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DRIVE THRU PARA TESTE RÁPIDO DE COVID-19 EM SÃO GONÇALO. P. 03

MAC apoia campanha 
do Novembro Azul com 

iluminação especial

AZUL MAC
Museu de Arte Contemporânea entra na campanha Novembro 
azul, que alerta sobre a saúde do homem e câncer de próstata, 
e terá iluminação especial durante todo o mês. P. 03
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DE CARA NOVA

Niterói prepara reabertura do Campo de São 

Bento totalmente revitalizado, no dia do 

aniversário de 112 anos. P. 02Niterói& região
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Revitalizado, Campo de São 
Bento será reaberto no dia 22
Obras começaram em 2018 e poderão ser conferidas no dia do aniversário de 112 anos do parque

E
m comemoração ao 
aniversário de Nite-
rói, no próximo dia 
22, os moradores da 

cidade vão ganhar uma área 
de lazer totalmente repagi-
nada. O Parque Prefeito Fer-
raz, tradicionalmente co-
nhecido como Campo de São 
Bento, em Icaraí, recebeu 
uma série de obras de revi-
talização e melhorias, desde 
2018, quando completou 110 
anos, como nova iluminação 
e limpeza nos três lagos. 

O espaço de lazer vai con-
tar com novo paisagismo, 
piso emborrachado no par-
quinho para crianças de até 
cinco anos e um pergolado 
sobre o Rio Icaraí, onde será 
feita uma cobertura ver-
de com flores. No parque 
foram plantadas espécies 
como Hera Roxa, Íris ama-
rela, Singônio, Grama Amen-
doim, Antúrio Vermelho e 
Érica Roxa, baseadas na flo-
ra original. 

O Campo ainda terá uma 
sala de sementes coleta-
das no parque, aberta à vi-
sitação. A sala de sementes 
funcionará no prédio da 
administração. Será um es-
paço destinado à coleta de 
sementes e matrizes de árvo-
res do Campo de São Bento e 
da cidade. De acordo com a 
prefeitura, além de ser uma 
atividade lúdica, será impor-

Niterói autoriza volta de estudantes do Ensino Médio
Retorno é facultativo e as aulas serão em regime híbrido em unidades que assinaram termo de adesão e passaram por vistoria  
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Carga horária presencial será reduzida inicialmente a três horas diárias

As escolas particulares de 
Niterói já estão autorizadas 
a retomar as aulas para as 
turmas do Ensino Médio. A 
determinação faz parte do 
Termo de Acordo Judicial 
firmado com o Ministério 
Público (MPRJ) e a Defen-
soria Pública do Estado do 
Rio (DPRJ). Poderão voltar 
às atividades as unidades 
de ensino que assinaram o 
termo de adesão aos pro-
tocolos sanitários e foram 
vistoriadas pela vigilância 
sanitária. 

O retorno das atividades 
é facultativo e as aulas serão 

em regime híbrido (presen-
cial e remoto), com carga 
horária presencial reduzida, 
inicialmente a três horas diá-
rias. A retomada das aulas 
presenciais do terceiro ano 
do Ensino Médio foi autori-
zada em 5 de outubro e do 
segundo ano, no dia 20. As 
escolas públicas e particu-
lares devem cumprir o pro-
tocolo de vigilância da saú-
de escolar para receberem a 
autorização para retomar as 
atividades presenciais.

É obrigatório distancia-
mento de, pelo menos, 1,5 
metro entre as carteiras, uso 

O espaço será instalado 
no entorno do bambuzal, 
em um dos recuos próximos 
ao Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno. Para a aber-
tura deste espaço no Cam-
po, foi necessária a autoriza-
ção do Conselho Municipal 
de Proteção do Patrimônio 
Cultural, já que o parque é 
um bem tombado municipal. 

anos ou que apresentem co-
morbidades deverão seguir 
afastados das atividades 
presenciais. 

Ainda não há data defi-
nida para o retorno das au-
las presenciais para o Ensi-
no Fundamental ou para a 
Educação Infantil. De acor-
do com o último boletim epi-
demiológico divulgado pela 
secretaria municipal de Saú-
de de Niterói, a cidade tem 
14.902 casos confirmados 
da Covid-19, 481 mortes pela 
doença, além de 148 pessoas 
em isolamento domiciliar e 
14.178 recuperados.

Centro de Diagnóstico por Imagem
Hospital Municipal onde ficará o CDI também vai passar por reformas e melhorias
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CDI vai 

oferecer 

exames

O Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI) do Hospital 
Municipal Carlos Tortelly 
será inaugurado hoje, em 
Niterói. O hospital também 
vai ganhar novos leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), chegando a ofe-
recer 20 leitos e enfermarias 
e fará reformas em outros 
ambientes. 

A unidade realiza cerca 
de 5 mil atendimentos por 
mês na emergência e é refe-
rência no atendimento a pes-
soas com HIV e AIDS, com 
cerca de mil pacientes cadas-
trados. No CDI, serão ofere-
cidos exames de radiologia 
digital, tomografia compu-
tadorizada, mamografia, en-
doscopia, ecocardiografia e 

ultrassonografia. 
O espaço terá, ainda, labo-

ratório de análises clínicas, 
podendo obter diagnósticos, 

como imunologia, bioquími-
ca, hematologia e microsco-
pia. A previsão é que o Cen-
tro realize, por mês, cerca de 

1,2 mil tomografias, 3,3 mil 
raios X, além de 640 ecocar-
diografias e 500 ultrassono-
grafias, entre outros exames. 
O investimento da prefeitu-
ra foi de mais de R$ 25 mi-
lhões em equipamentos, na 
infraestrutura e na equipe. 

“O Centro de Diagnósti-
co por Imagem vai agilizar 
o diagnóstico e melhorar o 
acompanhamento de doen-
ças, aprimorando o aten-
dimento à população e a 
atuação dos profissionais 
de Saúde. A unidade não vai 
atender apenas pacientes 
do hospital Carlos Tortelly, 
mas sim toda a rede muni-
cipal”, explica o secretário 
municipal de Saúde, Rodri-
go Oliveira.

‘Prédio da Caixa’ 
terá moradias de 
interesse social e 
órgãos públicos

Enfim uma solução

A Prefeitura de Niterói 
iniciou a desapropria-
ção de todas as unidades 
dos edifícios 327 e 359 da 
Avenida Ernani do Ama-
ral Peixoto, no Centro, 
conhecidos como prédios 
da Caixa, para implantar 
moradias de interesse so-
cial, além da instalação, 
nos primeiros andares, 
de órgãos públicos muni-
cipais. O decreto munici-
pal 13.796/2020 foi publi-
cado no Diário Oficial da 
última quinta-feira (29).

A desocupação do edi-

fício aconteceu em junho 
de 2019, após determinação 
da Justiça, devido às con-
dições precárias e risco de 
incêndio. O local permane-
ce lacrado. A Prefeitura deu 
suporte às famílias para a 
desocupação do edifício e 
vem pagando, mensalmen-
te, benefício assistencial 
no valor de R$ 782,69 a 157 
ex-moradores.

INDENIZAÇÕES
Com a desapropriação, os 
donos dos imóveis serão in-
denizados pelo Município. 
Os moradores que não eram 
proprietários receberão o be-
nefício assistencial até que 
seja disponibilizada moradia 
de interesse social. 

O local possui 11 andares, 
385 habitações e 15 estabe-
lecimentos comerciais. 

tante para pesquisas, já que 
será criado um acervo. No 
local vai constar um censo 
florístico de todas as árvores 
do parque centenário. 

“O objetivo é realizar um 
paisagismo que melhor se 
adapte às características ro-
mânticas de 1908, ano em 
que o parque foi inaugurado. 
O piso de borracha que está 

sendo instalado no parquinho 
possui excelente absorção de 
impacto. Além disso, é anti-
derrapante e tem drenagem. 
Já o pergolado sobre o Rio Ica-
raí terá uma cobertura com 
flores formando uma espécie 
de túnel verde”, detalha a se-
cretária municipal de Con-
servação e Serviços Públicos 
(Seconser), Dayse Monassa. 

Quem gosta de levar seus 
pets para os passeios, poderá 
contar com o Campo de São 
Bento como opção. O local vai 
receber um ParCão, em um 
espaço de mais de 100m². A 
área seguirá os mesmos mol-
des das unidades implantadas 
pela prefeitura no Horto do 
Fonseca, e nas praças do Jam-
beiro e do Vital Brazil. 

De acordo com consulta 
pública, que teve quase 2,5 mil 
votos, os principais desejos 
da população foram mais um 
conjunto de banheiros, piso 
emborrachado nos brinque-
dos e bebedouros. O conjunto 
de banheiros que foi instala-
do, conta com fraldário, ba-
nheiros família/acessibilida-
de, masculino e feminino.

Parquinho infantil ganhou piso emborrachado e novos brinquedos
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de máscaras para professo-
res, funcionários e alunos, 
com troca a cada duas horas, 
medição de temperatura na 
entrada, além de tapetes sa-
nitizantes e  disponibiliza-
ção de álcool gel em pontos 
estratégicos. 

A presença de agentes de 
desaglomeração é obrigató-
ria. Os colégios devem man-
ter portas e janelas abertas. 
Onde isso não for possível, é 
necessário redobrar a aten-
ção com os protocolos de 
higiene e refrigeração do 
ambiente. Professores e fun-
cionários com mais de 60 
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A iluminação 
especial deixou o 
MAC ainda mais 
bonito

U
m dos maiores sím-
bolos de Niterói, o 
Museu de Arte Con-
temporânea (MAC), 

na Boa Viagem, vai ganhou 
uma iluminação especial: a 
fachada ficará azul, durante 
todo o mês de novembro. 

A ação faz parte do No-

São Gonçalo monta drive thru 
para testagem rápida da Covid-19 
Objetivo é tender taxistas, motoristas de aplicativo e mototaxistas que atuam na cidade

LUIZ CARVALHO/PMSG

Taxistas, motoristas de aplica-
tivo, motociclistas e ciclistas 
de entrega de comida ganha-
ram um local nesta terça-feira 
(3) para fazer o teste rápido da 
Covid-19 em São Gonçalo. A 
Secretaria de Saúde montou 
uma tenda, no modelo drive 
thru, no Centro de Tradições 
Nordestinas, em Neves, para 
atender à categoria.
Os testes podem ser feitos 
das 11h às 16h hoje e amanhã 
dias e de 9 a 12 de novembro.  
O secretário de Saúde, Jeffer-
son Antunes, garantiu que o 
protocolo é importante para 
o controle da doença na ci-
dade. “São trabalhadores 
que lidam diariamente com 
dezenas de pessoas e estão 
suscetíveis à contaminação 
pela Covid-19”, garantiu.
Há cinco anos na profissão, 
André Alves, de 39 anos, mo-
torista de aplicativo, aplau-
diu a iniciativa da prefeitura. 
“Temos uma rotina de tra-
balho intensa, que envolve 
dezenas de pessoas. A infor-
mação da testagem foi com-
partilhada em nosso grupo 
de trabalho e logo procurei 
o posto hoje cedo para fazer 
o teste”, explicou o motorista, 
feliz com o resultado negati-
vo do exame.

AMPLIAÇÃO
A Secretaria de Saúde tam-
bém ampliou o número de 
unidades realizando o teste 
rápido na cidade. Agora são 
13 postos: Polos Sanitários 
Rio do Ouro, Porto do Rosa, 
Alcântara, Zé Garoto e Jardim 
Catarina; Centro de Triagem 
no Zé Garoto; Clínicas da Fa-

mília Mutondo e Barro Ver-
melho; Hospital Franciscano 
Nossa Senhora das Graças, 
mais conhecido como Hos-
pital das Freiras; Clínica da 
Criança, no Zé Garoto, e PAMs 
Coelho, Neves e Alcântara.  

1º Ciclo Sentinela de Maricá foi 
realizado e parceria com a UFRJ

Maricá divulga estudo 
exclusivo sobre a 
Covid-19 no município

Com a situação da pan-
demia no município sob 
controle, considerando a 
manutenção das taxas de 
contágio da doença no úl-
timo mês e indicando uma 
manutenção do Platô Epi-
demiológico na cidade, a 
Prefeitura de Maricá, por 
meio da secretaria de Saú-
de e do Instituto de Ciência 
e Tecnologia e Inovação de 
Maricá (ICTIM), elabora-
ram o relatório do 1º Ciclo 
Sentinela de Maricá - pes-
quisa realizada com mora-
dores da cidade.

A pesquisa exclusiva 
de Maricá mostra qual é 
o quadro real da situação 
da pandemia do ponto de 
vista epidemiológico, cor-
relacionando os sintomas e 
aferindo a taxa de prevalên-
cia (anticorpos) e incidên-
cia (RTPCR) para Covid-19, 
no período de 06 a 23 de 
outubro.

Segundo o médico viro-

logista da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Amilcar Tanuri, coordenador 
da pesquisa, a porcentagem 
de assintomáticos é um fator 
relevante para o processo de 
reabertura das atividades. “É 
importante notar que 58% não 
apresentaram sintoma algum, 
podendo ser considerados as-
sintomáticos. Este fato é de 
suma importância quando 
quisermos montar alguma es-
tratégia de controle da doença 
durante a reabertura das ativi-
dades na cidade”, disse.

A pesquisa também reve-
lou que 92% de indivíduos 
potencialmente suscetíveis à 
Covid-19 em Maricá podem 
ser infectados mais adiante 
na pandemia. Para o coorde-
nador da Rede de Urgência e 
Emergência da Secretaria de 
Saúde, Marcelo Costa Velho, 
isso reforça a importância de 
as pessoas continuarem com 
as regras de higienização para 
frear a disseminação. 

MAC recebe iluminação 
para o Novembro Azul

vembro Azul, campanha in-
ternacional que alerta sobre a 
saúde do homem e, em espe-
cial, a prevenção ao câncer de 
próstata. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) realiza-
rá diversas atividades e ações 
informativas sobre o tema ao 
longo do mês.

Equipamento entra na campanha que alerta sobre saúde do homem e prevenção ao câncer de próstata

O motorista André Alves 
(acima) aprovou a 
iniciativa da prefeitura

DIVULGAÇÃO
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