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RESPEITÁVEL PÚBLICO
Projeto Em Cena na História estreia 

programação cultural, em Seropédica, com 

atrações de circo, dança e oficinas. P. 2

Secretaria Municipal de Saúde 
anuncia que município inicia hoje, 

das 7h às 12h, sistema Drive Thru 
de vacinação contra a Covid-19 em 

idosos acima de 80 anos. P. 3
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Projeto estreia evento com programação 
cultural recheada de atrações de circo, 
dança, oficinas, história local e muito mais 
para agitar o respeitável público da região

R
espeitável público, a 
“Turma Em Cena na 
História” está che-
gando a Seropédica. 

O projeto cultural, patroci-
nado pelo Governo Federal, 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, Secretaria de Es-
tado de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro 
através da Lei Aldir Blanc, 
de apoio à cultura, preparou 
uma programação gratuita, 
com oficinas de circo-teatro, 
pernas de pau, malabares, 
confecção de instrumentos 
musicais, danças circulares 
e roda de conversa sobre a 
história local.

O evento acontecerá no dia 
13 de fevereiro, a partir das 
10h, no Espaço Cultural Ca-
sarão, localizado na Rua Ed-
son Nascimento dos Santos, 
45, no bairro Boa Esperança. 
Para participar, é necessário 
preencher o formulário, no 
link https://forms.gle/fzGhZ-
VdXeoYrStvU8. As vagas são 
limitadas, cumprindo todas 
as normas de proteção em re-
lação à COVID-19. O projeto 
“Turma em Cena na Histó-
ria” é uma ação desenvolvida 
pela trupe circense Turma em 
Cena, em algumas cidades da 
região da Costa Verde e do Mé-
dio Paraíba. 

“O objetivo do projeto é 
ampliar o conhecimento his-
tórico da região e de seu en-
torno, atendendo as cidades 
de Barra Mansa, Paracambi, 
Seropédica e Rio Claro, por 
meio do encanto e da magia 
da arte cênica, narrando a 
história regional, com em-
basamento teórico de profis-
sionais da área de História e 
de Arqueologia, além da his-
tória oral, destacando os fa-
tos marcantes e os principais 
patrimônios históricos ma-
teriais e imateriais presentes 
em cada localidade, estimu-
lando a reflexão sobre a iden-
tidade histórica dos territó-
rios, de forma bem criativa, 
com muito humor e conheci-
mento”, explica o idealizador 
do projeto, Adriano Didi.

ATIVIDADES VARIADAS

Desde o ano 2000, o Gru-
po Circo Turma Em Cena 
desenvolve e aprimora um 
estilo artístico muito ori-
ginal, com produções cêni-
cas, audiovisual, circo-tea-
tro, palhaçaria, acrobacias, 
mágicas, malabares, pernas 
de paus, teatro de bonecos, 
musicais, oficinas e brinca-
deiras. As atividades podem 
se adaptar a todas idades e 
em todos os locais.

Agricultura doa 780 quilos de Inhame para hospitais
Legume orgânico foi 
colhido no Centro 
de Ensino, Pesquisa 
e Treinamento em 
Agroecologia

Inhames serão usados no preparo de refeições aos pacientes do Hospital de Magé e das quatro Unidades Mistas 24h da rede pública municipal

A Secretaria Municipal de 
Agricultura Sustentável de 
Magé doou, nesta semana, 
780 quilos de inhame à Se-
cretaria de Saúde para se-
rem utilizados no preparo 
de refeições aos pacientes 
do Hospital de Magé e das 
quatro Unidades Mistas 24h 
da rede pública municipal. O 
legume é orgânico e foi cul-
tivado no Centro de Ensino, 
Pesquisa e Treinamento em 
Agroecologia (Cepta), espaço 
destinado à experimentação 
e replicação de sementes e 
ramas, ligado à Secretaria, 
que fica em Cachoeira Gran-
de, no distrito agrícola.

De acordo com o secretá-
rio de Agricultura Sustentá-
vel, André Castilho Costa, 
outros itens plantados no 
Cepta serão doados à Saúde.

“Cerca de mil quilos de ai-
pim que serão colhidos até 
março, e também serão doa-
dos à saúde pública assim 
como o palmito pupunha 
mais à frente”, disse o secre-
tário, informando ainda que 
as sementes de inhame, ai-
pim, feijão, milho e outros a 
serem produzidas no Cepta 
serão distribuídas aos pe-
quenos agricultores.

“Vamos preparar no Cep-
ta, com assessoria da Embra-
pa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária) se-
mentes híbridas (especiais) 
para gerar duas plantações 
em vez de uma normalmen-
te. Será uma dupla economia 
aos agricultores familiares”, 
explicou o diretor de Agri-
cultura, Luis Gustavo Leitão.

SOLIDARIEDADE EM MAGÉ

‘Turma Em 
Cena na 
História’ em 
Seropédica

Serviço

 NData: 13/02
 NHorário: Das 10h às 13h
 NLocal: Espaço Cultural Casa-

rão - Rua Edson Nascimento dos 

Santos, 45 - Seropédica, RJ
 NClassificação: Livre

 N Inscrição: https://forms.gle/

fzGhZVdXeoYrStvU8
 NOficinas: Circo-teatro, pernas 

de pau, malabares, confecção de 

instrumentos musicais, danças 

circulares e roda de conversa sobre 

a história local.

Vestidos 
a caráter, 
membros 
do projeto 
tentam 
difundir a 
magia do circo 
nas cidades 
em que 
passam

O projeto é 

desenvolvido 

pela trupe 

circense Tur-

ma em Cena, 

em cidades 

da região da 

Costa Verde 

e do Médio 

Paraíba 

PARACAMBI: 
 N 20/02, às 10h

BARRA MANSA:
 N 06/03, às 10h

RIO CLARO (evento online): 
 N 09/03, às 14h

AGENDA
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Itaguaí: cirurgias ortopédicas no hospital municipal
Expectativa é 

realizar cerca de  

40 procedimentos 

cirúrgicos por  

mês na unidade

DIVULGAÇÃO - PMI

Apesar da covid-19, São Francisco Xavier quer zerar a fila de pessoas para procedimentos ortopédicos

O prefeito Rubem Vieira 
(Podemos) divulgou na sua 
página pessoal do Facebook, 
com a postagem de um ví-
deo, a realização de duas ci-
rurgias ortopédicas no hos-
pital municipal São Fran-
cisco Xavier (HMSFX) no 
sábado e no domingo pas-
sados. No mesmo vídeo, ele 
anunciou, apesar da pande-
mia de covid-19, a retomada 
desse tipo de procedimento 
no local. A meta é realizar 
10 cirurgias ortopédicas 
por semana, ou seja, cerca 
de 40 por mês. A prefeitu-
ra não informou em quanto 
tempo pretende alcançar o 
objetivo.

No sábado, o doutor Bru-
no Goes Amêndola realizou 

bastante para reativar mui-
tos serviços que estão para-
dos há muito tempo”, dis-
se Rubem. De acordo com 
o prefeito, a licitação para 
compra de placas, parafusos 
e materiais cirúrgicos está 
em fase final e nos próximos 
dias as cirurgias poderão 
ocorrer sem paralisações. 

“Vamos conseguir acabar 
de uma vez por todas com a 
fila de espera”, comemorou 
Vieira, embora a assessoria 
de impresa da prefeitura 
não tenha informado qual 
é o tamanho da fila.

Operação para cuidar de 
fraturas e para colocação de 
próteses, inclusive nos qua-
dris, já estão habilitadas a se 
realizar no hospital. Alguns 
casos mais complexos, en-
tretanto, ainda podem ter 
que esperar mais tempo.

uma osteossíntese de torno-
zelo (intervenção cirúrgica 
nas extremidades de osso 
fraturado, visando manter 
unidas as bordas por meio 
de sutura, anel, placa ou ou-
tros meios mecânicos). No 
domingo, o doutor Vinícius 
Reis de Carvalho fez uma 
redução incruenta e lava-
gem mecânica cirúrgica de 
cotovelo.

“Estamos nos esforçando 

JUPY JUNIOR
jupy.junior@odia.com.br

Sistema drive-thru vai vacinar 
idosos em Duque de Caxias 
Operação contra Covid-19 será montado em Xerém, das 7h às 12h, para pessoas acima de 80 anos

Meta da 
Prefeitura 

é evitar 
aglomerações 
e a exposição 
de idosos em 
filas. Só será 

vacinado 
quem estiver 

em veículos

D
uque de Caxias vai 
montar, hoje e ama-
nhã, um sistema 
Drive Thru de vaci-

nação contra o coronavírus. 
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, a ope-
ração irá das 7h ao meio-
dia, no estacionamento lo-
calizado em frente a antiga 
empresa Marcopolo, em Xe-
rém. Neste local, a imuniza-
ção será apenas para os ido-
sos acima de 80 anos, que 
estiverem em veículos. 

Desta forma, a Prefeitura 
pretende evitar aglomera-
ções e a exposição de idosos 
em filas. Nos próximos dias, 
serão divulgadas as datas 
das novas ações, dando con-
tinuidade à vacinação desse 
grupo etário. É importante 
apresentar documento de 
identificação (RG e CPF) 
para receber a vacina.

Além disso, Duque de 
Caxias segue imunizando 
os grupos prioritários de-
finidos pelo Ministério da 
Saúde. A Prefeitura infor-
mou que o município rece-
beu, ontem, o quantitativo 
de 7.925 doses da vacina 
Coronavac, repassadas pelo 
estado. 

Após avaliar a melhor es-
tratégia para uso das novas 
doses recebidas, a cidade 
decidiu ampliar o alcance 
da imunização no municí-
pio, contemplando os idosos 
com mais de 80 anos de ida-
de. Além desses, estão sendo 
vacinados os trabalhadores 
da rede municipal de Edu-
cação, maiores de 60 anos, 
e idosos acamados (maiores 
de 80 anos).

PROGRAMAÇÃO

Servidores da Educação maiores de 60 anos de idade: 
 N serão contemplados 1.190 trabalhadores com idade acima de 60 anos, 

da rede municipal de Educação de Duque de Caxias. Os trabalhadores de-
vem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para mais 
informações.

Idosos acamados maiores de 80 anos: 
 N Aqueles que estão enfermos ou têm impedimentos de saúde para 

locomoção, receberão a visita das equipes das Unidades de Saúde da Fa-
mília (USF) para a aplicação da primeira dose da vacina. Os idosos que não 
estão cadastrados em área de USF, devem buscar informações de como 
fazer esse cadastro, na unidade de saúde municipal próxima à residência.

Sistema Drive Thru: 
 N Ocorrerá hoje e amanhã, das 7h às 12h. Só serão vacinados os idosos acima 

de 80 anos e que estiverem em veículos. 

Servidores da Educação: salários
A Prefeitura de Duque de 
Caxias realizou, terça-feira, 
o pagamento antecipado 
dos servidores da educação 
referente ao mês de janei-
ro. Receberam 803 servi-
dores, que ganham até R$ 
6.614,38, gerando um valor 
de R$ 5.031.847,14, totali-
zando o percentual de 51% 
do quantitativo de pessoas 

constantes na folha.
A administração muni-

cipal, através do Instituto 
de Previdência dos Servi-
dores Públicos de Duque de 
Caxias (IPMDC), também 
realizou mais uma remessa 
de pagamento da folha do 
mês de dezembro para os 
aposentados e pensionistas. 
Receberam 1.435 servidores 

inativos que ganham de R$ 
3.870,01 até R$ 6.897,00 lí-
quidos, totalizando o per-
centual de 70,47 % do quan-
titativo de pessoas constan-
tes na folha.

De acordo com a admi-
nistração municipal, no mo-
mento, a Prefeitura de Du-
que de Caxias está pagando 
a 56ª folha salarial em 50 

meses de trabalho da atual 
gestão. Os funcionários de-
vem aguardar o processa-
mento bancário para terem 
os valores disponíveis nas 
contas. Novas remessas se-
rão feitas nos próximos dias, 
de acordo com a entrada de 
receita, até que todo o fun-
cionalismo tenha recebido 
seus vencimentos.
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