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IMUNIZAÇÃO
Veja como está a vacinação nos municípios 

de Nova Iguaçu e Mesquita. As duas cidades 

seguem cumprindo seus calendários. P. 2

Professora realiza 
curso gratuito em 
Duque de Caxias. 
Oficina é voltada 

para leitura e 
produção de textos 

sobre o tema. As 
inscrições estão 

abertas. P. 3
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Nova Iguaçu vacina idosos de 63 
a 65 anos e abre mais um posto
Calendário também inclui profissionais de saúde de 29 a 31 anos. Homens e mulheres em dias diferentes

PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU / DIVULGAÇÃO

Com mais um posto, aberto semana passada, Nova Iguaçu vai vacinar pessoas de 63 a 65 anos e profissionais de saúde, de 29 a 31

N
ova Iguaçu segue com 
o calendário de va-
cinação contra a co-
vid-19. O público-al-

vo, nesta semana, são pessoas 
entre 63 e 65 anos e profissio-
nais da saúde de 29 a 31. Além 
da mudança do calendário, o 
município também abriu, na 
última quarta-feira, mais um 
ponto de vacinação, dessa vez 
na Clínica da Família Vila Nova.

A programação começou on-
tem com mulheres de 65 anos. 
Hoje, é a vez dos homens da 
mesma faixa etária. Amanhã, 
são as mulheres de 64 anos e, na 
quinta-feira, os homens desta 
idade. As mulheres de 63 anos 
serão vacinadas na sexta e, no 
sábado, os homens de 63 anos. 

Profissionais de saúde tam-
bém seguem a programação. 
Ontem, foram as mulheres com 
idade igual ou acima de 31 anos. 
Hoje, são os homens desta ida-
de. Amanhã, as mulheres de 
30 anos ou mais serão vacina-
das. Na quinta, os homens na 
mesma faixa etária. Sexta, é a 
vez das mulheres de 29 anos ou 
mais e, no sábado, os homens.

Entre os profissionais estão 
médicos, enfermeiros, nutricio-
nistas, profissionais de educa-
ção física, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, 
odontólogos, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes sociais, 
médicos veterinários, técnicos 

 > A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Mes-
quita vacinará contra 
a Covid-19, hoje, os ido-
sos de 63 anos. É preci-
so levar RG, CPF e com-
provante de residência.

As doses são aplicadas 
na Clínica da Família Ja-
cutinga (Rua Barão do 
Rio Branco s/nº), Clínica 
da Família São José (Ave-
nida União 676 em Santa 
Terezinha); e drive-thru 
do Paço Municipal (en-
trada pela Avenida Bra-
sil, na Coreia). Quem faz 
parte do grupo chama-
do para receber o imu-
nizante pode agendar 
tanto a primeira quanto 
a segunda dose pelo site 
http://vacinacovid19.
mesquita.rj.gov.br, das 
7h às 22h da data ante-
rior à vacina, ou em uma 
das unidades munici-
pais de saúde de Mesqui-
ta. O agendamento não é 
obrigatório, mas facilita 
o trabalho, diminui a es-
pera e as filas nos postos 
de vacinação, evitando 
aglomerações.

Em Mesquita: 
vacina para 
idosos de 63

de laboratório, técnicos de en-
fermagem, técnicos de radiolo-
gia e técnicos de higiene bucal.

A aplicação de segunda dose 
do imunizante também será 
realizada, seguindo a divisão 
entre homens e mulheres. Se-
rão esperados os profissionais 

de saúde e os idosos maiores de 
70 anos vacinados com a Coro-
navac (Cartão Azul) até 26 de 
março e também os profissio-
nais de saúde vacinados com a 
Aztrazeneca (Cartão Laranja) 
até 28 de fevereiro. Quem tiver 
com o prazo da segunda aplica-

ção ultrapassado, também po-
derá comparecer para garantir 
a completa imunização.

Para ser vacinado, é preciso 
levar RG, CPF, Cartão do SUS, 
comprovante de residência e 
carteira do Conselho ativa (pro-
fissionais de saúde). Integran-

tes das unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde devem 
apresentar crachá ou compro-
vante de vínculo com a Semus. 
Ao todo, são 18 pontos de vaci-
nação, com horário de funcio-
namento das 8h30 às 16h, com 
exceção aos sábados, até as 14h.

Prefeito de Itaguaí avalia 100 dias do 
governo e promete reformar hospital
Em live, Rubem 
Vieira lista os  
feitos do mandato 
e mantém o 
objetivo de ter uma 
cidade-modelo

REPRODUÇÃO

Reforma do Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, é uma das promessas do prefeito

O prefeito de Itaguaí, Rubem 
Vieira (Podemos), fez uma 
live, sábado, no Facebook e 
no Instagram, em virtude 
dos 100 dias de seu gover-
no. Em meio a dificuldades 
técnicas de transmissão – a 
live teve que ser reiniciada 
e foi publicada em duas pos-
tagens por causa disso — ele 
falou sobre a pandemia, va-
cinação, uma possível flexi-
bilização das restrições sa-
nitárias, parcerias com o go-
verno estadual para obras e 
finalizou com a promessa de 
uma grande reforma no Hos-
pital Municipal São Francis-
co Xavier.

Rubem foi eleito no úl-
timo pleito com 11.341 vo-
tos (17,72% do eleitorado). 
Porém, ocupa a cadeira de 
prefeito há mais tempo, 
pois substituiu Carlo Busa-
tto Junior (Charlinho), em 
julho de 2020. Na ocasião, 
Charlinho e seu vice (Abei-
lard Goulart de Souza Filho) 
foram cassados, e Rubem, 
como presidente da Câma-
ra, tomou posse.

Ele abriu a live felicitando 
a população e mencionando 
a alegria de cuidar da cida-

de onde ele vive: “Sou o cara 
mais feliz do mundo porque 
posso cuidar da cidade que 
amo”, e disse também acre-
ditar que Itaguaí será uma 
cidade-modelo: “Vai ser uma 
cidade diferenciada, com in-
vestimentos grandes”.

Sobre a pandemia, ele 
afirmou. “Vivemos um mo-
mento triste, sabemos das 
dificuldades que estamos vi-
vendo, a gente vem lutando 
muito para não deixar a pan-
demia parar a cidade, para 
que a gente possa passar pela 
pandemia, que a gente possa 
vacinar as pessoas”.

Vieira fez um apelo sobre 
a vacinação: “Quem tomou 
a primeira dose, tem que to-

mar a segunda. Tem mora-
dor que já tomou a primeira 
e não voltou.”

Ainda sobre a pandemia, 
ele reiterou que uma equipe 
técnica é quem decide sobre 
as restrições sanitárias im-
postas pelos decretos mu-
nicipais. “É a ciência quem 
resolve”, disse ele, que citou 
a alta ocupação no hospital 
São Francisco Xavier: “O 
hospital está cheio, mas par-
ticipamos da regulação de 
vagas, há pessoas de fora, é 
claro que tem gente de Ita-
guaí também, mas há pes-
soas de fora.”

“Se eu falar que está tudo 
bom estarei mentindo, mas 
foram 100 dias de muito tra-

balho”, definiu. Rubem con-
tinuou: “Conseguimos as 
cirurgias ortopédicas e bu-
co-maxilo, temos hemodiá-
lise dentro do hospital para 
pessoas internadas, temos 
trabalhado incansavelmente 
para tentar fazer o melhor.”

Ele finalizou a live com 
uma promessa de reforma 
do Hospital Municipa: “Va-
mos fazer uma obra bonita, 
acabar com o puxadinho 
do São Francisco, para dar 
dignidade à população, um 
hospital decente, digno, o 
projeto está lindo, está indo 
para licitação, mas em breve 
começam as obras em siste-
ma de urgência, terá que ser 
rápido”, prometeu.

JUPY JUNIOR

jupy.junior@odia.com.br

Especialista no assunto, Dr. Bactéria 
bate um papo com internautas em live

Dicas de higiene em 
tempos de pandemia
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Dr. Bactéria 
participa de 

live sobre 
higiene na 
pandemia

Muitas são as dúvidas sobre 
higiene em tempos de pan-
demia. Quem se interessa 
pelo assunto, pode aprovei-
tar o dia de hoje. Às 17h, Ro-
berto Figueiredo (biomédi-
co com experiência em mi-
crobiologia e especialização 
em saúde pública), mais co-
nhecido como ‘Dr. Bactéria’, 
comandará uma live sobre 
o assunto pelo YouTube.

O evento é gratuito e 
aberto ao público, que po-
derá tirar dúvidas ao longo 
do bate-papo. Com seu jeito 
irreverente e bom humor, 
ele dará dicas simples, ob-
jetivando a prevenção ao 
coronavírus, no momento 
em que o Brasil bate recor-
des diários de mortes.

“Enquanto aguardamos 
que a população seja vaci-
nada, temos que nos adap-
tar à nova realidade e alte-
rar hábitos que, apesar de 
simples, podem nos manter 
livres da contaminação”, diz. 

A ideia da conversa, que 
será transmitida pelo ca-

nal da Unigranrio, é ajudar a 
todos que estão em casa, con-
finados. O Dr. Bactéria infor-
mará sobre uso adequado de 
máscaras, momento correto 
de arrumar camas, como ir aos 
mercados e comércio em geral 
de forma segura, maneira de 
usar álcool em gel ou líquido, 
higienização dos alimentos, 
maneira correta de cumpri-
mentar pessoas, importância 
do distanciamento social, for-
ma correta de utilizar carpetes 
em residências e apartamen-
tos, como receber visitantes 
em casa, limpeza de óculos, 
pulseiras, brincos, relógios, 
logo após voltar para casa, 
além de conselhos a quem usa 
barba: ele desaconselha.

“Lave cobertores pelo me-
nos a cada dez dias. Não use 
esponja de louça por mais de 
uma semana. Não lave carnes 
e peixes ao chegar do super-
mercado ou do açougue. E não 
lave o arroz antes de prepará-
-lo, pois perde-se grande par-
te nutricional desse alimen-
to”, foram outras dicas.
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Inscrições 
para participar 

podem ser 
feitas até 

o próximo 
sábado

m encontro com a própria história. A professora Vanusa 
da Silva vai realizar, gratuitamente, uma oficina literária 
voltada para a leitura e produção de textos afro-brasileiros. 
O projeto foi selecionado pela Lei Aldir Blanc, conta com 
o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Duque de 
Caxias, e tem vagas limitadas. Podem participar pessoas 
a partir dos 14 anos. A inscrição é on-line e vai até sábado.

“Nós queremos aumentar a apreciação dos participantes 
pela escrita literária; estimular os participantes ao estudo 
de obras literárias com abordagem afro-brasileira e em 
afroperspectiva; capacitar os participantes para a produ-
ção de textos literários com abordagem afro-brasileira e em 
afroperspectiva; enfim, criar um aquilombamento literário 
de produção de textos que materialize um pouco da nossa 
narrativa de existência”, explica a professora Vanusa. 

O curso será dividido em três módulos com os seguin-
tes temas: literatura infantil, literatura infanto-juvenil e 
literatura para jovens e adultos. As aulas serão mediadas e 
dialogadas com aplicação de pedagogia de projeto, ou seja, 
orientações para a construção de textos em grupo.

Os materiais de aula e exercícios serão enviados via 
e-mail e discutidos em lista de e-mail; haverá comunicação 
via WhatsApp para informações e envio de link das aulas, 
além da possibilidade de atendimento rápido e direciona-
mento de dúvidas dos estudantes pelo aplicativo. Os en-
contros serão realizados aos sábados das 14h às 16h30 e às 
quartas pela plataforma Google Meet.

O curso disponibilizará aulas gravadas em vídeo, além de 
1h30 para a realização das atividades propostas durante as 
aulas, que começam sábado e vão até 19 de maio.

CONHEÇA A IDEALIZADORA

Vanusa participa da vida 
cultural de Duque de Caxias 
desde 2016. Em 2018, criou 
as atividades do Coletivo 
Sarau Janelas Floridas com 
o intuito de estreitar e criar 
laços de amizade entre a 
Sociedade Civil e a Comu-
nidade Escolar da Escola 
Municipal Dr. Álvaro Al-
berto, unindo forças à luta 
pela preservação deste bem 
tombado como patrimônio 
municipal. O sarau já teve 
edições internas e edições 
abertas ao público.

No ano passado, teve 
quatro projetos contempla-
dos em editais da Lei Aldir 
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Blanc: Oficina de Escritas 

de mulheres pelo Rio; o pro-
jeto de website Sarau Jane-

las Floridas por Duque de 
Caxias; e o projeto de vídeo-
-oficina “#Trava na Leitura” 
e o projeto Quilombo Literá-

rio de Caxias, um curso de 
leitura e produção de texto 
literários afrobrasileiros.

“Penso que a cultura faz 
parte da composição do ser 
humano, todo fazer é cultu-
ral e a educação precisa sa-
ber e praticar isso. Conside-
ro-me uma educadora com 
olhar para a cultura e uma 
produtora cultural em for-
mação. Tenho interesse em 
ajudar a compor a diversi-

Vanusa da Silva 
(acima) participa 

da vida cultural de 
Caxias desde 2016 e já 

teve outros projetos 
contemplados  

em editais

dade da cidade e a expandir 
os territórios de ação para 
ocupar todos os distritos, 
pois acredito que a cultura 
e a educação juntas podem 
contribuir de forma expres-
siva na formação de uma so-
ciedade mais consciente de 
suas origens e sua história”, 
concluiu a professora, que 
também é revisora de texto.

Para se inscrever e, assim, 
participar do projeto Qui-

lombo Literário de Caxias, 
acesse: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSeNdEddG0POGHR-
bLDGtauEzTQCsfOemce-
j 3 K u u 7 6 A k I t K C 6 M w/
viewform

IGOR SILVA  |  igor.silva@odia.com.br
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