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Contrato de exclusividade entre 
Ministério da Saúde e Instituto 
Butantan impede Niterói de 
adquirir 1,1 milhão de doses  
da vacina.  
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Ministério da Saúde atrapalha 
compra de vacina por Niterói
Contrato entre governo federal e Instituto Butantan não permitirá envio das 1,1 milhão de doses combinadas

REPRODUÇÃO

O atual prefeito, Lars Grael (E), e o ex, Rodrigo Neves, participaram da videoconferência com o governador de São Paulo, João Dória, na segunda-feira

O 
prefeito de Niterói, 
Axel Grael (PDT), 
e o secretário mu-
nicipal de Saúde, 

Rodrigo Oliveira, se reuni-
ram por videoconferência 
na segunda-feira (11) com 
o governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), e o coor-
denador executivo do Centro 
de Contingência do Estado 
de SP, João Gabbardo, para 
discutir a compra da vacina 
contra Covid-19 desenvolvi-
da pelo Instituto Butantan 
em parceria com China. O ex
-prefeito de Niterói, Rodrigo 
Neves (PDT), que em dezem-
bro assinou o memorando de 
intenções para a compra de 
1,1 milhão de doses, também 
participou da reunião.

O governador de São Pau-
lo informou que a compra 
da Coronavac não será pos-
sível, uma vez que foi assina-
do contrato de exclusividade 
entre o Instituto Butantan e 
o Ministério da Saúde. Com 
isso, o prefeito Axel Grael in-
formou que Niterói vai inte-
grar o plano de imunização 
do Governo Federal, que pro-
mete vacinação simultânea 
em todo o Brasil, mas ainda 
sem data de início.

“Niterói está preparada 
para iniciar a vacinação ain-
da este mês, com equipes e 
insumos necessários”, afir-
mou o Grael. “A compra inte-

gral das vacinas do Instituto 
Butantan pelo Ministério da 
Saúde é uma vitória do SUS. 
No entanto, é urgente que o 
Governo Federal coloque em 
prática o Plano Nacional de 
Imunização, do qual Nite-
rói fará parte. Já entrei em 
contato com o Ministério da 
Saúde, Secretaria de Estado 

de Saúde, Fiocruz e Butan-
tan para comunicar que es-
tamos prontos para a imu-
nização”, revelou o prefeito.

Niterói foi a única cida-
de do estado do Rio a par-
ticipar do esforço mundial 
pela vacina, começando em 
agosto os testes da Fase 3 da 
Coronavac, com centenas de 

voluntários profissionais da 
Saúde do município. A vaci-
na alcançou excelente resul-
tado, imunizando 100% para 
casos graves e moderados e 
78% para casos leves. Em de-
zembro, a cidade assinou um 
memorando de intenções 
para a compra de 1,1 milhão 
de doses – o suficiente para 

imunizar toda a população 
da cidade.

PLANEJAMENTO

Ainda segundo informações 
da prefeitura, o município 
terá 54 salas de vacina nas 
unidades do Programa Mé-
dico de Família (PMF), po-
liclínicas e Unidades Bási-

cas de Saúde (UBS), além de 
uma unidade de vacinação 
no modelo drive thru. 
A vacinação também poderá 
ser agendada através do apli-
cativo Dados do Bem, já uti-
lizado pelo município para a 
marcação de testes rápidos 
de Covid-19 pelo sistema 
drive thru. Niterói já testou 
mais de 150 mil pessoas du-
rante a pandemia.

A cidade tem a maior co-
bertura de atenção básica 
da saúde pública da Região 
Metropolitana do Rio por 
meio do Programa Médico 
de Família, que atende 100% 
do público alvo em todas as 
comunidades da cidade, 
segundo informações da 
prefeitura.

Força-tarefa vai coordenar retorno às salas de aula
Grupo de trabalho é composto por membros da Secretaria de Educação, de Saúde, Planejamento, Assistência Social, Cultura e Fazenda

DIVULGAÇÃO

O ano letivo em Niterói está previsto para começar em março

nas ações de combate ao co-
ronavírus, teremos a mesma 
responsabilidade nas ações 
para a educação. Precisamos 
evitar, a todo custo, que a 
pandemia sirva à consolida-
ção das desigualdades sociais 
do Brasil”, disse.

O Gabinete de Coorde-
nação das ações de volta às 
aulas será coordenado pela 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento, Orçamento e 
Modernização da Gestão e 
tem prazo de até 30 dias para 
apresentar ao prefeito uma 
proposta de prazos e condi-
ções para a retomada das au-
las presenciais.

Nesta terça-feira (12), a Pre-
feitura de Niterói publicou 
no Diário Oficial o decreto 
13.861/2021 que criou o Ga-
binete de Coordenação das 
ações de volta às aulas na 
rede pública municipal de 
ensino. O grupo é formado 
por uma força-tarefa mul-
tissetorial que vai avaliar o 
avanço da pandemia de Co-
vid-19 e traçar as estratégias 
para o retorno seguro às au-
las na cidade.

Na segunda-feira (11), o 
prefeito Axel Grael (PDT) ha-
via anunciado nas redes so-

ciais a criação do grupo. “Este 
grupo de trabalho fará todo o 
planejamento para a retoma-
da das aulas em Niterói. Será 
um esforço de vários órgãos 
do governo, mantendo tam-
bém o diálogo com o setor 
privado, para que tenhamos 
um conjunto de procedimen-
tos que garanta uma volta às 
aulas com proteção sanitária 
para toda a comunidade es-
colar”, enfatizou o prefeito.

TRÊS PILARES

O secretário municipal de 
Educação, Vinicius Wu, ex-
plicou que o trabalho para a 
retomada da volta às aulas 

com segurança seguirá três 
pilares. O novo ano letivo 
está previsto para iniciar 
em março. 

“O primeiro é a ação trans-
versal ao governo, com o res-
gate desses estudantes, crian-
do um ambiente seguro. O se-
gundo é tornar a escola atra-
tiva, o ambiente acolhedor. E 
o terceiro é dar segurança sa-
nitária para que profissionais 
de educação e alunos retor-
nem”, explicou o secretário. 
“Vamos apostar no processo 
de aprendizado para tentar 
fazer com que o ambiente es-
colar esteja voltado para isso. 
Niterói se tornou referência 

Ipasg prorroga o 
recadastramento
Em função da pandemia 
do novo coronavírus, o Ins-
tituto de Previdência e As-
sistência dos Servidores 
Municipais de São Gonçalo 
(Ipasg) decidiu prorrogar a 
suspensão da prova de vida 
e do recadastramento obri-
gatório anual até o dia 28 de 
fevereiro. 

A medida leva em consi-
deração a taxa de mortali-
dade mais alta entre idosos 
e pessoas com doenças crô-
nicas, público amplamente 
atendido pelo órgão. A sus-
pensão do recadastramento 
foi publicada, inicialmente, 
em março do ano passado, 

no início da pandemia, e vem 
sendo prorrogada desde então. 
De acordo com a presidente do 
Ipasg, Marcelle Cipriani, a reto-
mada só será feita quando o ris-
co de contágio estiver reduzido.

“Cabe ao Ipasg garantir o 
bem-estar de seus segurados. 
Desta forma, estamos manten-
do a suspensão e disponibili-
zando canais de atendimen-
to, por e-mail e telefone, para 
quem quiser tirar qualquer dú-
vida sobre o assunto”, explica 
Marcelle.

Mais informações: aten-
dimento@ipasg.rj.gov.br, ou 
2605-4330 e 2712-3998, das 9h 
às 16h30.

Vagas remanescentes em S. Gonçalo
Quem não se 
matriculou pode 
procurar as escolas, 
a partir do dia 28 

A previsão da Prefeitura é iniciar o ano letivo em 8 de fevereiro

Quem perdeu o período de pré
-matrícula ainda pode garan-
tir um lugar em 2021 em São 
Gonçalo. As vagas remanescen-
tes nas unidades de ensino da 
rede pública municipal serão 
disponibilizadas após o proces-
so de matrícula, que termina no 
dia 27 de janeiro. A partir do dia 
28, os candidatos que não fo-
ram contemplados, ou mesmo 
aqueles que não realizaram a 
pré-matrícula no site da Prefei-
tura, deverão verificar junto às 

unidades de ensino a disponibi-
lidade de vagas remanescentes, 
direto na Secretaria da escola. 
O ano letivo começa no dia 8 de 

fevereiro.
“É importante que todos 

fiquem atentos às datas divul-
gadas pelo site e na própria 

escola a partir do dia 28 deste 
mês, para não perderem a opor-
tunidade e garantirem a vaga 
antes do início do ano letivo. As 
matrículas não realizadas pelo 
site devem ser verificadas nas 
escolas desejadas ou nas escolas 
que tenham a disponibilidade 
do ano de escolaridade preten-
dido. Não esqueçam de levar 
todos os documentos solicita-
dos pela secretaria disponível 
na escola”, alertou a secretária 
municipal de Educação, Lícia 
Damasceno.

O resultado das pré-matrí-
culas está disponível desde 
ontem, no mesmo endereço 
de inscrição e também através 
do link serviços.pmsg.rj.gov.br/
educacao/prematricula.

LUCIANA GUIMARÃES

Niterói está 
preparada 
para iniciar a 
vacinação ainda 
este mês, com 
equipes e insumos 
necessários.
LARS GRAEL,  
prefeito de Niterói
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