
c
m
y
k

c
m
y
k

c
m
y
k

Carmo, 21 de julho de 2021 Ano II - Nº 196 - R$ 0,50

Pág 02

Pág 03Pág  04

Governo do estado lança 
Pré-Vestibular Expresso

Prefeitura de Araruama vai realizar o 
“Agosto Dourado”, com programação 
para incentivar o aleitamento materno

A Prefeitura de Araruama, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
vai realizar o “Agosto Dourado”, 
com uma programação especial 
para marcar a Semana Mundial de 
Incentivo ao Aleitamento Materno. 

O objetivo é conscientizar 
grávidas e puérperas sobre a impor-
tância e os desafi os que as mulheres 
enfrentam durante o período em que 

estão amamentando seus bebês.
As atividades serão realiza-

das na sala de espera do Centro 
Integrado Materno Infantil (Cimi) para 
o público que já estiver presente na 
unidade.

A programação é a seguinte:
Dia 02 de agosto 

Rede vai abrir 30 novas drogarias 
no estado nos próximos meses

A rede Venancio vai abrir 
30 novas lojas no Rio de Janeiro 
nos próximos 24 meses. A infor-
mação foi dada nesta semana 
por executivos do grupo, em 

reunião com representantes do 
Governo do Estado do Rio de 
Janeiro.

 – Esses investimentos 
são uma demonstração de con-

fi ança no Rio de Janeiro e nesse 
novo momento que o governador 
Cláudio Castro está construindo 
para o Estado.

O governador Cláudio 
Castro lançou, nesta segunda-
-feira (19), o Pré-Vestibular Ex-
presso, programa da Fundação 
Cecierj, órgão vinculado à Se-
cretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, que tem 
como o objetivo disponibilizar 
suporte pedagógico on-line e 
material didático impresso e 
digital para quem deseja se 
preparar para o Exame Nacio-

nal do Ensino Médio (Enem) 
e outros vestibulares. Serão 
oferecidas mil vagas distribu-
ídas em dez cidades: Rio de 
Janeiro, Paraty, Tanguá, Igua-
ba Grande, Búzios, Angra dos 

Reis, Valença, Cabo Frio, Bom 
Jardim e Arraial do Cabo.

- Grande parte da reto-
mada econômica no estado 
está na capacitação das pesso-
as, dos nossos alunos. É esse 

desenvolvimento humano que 
gera oportunidades e que vai 
tirar o estado do ciclo vicioso e 
levá-lo para um ciclo virtuoso... 
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Governo do estado lança 
Pré-Vestibular Expresso

Mais de 13 milhões de doses da vacina 
Pfi zer devem chegar ao Brasil

A Pfizer informou 
que entregará ao Minis-
tér io da Saúde, até o 
fi nal de julho, 13.265.460 
doses da vacina contra a 
covid-19, produzida em 
parceria com a BioNTech. 

O Aeroporto Internacional 
de Viracopos, em Cam-
pinas, recebe 13 voos 
vindos de Miami, nos Es-
tados Unidos, até o dia 1º 
de agosto.

De lá, os imunizan-

tes serão enviados para o 
centro de distribuição do 
Ministério da Saúde, em 
Guarulhos.

A previsão da far-
macêutica é que a ope-
ração no aeroporto de 

Viracopos se intensifi que 
entre os meses de agosto 
e setembro, já que devem 
chegar quase 70 milhões 
de doses ao país. Esse 
montante faz parte do 
primeiro acordo fi rmado 

com o governo no dia 19 
de março, contemplando 
a entrega de 100 milhões 
de vacinas até o fi nal do 
terceiro trimestre de 2021.

O segundo con-
trato, assinado em 14 de 

maio, prevê a entrega 
de mais 100 milhões de 
doses entre outubro e 
dezembro, total izando 
200 milhões de doses de 
vacina Pfizer/BioNTech 
ao Brasil.

O governador Cláu-
dio Castro lançou, nes-
ta segunda-feira (19), o 
Pré-Vestibular Expresso, 
programa da Fundação 
Cecierj, órgão vinculado 
à Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, que tem como 
o objetivo disponibilizar 
suporte pedagógico on-
-line e material didático 
impresso e digital para 
quem deseja se preparar 
para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) e 
outros vestibulares. Serão 
oferecidas mil vagas dis-
tribuídas em dez cidades: 
Rio de Janeiro, Paraty, 
Tanguá, Iguaba Grande, 
Búzios, Angra dos Reis, 
Valença, Cabo Frio, Bom 
Jardim e Arraial do Cabo.

- Grande parte da 
retomada econômica no 
estado está na capaci-
tação das pessoas, dos 
nossos alunos. É esse 
desenvolvimento humano 

que gera oportunidades 
e que vai tirar o estado 
do ciclo vicioso e levá-lo 
para um ciclo virtuoso. 
Trazer o mais pobre para 
a mesma universidade 
que uma pessoa que teve 
mais oportunidade na 
vida é trazer justiça so-
cial - afirmou o gover-
nador, lembrando que o 
pré-vestibular é on-line e 
permite que o aluno possa 
trabalhar e construa seu 
horário próprio de estudo.

O processo de se-
leção será feito pelos 
municípios contemplados, 
após análise da documen-
tação do candidato. Po-
dem se inscrever alunos 
que estejam cursando o 
terceiro ano do Ensino 
Médio ou que já tenham 
concluído. Os interessa-
dos deverão encaminhar, 
no ato da inscrição, do-
cumento ofi cial de identi-
dade com foto e compro-
vante de escolaridade.  O 

período de inscrição no 
programa será do dia 26 a 
30 de julho, gratuitamen-
te, pelo site da Fundação 
Cecierj (https://t inyurl.
com/8ju2c4n7). 

A Fundação Cecierj 
será responsável pela 
parte pedagógica, como 
materiais impresso e di-
gital, além das salas de 
aulas virtuais. Os alunos 
terão acesso gratuita-
mente à plataforma de 
estudos com postagem 

semanal de videoaulas, 
áudios, exercícios e si-
mulados preparados pela 
equipe de mediadores do 
pré-vestibular, que dará 
apoio pedagógico on-line 
durante o curso, que se 
encerrará em dezembro. 

Os estudantes vão 
receber os materiais im-
presso e digital de dez dis-
ciplinas, incluindo inglês e 
espanhol, um caderno de 
orientação acadêmica e 
um de exercícios.
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Rede vai abrir 30 novas drogarias 
no estado nos próximos meses

A rede Venancio 
vai abrir 30 novas lojas 
no Rio de Janeiro nos 
próximos 24 meses. A 
informação foi dada nesta 
semana por executivos 
do grupo, em reunião 
com representantes do 
Governo do Estado do 
Rio de Janeiro.

 – Esses investi-

mentos são uma demons-
tração de confiança no 
Rio de Janeiro e nesse 
novo momento que o go-
vernador Cláudio Castro 
está construindo para o 
Estado. Essa é uma ótima 
notícia e um fato muito 
importante,  um grupo 
carioca que quer e está 
investindo no Estado - 

comemorou o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Vinicius Farah.

Atualmente, a rede 
conta com cerca de 4 mil 
colaboradores e possui 
93 lojas espalhadas por 
diferentes bairros da ci-
dade e em outros municí-
pios como Niterói, Duque 
de Caxias, Nova Iguaçu 

e Petrópolis (Itaipava). 
Segundo o ranking da 
Abrafarma (Associação 
Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias), a 
Venancio é a 9ª rede em 
vendas no país.

– Somos uma em-
presa do Rio de Janeiro e 
vamos investir toda nossa 
força e recursos no Es-

tado – afirmou Armando 
Arhmed, presidente da 
Drogaria Venancio.

 Em abri l ,  a Ve-
nancio inaugurou sua 
primeira usina de geração 
de energia solar. Locali-
zada em Barra do Piraí, 
a unidade é capaz de 
capturar 918 toneladas 
de CO2, equivalente ao 

consumo elétrico de 4 mil 
residências. A usina irá 
gerar energia para suprir 
50 lojas físicas, em um 
primeiro momento.

–Estamos com o 
projeto pronto da segun-
da unidade de geração 
de energia, também no 
Rio de Janeiro –  explicou 
Arhmed.



Página 4 Carmo, Edição Nº 196, 21 de julho de 2021

Prefeitura de Araruama vai realizar o “Agosto Dourado”, com 
programação para incentivar o aleitamento materno

A Prefeitura de Araruama, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
vai realizar o “Agosto Dourado”, 
com uma programação especial 
para marcar a Semana Mundial de 
Incentivo ao Aleitamento Materno. 

O objetivo é conscientizar 
grávidas e puérperas sobre a impor-
tância e os desafi os que as mulheres 
enfrentam durante o período em que 
estão amamentando seus bebês.

As atividades serão realiza-
das na sala de espera do Centro 
Integrado Materno Infantil (Cimi) 
para o público que já estiver presente 
na unidade.

A programação é a seguinte:
Dia 02 de agosto 
08h – 08h30 - abertura da 

Semana de Incentivo ao Aleitamento 
Materno, com a enfermeira Cláudia 
Borges (Maternidade Jaqueline 
Prates)

08h30 – 10h – Mitos e Ver-
dades da Amamentação, com a 
enfermeira Michele Cira (Cimi).

Dia 03 de agosto
09h – 11h – Nutrição X Aleita-

mento Materno, com a nutricionista 
Paula Salgado (Cimi).

Dia 04 de agosto
09h – 11h – Desafios da 

Amamentação, com a enfermeira 
Adriana Lesqueves (Saúde Cole-
tiva).

Dia 05 de agosto
09h – 11h – Importância da 

Sucção para o desenvolvimento da 
fala, com a fonoaudióloga Sonia 
Souza (Cimi).

Dia 06 de agosto
09h – 11h – Desmistifi cando 

a amamentação, com as enfermei-
ras Carla Aranha (Cimi) e Camila 
Justo (Cimi).

Assaí Atacadista dá início 
às obras em Araruama

Prefeitura de Araruama realiza a “Grande Semana da Segunda Dose 
contra a Covid-19, com destaque para o Dia D Coronavac atrasados

No último fi nal de semana, 
a população araruamense fi cou 
sabendo de mais um grande em-
preendimento que  está chegando 
na cidade. Uma unidade da rede 
Assaí Atacadista  já está em cons-
trução no município.

O local escolhido é um 
terreno que fica localizado na 
Avenida Getúlio Vargas, no Trevo 
de São Vicente. Segundo fontes, a 
empresa tem a intenção de chegar 
até a antiga faculdade UNILAGOS.

O Assaí Atacadista foi fun-
dado em 1974, na cidade de São 
Paulo, e é uma rede brasileira de 
atacado de autosserviço, perten-
cente ao grupo GPA. Em 2016, 
apareceu na publicação da revista 
Exame como a 53ª maior empresa 
brasileira em vendas líquidas, ultra-
passando 2,5 bilhões de dólares.

A Região dos Lagos já con-
tava com uma unidade da Rede, 
em Cabo frio.

Atenção moradores 
de Araruama! A Prefeitura 
realiza a Grande Semana 
da Segunda Dose contra a 
Covid-19.

Funciona assim:
- Quarta-feira, 21, é o 

chamado “Dia D dos atrasa-
dos” que perderam o prazo 
para tomar a segunda dose 
da vacina Coronavac, desde 
o mês de março até hoje. 
Então, fi que atento: se você 
não tomou a segunda dose 
da Coronavac, a oportunida-

de é agora.
Haverá também an-

tecipação da vacina Coro-
navac.

- As mulheres, cuja 
segunda dose da Coronavac 
está com vencimento para 
os dias 23, 26 e 30 de julho, 

poderão se imunizar logo na 
quinta-feira, dia 22.

- Por fi m, na sexta-fei-
ra, 23, todos os homens, cuja 
segunda dose da Coronavac 
está com vencimento para 
os dias 23, 26 e 30 de julho, 
também poderão tomar a va-

cina logo na sexta-feira, 23.
Locais de imuniza-

ção: Ginásio Darcy Ribeiro 
e na Subprefeitura de São 
Vicente, entre 09h e 16h.

É preciso levar: Com-
provante da primeira dose 
(Astrazeneca ou Coronavac), 

RG, CPF e Comprovante de 
Residência Nominal.

Vale ressaltar que 
um ônibus da Prefeitura, 
estacionado em frente à 
rodoviária, faz o trajeto de 
ida e volta “Centro - Ginásio 
Darcy Ribeiro.”


