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NOVIDADE EM CAXIAS
Fechado desde de 2016, Restaurante do Povo foi inaugurado ontem e vai servir 2 mil refeições por dia a 

R$ 1 e café da manhã por 50 centavos. Governador em exercício e prefeito estiveram na abertura. P. 3

Governador em 
exercício Cláudio Castro 
experimentou a comida 
que será servida para a 
população a partir de agora

Baixada
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VACINA CONTRA A COVID

Idosos de Duque de Caxias, acima de 60 anos, 

começam a ser imunizados hoje. Serão nove 

pontos de atendimento em Xerém. P. 2



Baixada

Evento virtual apresenta, até segunda-
feira, cenas gravas em confinamento

Está rolando o Festival 
Cenáculo de Solos

DIVULGAÇÃO

Rohan Baruck é um dos atores

A Cia. Cerne e a SZ Produ-
ções, realizadoras do Fes-
tival Cenáculo de Teatro 
há nove anos, optaram 
por criar uma versão to-
talmente on-line, voltada 
para solos filmados no iso-
lamento social. 

O 2º Festival Cenáculo de 
Solos vai até segunda-feira. 
Após mais de 160 inscrições 
de vários estados do Brasil, 
oito cenas solo foram sele-
cionados e serão exibidos 
no perfil da companhia no 
YouTube, a partir das 18h.

Representando a Baixa-
da, Rohan Baruck, de São 
João de Meriti, com a cena 
Ele, a galinha, a granada e 

o coração, apresentada na 
terça-feira; e Luiz Valentim, 
de Nilópolis, com Clausura, 
que encerra o evento. 

As cenas irão abran-
ger diversas linguagens, 
como cinema mudo, tea-
tro, contação de histórias 
e dança regional, além de 
uma cena interpretada si-
multaneamente em por-
tuguês e Libras.

Produtor e Diretor da 
Cia. Cerne, Vinicius Baião 
comenta que a Baixada é 
carente de aparelhos cul-
turais, como teatros e ca-
sas de show.

“Quando propomos um 
evento que possibilita uma sé-
rie de espetáculos de diversas 
linguagens gratuitos em curto 
espaço de tempo, a gente con-
tribui para democratizar esse 
acesso. Temos várias histórias 
de pessoas que nunca tinham 
assistido a um espetáculo tea-
tral, antes de ir no nosso festi-
val, e saem de lá com vontade 
de conhecer mais. Mesmo no 
ambiente virtual, a gente per-
cebe que isso acontece tam-
bém. Até por essa escolha de 
cenas curtas, o público vai aos 
poucos assimilando e se inse-
rindo nesse movimento”, disse.

Hoje, a cena será Tropeiro, 
de Ivan Bernadelli; Amanhã, 
Nu Escuru, de Guilherme Tel-
li; domingo, KAPUTT — Ma-

ternidade pós-guerra, de Ca-
mila Fernandes; e, segunda 
Clausura, de Luiz Valentim.

Idosos de Caxias acima de 60 anos 
começam e ser vacinados hoje
Doses também serão aplicadas em maiores de 80. Prefeitura não divulgou quantidade de vacinas

REPRODUÇÃO

Ao todo, cidade vai ter nove pontos de imunização no distrito de Xerém, sendo um deles em drive-thru

O 
município de Duque 
de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, vai 
ampliar, a partir de 

hoje, a vacinação contra a 
Covid-19. Segundo cronogra-
ma divulgado pela prefeitu-
ra, será aplicada a primeira 
dose da vacina para pessoas 
de 60 anos ou mais. 

A imunização ampliada 
para o grupo esse etário terá 
início a partir das 7h, em 
nove pontos de vacinação 
instalados no distrito de Xe-
rém. O governo municipal 
ressalta que os idosos com 
mais de 80 anos ainda e não 
receberam a primeira dose, 
também serão contempla-
dos nessa etapa. A prefeitura 
não divulgou quantas doses 
tem disponível atualmente.

A vacinação de hoje acon-

tece em tendas instaladas 
nas praças de oito localida-
des do distrito de Xerém e 
em sistema drive-thru na 
Praça da Mantiquira. 

Os locais onde haverá 
imunização são os seguintes: 
Praça da Mantiquira (drive-
-thru); Praça de Xerém; Pra-
ça do Amapá; Praça do Capi-
vari; Praça da Vila Santa Ali-
ce; Praça da Vila dos Blocos; 
Praça da Vila Canaã; Praça 
do Santo Antônio; e Praça do 
Jardim Olimpo.

Até o momento, mais de 
22 mil pessoas receberam a 
primeira dose das vacinas 
Coronavac e Astrazeneca em 
Duque de Caxias, contem-
plando os grupos de profis-
sionais de saúde, idosos aca-
mados, residentes em Ins-
tituições de Longa Perma-

Valter Almeida, vice-prefeito de 
Itaguaí, faz visita de cortesia à Nuclep
Recebido pelo presidente Carlos Seixas, ele conheceu instalações e história da empresa

NUCLEP / DIVULGAÇÃO

Valter Almeida (de óculos transparente) com Carlos Seixas, presidente da Nuclep, escuta atentamente explicação de um funcionário

O vice-prefeito de Itaguaí, 
Valter Almeida (Podemos), 
representou o governo muni-
cipal em visita de cortesia, na 
última terça-feira, à Nuclep, 
no bairro de Brisamar. Almei-
da certamente substituiu o 
prefeito Rubem Vieira (Pode-
mos), que estava em agenda 
oficial em Nova Iguaçu, no Fó-
rum de Prefeitos da Baixada 
Fluminense, que contou com 
a presença do governador em 

iniciou sua visita assistindo 
a uma apresentação sobre a 
história da empresa, sua ca-
pacidade fabril e os projetos 
em andamento.

Seixas disse a Almeida que 
é importante uma estatal 
como a Nuclep manter apro-
ximação com a prefeitura, 
pois, no seu entendimento, o 
crescimento de uma implica 
no da outra: “A Nuclep gera 
mais empregos e desenvolvi-
mento econômico para cida-
de e região”, ressaltou.

Foi a primeira vez de Al-

meida nas instalações. Ele 
também conheceu os princi-
pais projetos desenvolvidos e 
ficou surpreso com a capaci-
dade da estatal.

Segundo informações da 
assessoria de imprensa da 
Nuclep, Valter agradeceu a 
recepção atenciosa, afirmou 
que a conversa foi interessan-
te e informativa e enalteceu: 
“Me sinto orgulhoso de ter 
uma empresa tão imponente 
e humana no nosso municí-
pio. Que venha mais cresci-
mento e frutos para a região!”.

A visita começou 
com apresentação 
sobre a história da 
empresa e projetos 
em andamento
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exercício, Cláudio Castro.
Valter foi recebido pelo 

presidente da empresa, Almi-
rante Carlos Henrique Silva 
Seixas, e pelo Assessor Ins-
titucional Trabalhista, Wag-
ner Coelho. O vice-prefeito 

nência para Idosos (ILPI), 
trabalhadores de 60 anos ou 
mais da rede municipal de 
Educação (SME) e idosos de 
80 anos ou mais. 

Quanto a aplicação da 
segunda dose, os números 
atualizados registram que 
5.589 profissionais de saúde, 
das redes pública e privada, 
já receberam a segunda dose 
da vacina Coronavac. Tam-
bém receberam a segunda 
dose da Coronavac, 524 ido-
sos abrigados e trabalhado-
res das Instituições de Lon-
ga Permanência para Idosos 
(ILPI) do município.

Ontem, a prefeitura está 
vacinando com a segunda 
dose da Coronavac, os ido-
sos de 80 anos ou mais que 
reberam a primeira dose no 
início do mês de fevereiro.

Curso gratuito de artesanato na Baixada
O programa do curso, oferecido pela Prefeitura de Belford Roxo, inclui várias técnicas

A Secretaria de Cultura de 
Belford Roxo está com ins-
crições abertas para o cur-
so de artesanato. As aulas 
serão às sextas-feiras, com 
turmas de manhã e à tarde. 
Por causa da pandemia, as 
vagas são limitadas. No ato 
da inscrição, os interessados 
devem apresentar cópia da 
identidade, comprovante de 
residência, duas fotos 3x4 e O curso ensina a produzir diversas peças que podem ser vendidas

DIVULGAÇÃO

uma pasta azul. Durante as 
aulas, professor (a) e alunos 
(as) deverão usar máscara.
O programa do curso inclui 
as seguintes técnicas: crochê 
básico em panos de prato; 
pintura em panos de prato; 
vagonite; artesanato com 
material reciclado (garrafas 
de vidro, latas, potes de plás-
tico, e vidros de perfumes); 
bordados em tecido xadrez; 

cializadas na Praça Eliaquim 
Batista e em Santa Amélia.
A coordenadora do Feirart, 
Janete Lima, destacou a im-
portância do investimento no 
artesanato. “O artesanato mo-
vimenta a economia solidária, 
complementa renda e melho-
ra a qualidade de vida”, afirma.
A Casa da Cultura fica na Av. 
Bob Kennedy s/nº, Nova Piam. 
O atendimento é das 8h às 17h.

decoupagem em sabonete, 
madeira e tecidos; e peças 
com renda (flores).
De acordo com o secretário 
municipal de Cultura, Bruno 
Nunes, o artesanato ganhou 
importância na cidade, pois 
as artesãs aprendem nas au-
las, fazem o produto e podem 
vendê-lo, melhorando assim 
sua renda. Antes da pande-
mia, as peças eram comer-
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Baixada

RESTAURANTE DO POVO

É INAUGURADO
Novidade foi apresentada à população de Duque de Caxias pelo governador em exercício e o prefeito

E 
Duque de Caxias ga-
nhou, ontem, seu pri-
meiro Restaurante do 
Povo. Desativado des-

de novembro de 2016, local 
passa a servir 2 mil refeições 
por dia a R$ 1; e café da ma-
nhã, que custará 50 centavos. 
A inauguração contou com a 
presença do governador em 
exercício Cláudio Castro e do 
prefeito Washington Reis. A 
abertura do local acontece 
dois dias depois de o Governo 
Estadual aprovar o Supera Rio 
- programa de auxílio emer-
gencial que irá destinar até R$ 
300 a cerca de 200 mil pessoas 
em vulnerabilidade social.

O anúncio, feito ao lado do 
prefeito Washington Reis, faz 
parte do pacote de ações do 
Governo Presente Baixada, 
programa que transferiu os 
gabinetes do governador e 
de secretários de Estado para 
os municípios da região e irá 
percorrer, até amanhã, todas 
as 13 cidades.

“O Governo do Estado vol-
tou a olhar para quem pre-
cisa. Vivemos um momento 
muito específico da nossa 
história e não podemos dei-
xar de apoiar principalmente 
aquele que passa fome. Essa 
parceria com a prefeitura 
vai beneficiar milhares de 
pessoas. Na terça, em Nova 
Iguaçu, sancionei o Supera 
Rio. Agora, aqui em Caxias, 
reinauguramos o antigo Res-
taurante Popular. O objetivo é 
inaugurar outros pelo Estado 
nos próximos meses”, afirmou 
o governador.

Durante a abertura do res-
taurante, máscaras e álcool 
em gel foram distribuídos 
para os presentes, em parceria 
entre as secretarias estadual e 
municipal de Desenvolvimen-
to Social e Direitos Humanos. 
Segundo Washington Reis, a 
inauguração do Restaurante 
do Povo representa um marco 
para a cidade.
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Governador Cláudio Castro e Prefeito Washington Reis inauguram primeiro Restaurante do Povo em Caxias

“Vamos oferecer refeições 
balanceadas e nutritivas para 
todos a um preço acessível. 
Além disso, o lugar está to-
talmente reformado e pronto 
para receber a população de 
maneira segura e confortá-
vel”, declarou.

Bruno Dauaire, secretário 
de Estado de Desenvolvimen-
to Social e Direitos Humanos, 
reforçou a necessidade do Es-
tado olhar para todos. “Que-
ro destacar a vontade do go-
vernador Cláudio Castro de 
voltar a discutir a pobreza. 

tários, esteve nas cidades de 
Guapimirim e Magé, onde 
anunciou repasse de R$ 4,3 
milhões para reformas do 
Hospital Municipal José Ra-
bello de Mello. Além disso, 
assinou um novo convênio 
com a prefeitura para conces-
são do Vale Social a pessoas 
portadoras de doenças crôni-
cas que precisem fazer trata-
mento em outras cidades. O 
benefício permite gratuidade 
no transporte público. Além 
disso, firmou acordo de coo-
peração técnica entre a Junta 
Comercial e prefeitura para 
que empresários da cidade 
possam solicitar o alvará de 
funcionamento totalmente 
online. O sistema integra Se-
cretaria de Fazenda, Corpo 
de Bombeiros, Junta Comer-
cial e Vigilância Sanitária. O 
tempo para a emissão de do-
cumento reduzirá de 30 dias 
para 48 horas.

BENEFÍCIOS PARA PRODUTORES

Ainda no terceiro dia do Go-
verno Presente na Baixada, 
produtores de plantas orna-
mentais, flores e folhagens 
tropicais receberam, em 
Magé, cheques do programa 
Florescer, no valor de R$ 10 
mil, para enfrentarem a pan-
demia e conseguirem manter 
as vagas de trabalho. Além de 
entregar os financiamentos 
aos agricultores, o secretá-
rio de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento, Mar-
celo Queiroz, ainda lançou o 
programa ‘Energia Limpa’, 
que ajuda os produtores a in-
vestirem na geração de ener-
gia fotovoltaica (solar). Na 
ocasião, a secretaria também 
realizou a entrega do Selo Pet 
Friendly para o Hotel Mercu-
re RJ de Nova Iguaçu. O selo 
foi criado pelo governo para 
facilitar a vida dos donos de 
animais de estimação na bus-
ca por estabelecimentos que 
recebam seus pets.

Estamos iniciando um cami-
nho que precisa voltar a ser 
trilhado no Rio: o caminho da 
valorização da política social”, 
explicou.

No mesmo dia, terceiro dia 
do Governo Presente Baixa-
da, o governador visitou obras 
da Estação de Tratamento de 
Água de Campos Elísios e en-
tregou títulos de proprieda-
des a moradores das comuni-
dades Novo São Bento e Man-
gue Seco.

Mais cedo, Cláudio Cas-
tro, acompanhado de secre-

Vivemos um momento muito 
específico da nossa história e 
não podemos deixar de apoiar 
principalmente quem passa fome”

CLÁUDIO CASTRO, Governador em exercício

Governador Cláudio Castro 
e Prefeito Washington 
Reis inauguram primeiro 
Restaurante do Povo em Caxias
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