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INSCRIÇÕES ABERTAS
Grupo teatral de Itaguaí convoca artistas 

para I Festival de Monólogo. Selecionados 

ganharão cachê para participar. P. 2

MAIS VACINA
Moradores de Mesquita ganham mais um polo de imunização contra 
a Covid-19. Desta vez, o sistema de vacinação será em drive-thru. P. 3
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Grupo teatral de Itaguaí convoca 
artistas para I Festival de Monólogos
Artistas selecionados ganham cachê. As inscrições se encerram na próxima quarta-feira

REPRODUÇÃO

Festival vai ser exibido on-line gratuitamente com artistas locais em textos próprios ou de outros autores

Um texto original e envol-
vente, com uma presença 
marcante no palco são al-
guns dos pré-requisitos para 
um bom monólogo teatral, 
uma arte que nos últimos 
anos ganhou muitos adep-
tos, não só porque as produ-
ções são mais baratas, mas 
também porque o formato 
passou por uma espécie de 
redescoberta no meio ar-
tístico. Nesse contexto, é 
interessante a proposta do 
grupo itaguaiense Labora-
tório Teatral: eles criaram o 
I Festival de Monólogos de 
Itaguaí, que está com inscri-
ções abertas até o dia 7 de 
abril para artistas que quei-
ram participar.

O Festival ocorre nos dias 
15, 16 e 17 deste mês. No pri-
meiro dia, haverá leitura 
dramatizada do texto A Ex-

ceção e a Regra, de Bertold 
Brecht, pelo grupo Labo-
ratório Teatral. No dia 16, 
um bate-papo com artistas 
locais sobre suas histórias, 
relações entre teatro e ter-
ritório e como fazer teatro 
em Itaguaí. No último dia, 
as apresentações dos monó-
logos com debate posterior.

Segundo o grupo orga-
nizador, que é responsável 
pela curadoria, o evento – 
que será totalmente on-line 
e gratuito - tem como obje-
tivo fomentar produções cê-
nicas, visibilizar as potên-
cias artísticas no território, 
promover o protagonismo 

das atrizes e atores emer-
gentes da cidade e gerar es-
paços de mercado e fontes 
de renda para as potencia-
lidades artísticas da cidade.

O evento tem o patrocínio 
da Prefeitura de Itaguaí, por 
meio da Lei Aldir Blanc de 
apoio à cultura.

INSCRIÇÕES
Os artistas devem seguir os 
procedimentos expostos no 

edital, apresentar um monó-
logo de no máximo quinze 
minutos, com cenas de tex-
tos autorais ou de outros 
autores. Todos os monólo-
gos habilitados para parti-
cipação receberão cachê de 
R$300 e certificados para es-
pectadores e participantes. 
A transmissão será pelas re-
des como o Meet e YouTube, 
cujos links serão divulgados 
oportunamente.

Para conhecer o edital, 
acesse o link https://drive.
google.com/file/d/1IaqDzs-
MT2rRHqUCm8ctjjL9Q-c-
WwHlKW/view?usp=drives-
dk. Quem quiser mais infor-
mações também pode enviar 
um e-mail para laborato-
rio_teatral@outlook.com. 
Também é possível ficar por 
dentro de tudo através das 
redes sociais do grupo Labo-
ratório Teatral.

Negócios sustentáveis de Duque de Caxias 
podem participar de mapeamento inédito
Interessados em participar da iniciativa podem se inscrever, gratuitamente, on-line, até o dia 16

ESTEFAN RADOVICZ

Inscrições para 
fazer parte do 
mapeamento 
termina no dia 16

A 
Fundação Grupo Bo-
ticário de Proteção à 
Natureza está reali-
zando o 1º Mapa de 

Negócios Sustentáveis na 
Baía de Guanabara. Negó-
cios que promovem impacto 
positivo para a conservação 
da natureza e para o desen-
volvimento em 17 municí-
pios da bacia hidrográfica 
têm a oportunidade de ga-
nhar visibilidade e integrar 
uma rede de atores estratégi-
cos para o desenvolvimento 
econômico da região.

Aqueles que estão inte-
ressados em participar da 
iniciativa podem se inscre-
ver gratuitamente, em for-
mulário on-line, até o dia 
16 de abril. O mapeamento 
teve início na quarta-feira, 
17 de março.

Em parceria com o Insti-
tuto Estadual do Ambiente 
(Inea), Federação das In-
dústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan), Institu-
to humanize e Sebrae Rio, 
a iniciativa irá identificar 
e conectar produtos, ser-
viços e tecnologias de im-
pacto positivo em 17 muni-
cípios que integram a Baía 
de Guanabara. A proposta 
tem como objetivo contri-
buir para a transformação 
da realidade socioeconômi-
ca e ambiental da região a 
partir do fortalecimento de 
negócios que trazem impac-

to ambiental positivo para 
as cidades de Belford Roxo, 
Duque de Caxias, Guapimi-
rim, Itaboraí, Magé, Mes-
quita, Nilópolis, Niterói, 
São Gonçalo, São João de 
Meriti e Tanguá, além de 
parte de Cachoeiras de Ma-
cacu, Maricá, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Rio Bonito e Rio 

de Janeiro.
“A partir deste retrato de 

negócios de impacto positivo 
nos 17 municípios que fazem 
parte da bacia hidrográfica 
da Baía de Guanabara, espe-
ramos contribuir com o for-
talecimento desse tipo de em-
preendimento e conectar os 
principais atores do territó-

rio. Buscamos valorizar pes-
soas e empresas que promo-
vem iniciativas positivas para 
o meio ambiente, sociedade 
e economia”, afirma o geren-
te de Economia da Biodiver-
sidade da Fundação Grupo 
Boticário, Guilherme Karam.

Além da inscrição de star-
tups, empreendimentos e or-

A inauguração, que acontece hoje, é 
esperada há dez anos pela população

Estação vai levar água 
para mais de 150 mil 
moradores de Caxias
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Estação inaugurada hoje vai levar água para milhares de moradores

O problema da fa l ta 
d’água para mais de 150 
mil moradores do segun-
do distrito de Duque de 
Caxias promete chegar ao 
fim hoje. É quando inau-
gura a estação de trata-
mento do Morro Moto-
cross, em Jardim Prima-
vera. A obra, aguardada 
por mais de 10 anos, será 
entregue pelo prefeito 
Washington Reis e o go-
vernador em exercício, 
Cláudio Castro.

Com a entrada em fun-
cionamento do reserva-

tório, que tem capacidade 
para armazenar cerca de 10 
milhões de litros de água, 
o problema de abasteci-
mento no segundo distrito 
finalmente vai acabar. Se-
rão beneficiados moradores 
de Jardim Primavera, Sa-
racuruna, Campos Elíseos, 
Cangulo, Ana Clara, Bom 
Retiro, Parque Chuno, Vila 
Urussaí, Parque Indepen-
dência, Parque Uruguaia-
na, Marilândia,  Parque 
Jonas Godin, Coreia e Par-
que Adelaide, entre outras 
localidades.

ganizações da sociedade civil 
que desenvolvem produtos, 
serviços e tecnologias sus-
tentáveis, a chamada tam-
bém convoca protótipos que 
tenham modelos de negó-
cio sustentáveis com o pro-
pósito de beneficiar o meio 
ambiente. O mapeamento é 
voltado a setores como agri-

cultura, pecuária, manejo 
florestal, aquicultura, pesca, 
maricultura, turismo, sanea-
mento e produtos e serviços 
sustentáveis.

“Estas informações nos 
ajudarão a traçar ações para 
região nos próximos anos e 
a conectar diferentes atores 
com o intuito de fortalecer 
os negócios, contribuindo in-
clusive com a retomada eco-
nômica para a região frente 
aos impactos causados pela 
pandemia que ainda enfren-
tamos”, conta Karam.

O resultado do mapea-
mento será apresentado em 
maio. Os negócios integran-
tes do mapa farão parte de 
uma rede de impacto com 
instituições estratégicas que 
atuam no desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental 
da região e ainda terão aces-
so, em primeira mão, às no-
vidades sobre o movimento 
que as instituições organi-
zadoras da iniciativa estão 
construindo para a Baía de 
Guanabara. Além disso, os 
três negócios de maior des-
taque ganharão visibilidade 
em ações de comunicação 
dos organizadores. Infor-
mações sobre elegibilida-
de, critérios de avaliação 
e cronograma podem ser 
acessadas no regulamento 
completo disponível no link 
de inscrições: https://bit.
ly/2Pm7KQ9.

JUPY JUNIOR
jupy.junior@odia.com.br
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Mesquita tem novo drive-thru 
para vacinação contra a Covid-19
Desde sábado, município tem três polos de imunização. O mais 
recente é destinado para pessoas que querem ser vacinadas no carro
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Drive-thru para 
vacinação contra 

covid-19 em Mesquita

D
esde sábado, mora-
dores de Mesquita 
que preferem ser 
vacinados do carro 

contam com o novo drive-th-
ru. Esse é o terceiro polo para 
imunização na cidade, sendo 
esse exclusivo para pessoas 
com automóveis. O novo lo-
cal foi montado no Paço Mu-
nicipal, no Centro da cidade. 
A entrada dos carros, no en-
tanto, será feita pela Avenida 
Brasil, na Coreia.

A ideia é garantir o confor-
to das pessoas que querem ser 
vacinadas no carro, mas sem 
atrapalhar o trânsito no Cen-
tro da cidade. No primeiro dia 
de funcionamento, o atendi-
mento foi direcionado às pes-
soas que perderam o prazo de 
sua vacinação, ou seja, uma 
repescagem. Mas de segunda 
a sexta-feira, a partir de hoje, 
o drive-thru para vacinação 
acompanhará o calendário da 
cidade, funcionando sempre 
das 9h às 16h.

Outra novidade na vacina-
ção de Mesquita é que, a partir 
de agora, o público pode agen-
dar sua dose – isso vale tanto 
para a primeira quanto para 
a segunda. O cadastro é feito 
pelo site http://vacinacovid19.
mesquita.rj.gov.br, sempre das 
7h às 22h da data anterior à va-
cina. Quem tiver dúvidas pode 
procurar a unidade de saúde 
mais próxima da sua casa, 
assim poderá fazer o agenda-
mento com a equipe do local. 
O agendamento não é obri-
gatório, mas é recomendado 
para agilizar o processo.

O sistema de agendamen-
to mostra os locais disponí-
veis para a vacinação con-

 > A Prefeitura de São João 
de Meriti, por meio da Se-
cretaria de Saúde, ampliou 
seu calendário de vacina-
ção. Agora, todos os idosos 
com idade a partir dos 68 
anos e profissionais de saú-
de a partir dos 55, desde que 
estejam com a registro de 
seu conselho ativo, podem 
ser vacinados nos postos 
espalhados pelo município.

A pasta ainda recomen-
dou ao meritiense que 
tem um idoso em casa a 
partir dos 68 anos, sem 
condições de ir até o local 
de imunização, que vá até 
o posto de saúde mais pró-
ximo com os documentos 
dele e solicite a vacinação 
na residência. Até a úl-
tima divulgação, 34.689 
pessoas haviam sido imu-
nizadas, entre profissio-
nais de saúde das redes 
municipal, estadual, da 
rede privada e idosos.

Não houve vacinação 
na última sexta-feira e sá-
bado, por conta do feria-
do. A campanha voltou ao 
normal hoje, das 9h às 15h. 
Confira os endereços: Cen-
tro de Saúde Dr. Aníbal Vi-
riato (Rua Pastor Joaquim 
Rosa 26, Jardim Meriti); 
USF Tibagi (Rua Tibagi 
100/101, Jardim Metrópo-
le); USF de Coelho da Ro-
cha (Rua Ex-Combatente 
s/nº); Unidade de Saúde 
da Vila São João (Rua Eu-
clides da Cunha s/nº); Uni-
dade de Saúde do Sumaré 
(Estrada das Pedrinhas); 
USF da Vila Jurandir (Rua 
Joaquim Couto, Parque 
São Judas Tadeu); Unida-
de de Saúde da Vila União 
(Rua Álvaro Proença 243, 
Parque São Nicolau); e 
Centro Cultural — Subse-
cretaria da Melhor Idade 
(Rua Panamense s/nº, Jar-
dim Meriti).

São João de Meriti vacina 
pessoas com 68 anos ou mais

DE VOLTA

 NA Prefeitura de Duque de 
Caxias retomou, sábado, a va-
cinação da primeira dose para 
pessoas de 60 anos ou mais no 
município. Para receber o imu-
nizante, é preciso apresentar 
comprovante de residência e 
documento de identidade no 
ato da vacinação. A aplicação 
da primeira dose para 60 anos 
ou mais, acontece em tendas 
instaladas nas 15 localidades, 

no sistema drive-thru e para 
pedestres. Veja os pontos: Par-
que Eldorado, Amapá, Capivari, 
Xerém (Rodoviária - CEO), Pra-
ça da Mantiquira, Santo Antô-
nio, Vila do Blocos (Praça do 
Antigo Cine FNM), Vila Santa 
Alice (CRAESM), Jardim Olim-
po, Vila Canaã, Praça da Matriz 
(Santa Cruz da Serra), Parque 
Paulista, Codora, São Judas Ta-
deu (Vai Quem Quer) e Figueira.

Duque de Caxias retoma vacinação 
para maiores de 60 anos

tra a covid-19 em Mesquita. 
Além disso, aponta também 
quantas doses cada um ain-
da possui para o agenda-
mento. Ali, o mesquitense 
já se informa sobre a docu-
mentação necessária para 
receber a vacina. No entan-
to, no caso do agendamento 
da segunda dose, o munícipe 
precisa informar qual o la-
boratório da primeira dose 
recebida. A informação está 
no próprio cartão de vacina-
ção. Além disso, precisa con-
ferir também se há estoque 
daquele laboratório no polo 
de vacinação escolhido.

Com a adoção do novo 
drive-thru para vacinação, a 
imunização para Covid-19 em 
Mesquita passa a funcionar 
também aos sábados, mas 
sempre em esquema de repes-
cagem. Nas clínicas da família 
São José e Jacutinga, o horário 
de atendimento será o mes-
mo do drive, ou seja, das 8h ao 
meio-dia. E, assim como nos 
outros dias, os mesquitenses 
precisarão agendar a vacina-
ção para Covid-19.

Os polos de vacinação de 
Mesquita são: Drive-thru do 
Paço Municipal (Entrada pela 
Avenida Brasil, na Coreia), o 
funcionamento é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h, e 
sábados, das 8h ao meio-dia; 
Clínica da Família Jacutinga 
(Rua Barão do Rio Branco s/
nº), o atendimento é de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h, e 
sábados, das 8h ao meio-dia; 
e Clínica da Família São José 
(Avenida União 676, em Santa 
Terezinha), de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h, e sábados, 
das 8h ao meio-dia.

É preciso ficar atento ao calendário de vacinação de cada município

TÂNIA RÊGO / AGÊNCIA BRASIL

Com o drive-thru, os idosos não precisam sair do carro para se vacinar
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