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Mário Cerqueira 
pretende implantar 
políticas públicas para 
inserir cidadãos no 
mercado de trabalho
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DE OLHO NA VACINA

Niterói terá mais de 100 pontos de vacinação 

contra a Covid-19 assim que Anvisa libere 

início do processo de imunização. P. 2 

São Gonçalo traça 
plano de metas para 
a sua economia não 

parar no tempo. Ordem 
é criar novos postos de 

trabalho para melhorar 
a receita do município. P. 3
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 Niterói terá mais de 100 pontos 
de vacinação contra a Covid-19
Na primeira fase, a imunização será para profissionais de saúde e idosos em casas de repouso e abrigos

A campanha de vacinação contra a covid está programada para começar na quarta-feira, mas data depende da aprovação da Anvisa

O 
planejamento de 
imunização de Nite-
rói terá mais de 100 
pontos de vacinação 

contra a Covid-19 para a pri-
meira fase, que esta semana. 
Nesta etapa, receberão a va-
cina profissionais de Saúde 
e idosos que vivem em insti-
tuições de longa permanên-
cia, como casas de repouso 
e abrigos. A campanha está 
programada para começar 
na quarta-feria, às 10 horas, 
de acordo com o planeja-
mento do Governo Federal 
- a data depende da aprova-
ção da Anvisa, que analisa os 
pedidos de uso emergencial 
dos imunizantes, e da che-
gada, ao Brasil, de doses de 
vacina já compradas pelo 
Ministério da Saúde.

Os idosos acima de 60 
anos serão imunizados na 
própria instituição onde vi-
vem, em horários agenda-
dos, pela equipe de vacina-
ção da Secretaria Municipal 
de Saúde. A vacinação para 
profissionais de saúde será 
feita nas unidades onde eles 
trabalham, sejam públicas 
ou particulares. Já os profis-
sionais autônomos deverão 
procurar uma das 54 salas 
de vacinação da rede bási-
ca mais próxima de sua re-
sidência, com o documento 
de registro profissional.

Com a proibição da com-
pra de vacinas, Niterói en-
trou no Plano Nacional de 
Imunização do Governo Fe-
deral e aguarda a entrega das 
doses, ainda sem o quanti-
tativo definido. A Prefeitura 
é responsável pela logística, 
distribuição nas salas de va-

Nada de Carnaval para os Niteroienses
Decreto da 
prefeitura vai 
suspender 
atividades para 
evitar aglomeração

época anualmente no mês de 
julho, o chamado CarnaRio.

“Para nós, é uma condi-
ção irreversível que a vaci-
na já esteja presente e que a 
população esteja realmente 
coberta e segura. Sem isso, 
a gente acredita que não dá 
para fazer Carnaval, seja de 
escola de samba ou de rua. 
O Carnaval fica impedido de 
acontecer em 2021 não ha-
vendo a vacina”, afirmou.

Será publicado, nos próxi-
mos dias, um decreto estabe-
lecendo que não haverá Car-
naval em Niterói este ano. 
Foi o que informou o prefei-
to, Axel Grael. “Estarão sus-
pensas atividades de blocos 
e desfiles de Carnaval e todas 
as atividades que produzam 
aglomeração. Mesmo com 
a chegada da vacina, neste 
momento ainda será preci-
so manter todos os cuidados 

e controle necessários para 
o combate ao coronavírus”, 
enfatizou.

No Rio, A Sebastiana, As-
sociação Independente dos 
Blocos de Carnaval de Rua 
da Zona Sul, Santa Teresa e 
Centro, manifestou desapro-
vação contra o projeto de lei 
sancionado pelo governador 
em exercício, Cláudio Castro, 
definindo que o estado vai 
ganhar um carnaval fora de 

Entrega de cestas básicas de 2021 começa hoje
Serão mais de oito 
mil unidades para 
população em 
vulnerabilidade 
social em Niterói

Cestas básicas são para quem não está em programa de mitigação à crise da covid 

A Prefeitura de Niterói vai 
entregar, de hoje até sex-
ta-feira, o primeiro lote de 
cestas básicas de 2021 para 
população em vulnerabili-
dade social. Essa foi uma das 
promessas do atual prefeito, 
Axel Grael, durante a campa-
nha, para garantir a alimen-
tação durante a pandemia. 
A distribuição, das 9h às 17h, 
será na Unidade Municipal 

de Educação Infantil (UMEI) 
Alberto de Oliveira, no Cen-
tro, e na Escola Municipal 
Francisco Portugal Neves, 
em Piratininga. 

Têm direito ao benefício 
as famílias em situação de 
vulnerabilidade social e ris-
co de desnutrição e que não 
fazem jus de nenhum outro 
programa de mitigação dos 
impactos financeiros da pan-
demia do novo coronavírus. 
A lista com o nome dos bene-
ficiários e o local onde devem 
buscar sua cesta está dispo-
nível no Portal da Transpa-
rência da Prefeitura no link 
https://transparencia.nite-
roi.rj.gov.br/#/cms/48.

A entrega será realizada 

de acordo com a letra inicial 
do nome para acontecer de 
forma segura e organizada, 
evitando aglomeração, se-
guindo a ordem: hoje, pes-
soas com nomes começa-
dos pelas letras de A até C; 
amanhã, pessoas com nomes 
que comecem por D até I; na 
quarta-feira, pessoas com le-
tras iniciais J, K e L; na quin-
ta-feira, com letras M até P; 
e na sexta-feira nomes inicia-
dos pelas letras Q até Z.

Quem não puder compa-
recer pode indicar um pro-
curador para buscar a cesta. 
Basta imprimir e preencher 
o formulário disponível no 
Portal da Transparência.

cinação, refrigeração, arma-
zenamento e segurança dos 
insumos.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, afirmou que a cidade 
está preparada para come-
çar a vacinação contra a Co-
vid-19 já que conta com os 
insumos necessários e equi-
pes preparadas. Ele explicou 
que, de acordo com o Minis-
tério da Saúde, as doses se-
rão distribuídas igualmente 
para os municípios, de for-
ma proporcional à popula-
ção, sem prioridade para as 
capitais.

“Participei de uma reu-
nião por videoconferência 
com o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, e mais de 
cem prefeitos, para falarmos 
do processo de vacinação. A 
reunião foi promovida pela 
Frente Nacional de Prefeitos. 
De acordo com o número de 
doses que forem recebidas 
estaremos cumprindo as re-
gras e ordens de prioridade”, 
explicou Axel em pronun-
ciamento nas redes sociais 
do Município na última 
quinta-feira.

Novo normal - O secre-
tário municipal de Saúde, 
Rodrigo Oliveira, informou 
que foi iniciado, há cerca de 
um mês, um trabalho para 
revisão do Plano de Tran-
sição Gradual para o Novo 
Normal.

“Temos observado uma 
tendência de redução na taxa 
de ocupação dos leitos exclu-
sivos para a doença, tanto nas 
unidades públicas quanto 
privadas. Também observa-
mos uma pequena redução 
no número de casos. Por isso, 
é fundamental continuar per-
severando nos protocolos de 
segurança”, frisou.

A alegria do Carnaval niteroiense não estará na avenida em 2021
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CONTAGEM REGRESSIVA

Secretário diz que retomada das atividades escolares está em avaliação

 N O secretário municipal de 
Educação, Vinicius Wu, falou 
sobre o planejamento para 
a volta às aulas e destacou 
que na última quarta-feira foi 
realizada a primeira reunião 
do gabinete de coordenação 
para a retomada das ativida-
des escolares.

“Estamos concentrados em 
algumas etapas deste processo. 
Agora, estamos concluindo a 

matrícula. Os responsáveis que não 
conseguirem efetuar a matrícula 
no prazo, terão nova oportunida-
de para inscrever as crianças para 
as vagas. Para isso, é preciso que 
estejam atentos às informações 
disponibilizadas nos canais de co-
municação oficiais da Prefeitura”, 
afirmou.

Vinicius Wu pontuou, ainda, 
que foram iniciadas a prepara-
ção das condições estruturais 

das escolas, como a distribuição 
de material individual de pro-
teção, orientação e protocolos 
junto à direção das unidades 
para uma retomada responsável 
e com segurança para alunos e 
professores.

“Vou pessoalmente a cada 
uma das escolas municipais até o 
início do ano letivo. Estamos pre-
parando um conjunto de ações 
que envolvem a ampliação das 

condições de conectividade e 
a inclusão digital nas escolas. 
Vamos apresentar um con-
junto de medidas de apoio 
aos professores, garantindo 
sua segurança e condições 
para o desenvolvimento do 
trabalho pedagógico ao lon-
go de 2021. Sabemos que te-
mos um longo desafio que é o 
de recompor as perdas do ano 
passado”, enfatizou. 
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São Gonçalo terá 
plano de metas 
para retomar o 
desenvolvimento 
econômico

Incentivo à abertura de MEIs e legalização de ambulantes são algumas 
iniciativas para melhorar a receita do município e criar postos de trabalho

D
epois de um 2020 difícil sob vários 
aspectos por conta da pandemia de 
covid-19, a nova gestão da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Eco-

nômico tem como desafio retomar a economia 
de São Gonçalo. Para isso, seguindo determi-
nação do prefeito Capitão Nelson, o secretário 
Márcio Picanço Cerqueira pretende implan-
tar políticas públicas como a centralização 
do alvará de Microempreendedor Individual 
(MEI), a legalização de ambulantes e a busca 
por parcerias para inserir no mercado de tra-
balho os cidadãos atingidos pela crise, entre 
outras medidas que prometem alavancar as 
oportunidades de emprego e renda na cidade. 
Em entrevista exclusiva ao jornal O Dia, o líder 
da pasta mais delicada do município revelou 
as primeiras metas de seu plano.

Um dos principais pilares da retomada 
econômica gonçalense é facilitar a abertura 
do MEI, o que se tornou a principal alterna-
tiva para aqueles que foram afetados pelo 
crescente desemprego no país. De acordo 
com o secretário, a pasta vai criar mecanis-
mos para facilitar o acesso dos gonçalenses a 
abrir seu próprio negócio, desde o auxílio no 

cadastro até a orientação jurídica e contábil. 
“Muitas pessoas saíam daqui para abrir 

MEI em Niterói, levando receita para lá, por-
que não sabiam como fazer esse tipo de ser-
viço aqui. Queremos reverter esse quadro. A 
Casa do Empreendedor vai ser o espaço que 
vai dar visibilidade ao empreendedorismo 
gonçalense”, afirmou Márcio Cerqueira.

Uma das mais novas microempreendedoras 
de São Gonçalo, Shirley de Andrade espera que 
a ida à Casa do Empreendedor seja um divisor 
de águas na sua vida profissional. “Fui muito 
bem atendida. Eles resolveram o que eu queria, 
que era a abertura do MEI. Tive a orientação de 
que eu precisava. Agora sou microempresária e 
daqui para a frente as coisas vão melhorar para 
mim”, declarou a técnica de enfermagem de 37 
anos, moradora do Colubandê.

Uma das novidades será a centralização 
da emissão de alvará para MEIs na sede da 
própria Secretaria. Hoje o micro e o pequeno 
empresário que queiram abrir um negócio 
precisam emitir o alvará na sede da Prefeitu-
ra. “Oferecer esse atendimento em um local 
específico agilizará todo o processo”, comen-
tou o subsecretário Alex Asth.

A pasta também tem como pilar o mapea-
mento e a reinserção no mercado de traba-
lho daqueles que foram atingidos pelo de-
semprego no ano passado. De acordo com 
o secretário de Desenvolvimento, o governo 
municipal já está buscando parcerias com 
empresas que possam dar uma oportunida-
de a quem precisa, como supermercados e 
indústrias da cidade. 

“O Sine, Sistema Nacional de Emprego, 
ficará responsável por esse processo. Tam-
bém estamos em conversa com o setor naval, 
que está adormecido, para que possamos 
preparar os munícipes de São Gonçalo, qua-
lificá-los e colocá-los nesses postos de traba-
lho”, adiantou Márcio, que também traçou 
um plano para os trabalhadores informais. 
“A Secretaria de Ordem Pública já iniciou 
os trabalhos para cadastrar todos os ambu-
lantes, que poderão contar com a Casa do 
Empreendedor para se legalizar”, garantiu.

Durante esses 15 primeiros dias de go-
verno, o secretário de Desenvolvimento 
Econômico tem apostado no diálogo com 

O atendimento de abertura 
de MEIs na Casa do 
Empreendedor será mais 
divulgado e fortalecido

o empresariado gonçalense, na tentativa de 
identificar as principais demandas do setor 
econômico. Segundo ele, o que impede mui-
tas empresas de alavancarem seus negócios 
é a falta de conhecimento. 

Diante disso, a pasta pretende implantar 
o projeto Agrega São Gonçalo, que consis-
te em ouvir a iniciativa privada da cidade e 
disponibilizar serviços do Sebrae, Firjan e 
da AgeRio para que o empresário possa ex-
plorar suas possibilidades e, assim, também 
beneficiar também a receita municipal. 

Para realizar a abertura do MEI, o cidadão 
precisa levar original e xerox dos seguin-
tes documentos: título de eleitor, RG, CPF e 
comprovante de residência. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de São Gon-
çalo fica na Rua Coronel Moreira Cesar s/nº, 
no Centro (em frente à Cedae), e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. O tele-
fone de contato é 2199-6308.

A Secretaria irá 
cadastrar os 

ambulantes, que 
poderão contar 

com a Casa do 
Empreendedor para 

se legalizar
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