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FESTIVAL DE TEATRO COM 8 PEÇAS COMEÇA HOJE E VAI ATÉ DOMINGO. P. 2
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PARA HOSPITAIS

UFRJ vai doar, essa semana, 4.500 litros de 

álcool 70 às secretarias de Saúde de 

Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti. P. 2

VACINA

VENTO EM POPA
SEGUE DE 

Alguns municípios da Baixada começam a campanha de imunização 
contra a gripe, enquanto outros já iniciaram na semana passada. P. 3



Baixada

Festival Cenáculo de Teatro 
começa hoje em formato virtual
São 8 peças gravadas, que traçam relações com teatro e circo, valorizando a cultura popular e de rua

JULIO RICARDO / DIVULGAÇÃO

‘Boquinha... E assim surgiu o mundo’ será apresentado na quarta-feira durante o Festival Cenáculo de Teatro, que termina no domingo

R
ealizado ininterrup-
tamente desde 2012, 
o Festival Cenáculo 
de Teatro se reinven-

ta mais uma vez e apresenta 
uma nova versão comple-
tamente reformulada, de 
hoje até domingo. Em tem-
pos de pandemia, o evento 
teve duas edições on-line de 
solos. Este ano, a ação ofere-
cida pelo Espaço de Cultu-
ra e Direitos Humanos João 
Cândido Marinheiro e pelo 
Instituto Cultural Cerne.

A nona edição do festival 
acontecerá em formato hí-
brido, com espetáculos gra-
vados para exibição on-line. 
Contemplado pelo edital 
Fomenta Festival, o evento 
tem patrocínio do Governo 
Federal, Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, Secretaria 
de Estado de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Rio de Ja-
neiro, através da Lei Aldir 
Blanc, e se configura em uma 
verdadeira maratona teatral, 
com oito apresentações.

A mostra foi toda pensa-
da de forma a traçar relações 
entre teatro e circo (através 
de espetáculos que flertam 
com ambas as linguagens), 
a valorizar o teatro popular 
e de rua, e também celebrar 
a própria cidade: na grade da 
mostra estão os espetáculos 
Will Will Conta Benjamim 
de Oliveira, sobre o palhaço 
que dá título ao Circo Escola 
Benjamim de Oliveira, proje-
to da ONG Centro de Desen-
volvimento Criativo Se Essa 

Rua Fosse Minha em São 
João de Meriti; e Turmalina 
18-50, sobre o líder da Revol-
ta da Chibata, João Cândido, 
morador da cidade por qua-
se quatro décadas.

O festival ainda reafirma 
seu compromisso com a edu-
cação e o desenvolvimento 
da cultura e do olhar crítico 

sobre a produção artística 
da região. Será constituído 
um júri estudantil com os 
membros da Trupe Malun-
gos, grupo fixo formado por 
jovens alunos da escola de 
circo mencionada, que rece-
berão uma oficina de análise 
de espetáculos teatrais para, 
posteriormente, atribuir 

prêmios como melhor atua-
ção, melhor direção e melhor 
espetáculo, entre outros. 
Além disso, o festival promo-
veu parcerias também com o 
canal de YouTube Cadernos 
Cênicos, de Leandro Fazolla; 
e o projeto Baixada Crítica 
– Escritas Afetivas, que vão 
divulgar vídeos e textos com 

análises críticas sobre os es-
petáculos participantes.

“Há nove anos produzi-
mos o Festival Cenáculo e, 
ao longo do tempo, ele foi se 
modificando e adaptando. 
Nessa edição, mais do que 
nunca, fizemos a opção de 
olhar pra dentro e pensar 
em um festival que pudesse 

Mais de um milhão de acessos
Portal da Transparência de Mesquita é um meio para que a população acompanhe tudo

MÁRCIO MAIO / PMM / DIVULGAÇÃO

Portal de 
Transparência 
de Mesquita 
foi criado há 
menos de  
4 anos

O Portal da Transparência de 
Mesquita alcançou um grande 
feito na última semana. Criado 
em 2017, ele já teve mais de um 
milhão de acessos desde então. 
Na avaliação do controlador-
-geral do município, Nicola 
Palmieri, esse é o resultado de 
uma relação de confiança que 
se estabeleceu entre o governo 
municipal e a população.

“Sempre enxergamos a 
necessidade de um Portal da 
Transparência de Mesquita 
eficaz. Até porque é um ins-
trumento importantíssimo 
para garantir a credibilidade 
na gestão pública. Mas, para 
isso, é preciso que seja claro, 
de fácil consulta e que tenha, 
de fato, as informações que 
promete”, atesta.

A marca de mais de um 
milhão de acessos veio pou-
co menos de um mês depois 
de outra conquista do Portal 
da Transparência de Mesqui-
ta. A Controladoria-Geral da 
União (CGU) divulgou, dia 
15 de março, o resultado da 
2ª edição da Escala Brasil 
Transparente (EBT) – Ava-

liação 360°. A análise in-
dicou Mesquita com nota 
máxima (10) na iniciativa, 
que avalia o grau de cum-
primento de dispositivos da 
Lei de Acesso à Informação 
e de outros normativos sobre 
transparência pública. Além 
de Mesquita, só um municí-
pio do Rio atingiu a nota 10, 

que foi São Pedro da Aldeia.
Outro reconhecimento 

veio ano passado, quando 
Mesquita ficou em primeiro 
lugar em levantamento do 
Ministério Público do Estado 
Rio para avaliar a transparên-
cia na divulgação de dados da 
administração pública.

“Temos, por exemplo, le-
gislação atual em prol da es-
trutura de controle interno, 
regulamentamos Lei de Aces-
so à Informação, investimos 
no portal e realizamos outras 
ações na busca por facilitar o 
acesso à informação até mes-
mo para as pessoas com me-
nos familiaridade com finan-
ças públicas”, aponta Rogério 
Muniz, ouvidor e subcontro-
lador-geral e gestor do portal.

UFRJ doa álcool 70 e 
em gel a municípios da 
Baixada Fluminense

DIVULGAÇÃO

Equipe da UFRJ responsável pela produção do produto doado

Em ação social de comba-
te à pandemia da Covid-19, 
o Instituto de Química da 
UFRJ faz, esta semana, a 
entrega de 4,5 mil litros de 
álcool 70 às secretarias de 
Saúde de Mesquita, Niló-
polis e São João de Meriti, 
na Baixada Fluminense. As 
três cidades estão entre as 
que apresentam no Estado 
do Rio os maiores índices 
de mortes decorrentes do 
novo coronavírus. Todo o 
material doado será distri-
buído entre os hospitais pú-
blicos da região.

Com a ajuda de voluntá-
rios (alunos, técnicos e pro-
fessores), a UFRJ já produ-
ziu toneladas de álcool 70 e 
em gel, que foram forneci-
dos gratuitamente para o 
complexo hospitalar e equi-
pes de limpeza da própria 
universidade. A iniciativa 
de apoio às prefeituras da 
Baixada Fluminense faz 

parte de um projeto que prevê 
a produção de 15 toneladas de 
etanol 70% glicerinado e duas 
toneladas de álcool em gel.

Com recursos obtidos por 
meio de edital da 3ª Vara Fe-
deral de Sao Joao de Meriti, 
o complexo de laboratórios 
que compõem o Pólo de Xis-
toquímica (Instituto de Quí-
mica – UFRJ) foi adaptado 
para produção de álcool 70. A 
unidade piloto de bioproces-
sos do Laboratório de Biotec-
nologia Microbiana (LaBiM) 
agora tem capacidade para 
produzir e envasar, aproxi-
madamente, 200 litros do 
produto, a cada hora. Já o La-
boratório de Reatividade de 
Hidrocarbonetos, Biomassa 
e Catálise (LARHCO) passou 
a produzir, diariamente, 400 
kg de álcool em gel. A logís-
tica de entrega dos insumos 
e da produção foi realizada 
em parceria com a Prefeitura 
Universitária da UFRJ.

Vistoria noturna no Detran de Magé
Município e outras 11 
unidades receberão 
agendamento 
serviços até às 21h

Os usuários do Detran, na uni-
dade de Magé, na Avenida Si-
mão da Motta, 329, no Centro, 
já podem agendar serviços de 
vistoria de veículos também 
para o horário noturno. Com 
o objetivo de aumentar o nú-
mero de vagas e reduzir a de-
manda reprimida, devido à 

pandemia, o Detran do muni-
cípio, além de outros 11 postos 
de vistoria de diversas regiões 
do Estado vão passar a atender 
das 8h às 21h já na próxima se-
gunda-feira (19/04).

Cinco postos de vistoria na 
capital e sete da Região Metro-
politana e do interior do Estado 
terão o horário de atendimen-
to ampliado. São eles: Belford 
Roxo, Largo do Machado, Bar-
ra, Cocotá, Ceasa, Campo Gran-
de, Niterói, Magé, Nova Fribur-
go, Araruama, São Pedro da Al-
deia e Campos dos Goytacazes.

É importante ressaltar que 
o horário normal de atendi-
mento nos demais postos de 
vistoria continua das 8h às 17h. 
E que nas 12 unidades em que 
o horário está sendo ampliado, 
o último agendamento será às 
20h, para execução dos serviços 
a tempo do fechamento, às 21h.

“Estamos aumentando o 
número de vagas para agen-
damento dos serviços e, ao 
mesmo tempo, reduzindo a 
possibilidade de aglomerações 
nos postos”, disse o presidente 
do Detran-RJ, Adolfo Konder.

De acordo com a Diretoria 
de Registro de Veículos do de-
partamento, será possível ofe-
recer mais 1 mil vagas por dia 
com a ampliação do horário de 
atendimento. Será mais uma 
oportunidade para agenda-
mentos dos serviços de trans-
ferência de propriedade, trans-
ferência de município e trans-
ferência de jurisdição, que pre-
cisam de vistorias presenciais 
e estão com grande demanda 
reprimida, ainda em função da 
redução do atendimento, pro-
vocada pela pandemia.

acontecer para além dos es-
petáculos. Criamos ativida-
des que pudessem estimular 
o circuito teatral local, como 
o júri estudantil e o movi-
mento crítico e também fo-
mentar a economia criativa 
da Baixada, tão afetada nes-
se momento de pandemia”, 
detalha Leandro Fazolla, di-
retor de produção.

Sucesso absoluto nas edi-
ções anteriores, o festival 
completa nove anos de exis-
tência se firmando como um 
grande movimento de artes 
cênicas na Baixada, já tendo 
reunido, nas edições anterio-
res, mais de 100 espetáculos, 
abrangendo um quantitativo 
de mais de mil artistas e téc-
nicos e mais de 25 mil espec-
tadores. Devido à pandemia, 
o evento acontecerá nas pla-
taformas de YouTube e Insta-
gram da Cia Cerne.

Os espetáculos apresen-
tados serão Ariano - O Ca-
valeiro Sertanejo (hoje, às 
18h); Will Will Conta Ben-
jamim de Oliveira (hoje, às 
21h); Nosso Grande Espetá-
culo (amanhã, às 18h); Ci-
dade do Sorriso (amanhã, 
às 21h); Boquinha... E assim 
surgiu o mundo (quarta-fei-
ra, às 18h); Uma mala para 
dois palhaços (quarta-feira, 
às 21h); A incrível Peleja de 
Simão e a Morte (quinta-fei-
ra, às 18h); e Projeto Turma-
lina 18-50 (quinta-feira, às 
21h). No domingo, será o 
anúncio dos premiados pelo 
júri popular.
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Baixada

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE A

TODO VAPOR
Cidades na Baixada já estão na campanha. Expectativa é de que, somente em Duque 
de Caxias, 315 mil pessoas sejam imunizadas. Já Mesquita amplia o público-alvo

A 
cidade de Duque 
de Caxias começa 
hoje a campanha 
de vacinação con-

tra a Gripe Influenza para 
os grupos prioritários, se-
gundo determinação do 
Ministério da Saúde. Pri-
meiramente, as vacinas fo-
ram distribuídas às unida-
des para a imunização dos 
trabalhadores da saúde 
que atuam na urgência e 
emergência dos hospitais. 
A primeira etapa da vaci-
nação na cidade irá até o 
dia 11 de maio, contem-
plando crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos de ida-
de, gestantes e puérperas.

Em seguida, no período 
de 11 de maio a 08 de junho, 
será a vez do grupo formado 
por idosos acima de 60 anos 
e professores. Na terceira 
etapa, que acontece entre 
09 de junho e 09 de julho, o 
público-alvo da imunização 
são pessoas com comorbi-
dades, com deficiência per-
manente, caminhoneiros, 
trabalhadores de transpor-
te público, militares das 
forças armadas, pessoas 
privadas de liberdade, tra-
balhadores do sistema pri-
sional, entre outros.

A expectativa da Prefei-
tura de Duque de Caxias é 
de que 315 mil pessoas se-
jam imunizadas contra a 
Gripe Influenza, até o final 
da campanha de vacinação.

Desta vez, os idosos não 
serão os primeiros a serem 
vacinados porque, além da 
gripe, o Brasil está reali-
zando a vacinação contra 
a Covid-19, priorizando as 
pessoas de mais idade, por 
serem grupo de risco de 
agravamento da doença. A 
mudança serviu para que a 
aplicação das doses de gri-

Caxias começa a vacinar os primeiros grupos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas

DIVULGAÇÃO

pe e Covid-19 não ocorram 
de maneira simultânea, já 
que deve ser respeitado um 
intervalo mínimo de 14 dias 
entre as duas imunizações, 
para garantir a eficácia das 
mesmas. Para quem estiver 
próximo de tomar a vacina 
contra Covid-19, a orienta-
ção é tomar, adiar a vacina 
da gripe, e aguardar o pra-
zo de 14 dias recomendados 
pelo Ministério da Saúde.

Nesta primeira etapa, a 
vacinação acontece nas se-
guintes unidades de saúde 
no município: Centro Mu-
nicipal de Saúde de Duque 
de Caxias (Rua General 
Gurjão s/nº, Centro); Cen-
tro de Referência de Aten-
ção Especializada à Saúde 
da Mulher (Rua 25 de Agos-
to 1, Xerém); Maternidade 
Municipal de Santa Cruz 
da Serra (Av. Automóvel 
Clube 275); UPH Campos 
Elíseos (Av. Actura 333); 
UPH Imbariê (Rua Santa 
Catarina s/nº); UPH Sa-
racuruna (Av. Presidente 
Roosevelt s/nº); UPH Pilar 
(Rua Carlos Alvear s/nº); 
UPH Xerém (Av. Nóbrega 
Ribeiro s/nº); e UPH Par-
que Equitativa (Av. Auto-
móvel Clube s/nº).

A partir de amanhã, a 
vacina estará disponível 
também nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS): José 
Camilo dos Santos (Av. Vi-
cente Celestino 615, Jar-
dim Primavera); Sarapuí 
(Av. Pelotas s/nº); Alaíde 
Cunha (Rua Castro Alves s/
nº, Copacabana); Dr. José 
de Freitas (Praça José de 
Jesus, Vila Operária); Dr. 
Antônio Granja (Rua Ge-
neral Moreira Sampaio, 
Parque Fluminense); e 
Barão do Amapá (Rua An-
dreia s/nº).

 > Magé iniciou, na últi-
ma quinta-feira, a pri-
meira etapa. A imuni-
zação acontece em 28 
Unidades de Saúde da 
Família e segue o calen-
dário nacional de gru-
pos prioritários.

A vacinação contra 
a gripe é contraindica-
da apenas para bebês 
menores de seis meses, 
pessoas com histórico 
de anafilaxia (alergia) 
a ovo e que estejam 
com febre. Aqueles 
que tomaram a vacina 
contra a Covid-19 de-
vem aguardar 15 dias 
para receber a vacina 
contra a gripe. 

A imunização contra 
a Covid-19 segue em pa-
ralelo na cidade, nos 14 
polos para o atendimen-
to específico. As USFs 
que vacinarão contra 
o vírus da gripe são as 
de Barão de Iriri, Vila 
Nova, Britador, Beco do 
Saci, Cachoeira Grande, 
Conceição, Canal, Can-
tinho da Vovó, Citrolân-
dia, Flexeiras, Figueira, 
Guarani II, Guarani III, 
Horto, Ilha, Parque Mai-
tá, Maria Conga, Nova 
Marília, Parque Bone-
ville, Parque Caçula, 
Parque Estrela, Parque 
Santana, Piedade, Raiz 
da Serra, Saco, Santa 
Dalila, São Francisco e 
Vila Carvalho.

Magé iniciou 
vacinação 
contra a gripe

Vacinação contra a 
Influenza em Mesquita 

amplia público-alvo a 
partir de hoje
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Mesquita amplia público-alvo a partir de hoje
 > A partir de hoje, a campa-

nha contra a gripe ampliará 
seu público-alvo em Mes-
quita. Além dos trabalha-
dores da saúde, que estão 
sendo imunizados desde 
quarta-feira, serão vacina-
das as crianças de seis meses 
até cinco anos, 11 meses e 29 
dias; gestantes; e puérperas 
(até 45 dias após o parto). 

Entre o público que 
será imunizado em 9 de 
junho estão pessoas com 
comorbidades e deficiên-
cia permanente, caminho-
neiros, trabalhadores de 

transporte coletivo rodoviá-
rio, trabalhadores portuá-
rios, forças de segurança e 
salvamento, Forças Armadas, 
funcionários do sistema de 
privação de liberdade, popu-
lação privada de liberdade e 
adolescentes e jovens em me-
didas socioeducativas.

Para evitar aglomerações, 
a vacinação contra a Influen-
za em Mesquita acontece 
apenas em unidades de saú-
de que não estão imunizando 
contra a Covid-19. Com isso, 
são 12 postos com vacinação 
acontecendo de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h. Em 
cinco clínicas da família, no 
entanto, também é possível 
se vacinar aos sábados, das 
8h ao meio dia. Mas é impor-
tante frisar que a vacina con-
tra influenza não tem eficácia 
contra o coronavírus.

Veja os endereços: Clínica 
da Família Dr. Jorge Campos 
(Av. Brasil s/nº, Coreia); Clí-
nica da Família Edson Passos 
(Av. Castelo Banco s/nº); Clí-
nica da Família Walter Bor-
ges (Rua Inácio Serra s/nº, 
Chatuba); Clínica da Famí-
lia França Leite (Rua Coro-

nel França Leite 732, Cha-
tuba); Clínica da Família 
Juscelino (Rua Getúlio de 
Moura 3.120); UBS BNH 
(Avenida das Oliveiras 
355); UBS Vila Emil I (Rua 
Hipólito 845/847); UBS 
Cosmorama (Rua Carlos 
Frahia 131); UBS Vila Nor-
ma (Rua Célio de Azevedo 
219); UBS Santa Terezinha 
(Rua Mário de Abreu 170, 
Vila Emil); UBS Banco de 
Areia / ESF (Rua Bicuiba 
418); e ESF Maria Cristina 
(Rua Hermelinda 190, Ro-
cha Sobrinho).

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 19.4.2021    3


