reis,

cidade
com 365
ilhas (RJ)

Uma das
atrações
circenses

(?)
Metheny,

guitarrista
de jazz

Berne
(bras.)
Seguia;
rumava

Déspota
Movimen-
tar-se em
círculos

Antigo
(abrev.)

Relativas
ao campo

Ou, em
inglês
Aveia, 

em inglês

Ritmo de
Eminem

(?) Fercon-
dini, ator

Fruto de
saladas
Coisa

nenhuma
Juntar

(arquivo
ao e-mail)
Universal

504, em
romanos
É mimada
por avós

Exímio
(fig.)

Formato
do sifão

Joule
(símbolo)
Time, em

inglês
Rangífer

Ferramen-
ta do

coveiro

Ele, em
italiano

Grama
(símbolo)

Conterrâneo de 
Amado Batista

2/or. 3/lui — noi — oar — oat — ura. 4/team.

passatempo

Jogo dos Sete Erros: 1-asa do pássaro; 2-flash da câmera; 3-bota direita; 4-boné; 5-ouvido; 6-alça 
da bolsa; 7-galho da árvore.

turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Mulheres pioneiras das décadas de 
20 e 30 fizeram história no Rádio
Ainda existe quem se sur-

preende em saber que Maria 
Beatriz Roquette-Pinto foi 
uma das primeiras locu-
toras do Brasil. Isto ocor-
reu na década de 1920, ao 
mesmo tempo em que seu 
pai Edgard Roquette-Pinto 

realizava as primeiras trans-
missões oficiais com autori-
zação do governo. 

Outra mulher que abra-
çou a carreira, antigamen-
te chamada de speaker, foi 
Zenaide Andreia na Rádio 
Record, no início dos anos 

30. Quem também fez histó-
ria como locutora, ainda em 
1931, foi Natália Peres, que 
se consagrou com o pseudô-
nimo de Elizabeth Darcy, 
mãe do narrador esporti-
vo Sylvio Luiz e da atriz 
Verinha Darcy.
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Uma das primeiras locutoras do Brasil, 
Maria Beatriz Roquette-Pinto

Natália Peres consagrou-se 
no rádio com o pseudônimo 

Elizabeth Darcy

100 anos do Rádio Cresce o número de pessoas 
com Dengue no estado

Segundo a Se-
cre taria Esta dual 
de Saúde em 2022, 
até 2 de maio, fo-
ram registrados 
107,4 mil casos 
de Dengue e 77 
óbitos no estado. 
Em 2021, no mes-
mo período, fo-
ram contabiliza-
dos 104 mil casos 
de Dengue e 41 
óbitos. O número 
de mortes subiu e 
preocupa bastan-
te os habitantes da cidade, 
as regiões com mais núme-
ros de casos são: a Zona Sul e 
Sudeste com 24% e 26%, res-
pectivamente. A Zona Norte 
registou 18% dos casos.

Portanto é importante 
saber que o enfrentamento 
ao mosquito Aedes Aegypti 
é uma tarefa contínua e co-
letiva. As principais medi-
das de prevenção são: deixar 
a caixa d’água bem fechada 
e realizar a limpeza regular-
mente; retirar dos quintais 
objetos que acumulam água; 
cuidar do lixo, mantendo 

materiais para reciclagem 
em saco fechado e em local 
coberto; eliminar pratos de 
vaso de planta ou usar um 
pratinho que seja mais bem 
ajustado ao vaso; descartar 
pneus usados em postos de 
coleta da Prefeitura.

Fique alerta para os sin-
tomas: febre alta com início 
súbito, dor de cabeça, dor 
atrás dos olhos, dor no cor-
po, perda do apetite, man-
chas vermelhas na pele, 
náuseas e vômitos, tonturas, 
extremo cansaço, dores nas 
articulações.
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Combater a proliferação do Aedes Aegypti 
é a única forma eficaz de evitar a Dengue


