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REGIÃO OCEÂNICA VAI GANHAR  
60 KM DE CICLOVIAS, COM 
CICLOFAIXAS, CICLORROTAS E 
BICICLETÁRIOS, A PARTIR DESTE MÊS.
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PARA CELEBRAR

Referência no tratamento de pacientes com 

Covid, Hospital Municipal Oceânico ultrapassa 

mil altas de recuperados da doença. P. 2

Projeto ‘Zé Paulo não canta 
Viradouro’ homenageia 

algumas obras de desfiles 
memoráveis da escola de 
Nilópolis e o intérprete da 

agremiação, que vai reviver 
seus sucessos. P. 3
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Vigilância divulga programação  
de sanitização em São Gonçalo
Ações semanais também atuam no combate ao mosquito Aedes aegypti

Funcionários da equipe de Vigilância em Saúde Ambiental em ação no Polo Sanitário de Rio do Ouro

A sanitização contra a pro-
liferação do coronavírus 
e o controle das arboviro-
ses, principalmente contra 
o mosquito Aedes aegypti, 
continuam em São Gonçalo. 
A cada semana, alguns bair-
ros são visitados pelas equi-
pes da Vigilância em Saúde 
Ambiental da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. E, sempre 
a cada 15 dias, toda a cidade 
é sanitizada. No entanto, a 
colaboração da população é 
muito importante nos dois 
casos - tanto obedecendo as 
regras do isolamento social 
e medidas sanitárias quanto 
na limpeza dos seus quintais 
para evitar a proliferação da 
dengue, zika e chikungunya.

A programação é divulga-
da toda semana e a escolha 
dos bairros é baseada nos 
dados do setor de Vigilância 
Epidemiológica da cidade, 
que aponta onde estão os lo-
cais com o aumento de casos. 
Além dos bairros, as unida-
des de saúde municipais re-
cebem o tratamento toda se-
mana, assim como o Centro 
de Tradições Nordestinas, 
que é sanitizado toda sexta-
feira para receber a popula-
ção no fim de semana.

Durante esta semana, ou-
tros órgãos municipais tam-
bém receberam o quaternário 
de amônia de 5ª geração diluí-
do em água, como foi o caso 
da sede da Guarda Municipal. 
As ruas dos bairros recebem 

o trabalho das 22 motofogs, 
que soltam o mesmo quater-
nário de amônia, mas diluí-
do em glicerina vegetal no ar. 
Outras 10 motos são usadas 
no combate ao Aedes aegypti.

Para evitar a contamina-
ção do coronavírus, as pes-
soas devem manter distân-
cia de 1,5m entre elas, usar 
máscaras e manter as mãos 
sempre limpas, lavando-as 
com sabonete quando pos-

sível. Quando não houver 
a possibilidade de lavar, o 
álcool em gel pode ser uti-
lizado. E para evitar a pro-
liferação do Aedes aegypti 
- mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya 
- os gonçalenses devem ficar 
atentos ao acúmulo de água 
em qualquer local, não só em 
grandes reservatórios. 

“É importante lembrar 
que temos que ficar atentos a 

Arrendado e reequipado pela Prefeitura de Niterói, unidade se 
tornou referência para o tratamento de pacientes com a doença

Marcos Antônio 
Tavares Neves foi o 
milésimo paciente a 
deixar a unidade após 
15 dias internado

P
r imeira  unidade 
do Brasil exclusiva 
para pacientes com 
o novo coronavírus, 

o Hospital Municipal Oceâ-
nico de Niterói já superou 
a marca de 1.000 altas de 
pacientes que se recupe-
raram da doença. Marcos 
Antônio Tavares Neves foi 
o milésimo paciente a dei-
xar a unidade e foi recebido 
pela família na porta da uni-
dade. Em meio a lágrimas 
ele ouviu as palavras de ca-
rinho dos profissionais que 
o atenderam durante os 15 
dias que esteve internado.

“Voltar para casa é a me-
lhor coisa do mundo! Estou 
sem palavras neste momen-
to, só consigo agradecer a 
todos do hospital”, disse, 
emocionado, Marcos Antô-
nio, recepcionado, na porta 
da unidade, por sua mulher, 
Ester dos Santos Neves, que 
lembrou os momentos di-
fíceis que passou longe do 
marido. “Depois de dias di-
fíceis chegar aqui para bus-
cá-lo é uma sensação única. 
E se não fossem os profis-
sionais que cuidaram dele, 
acho que tudo seria mais di-
fícil”, declarou.

Marcos Antônio recebeu 
das mãos da diretora da uni-
dade, Gisela Motta, uma fita 
com o número 1.000, que ele 
amarrou na grade do hos-
pital onde fica o ‘Memorial 
das Altas’. Cada fita repre-
senta um paciente que ven-
ceu a Covid-19 e teve alta da 
unidade.

“Completamos nove me-
ses de funcionamento do 
hospital este mês e neste 
período vimos e vivemos 
muitas histórias. Fazer par-
te deste momento renova a 
nossa esperança e nos mos-
tra que Niterói está seguin-
do no caminho certo no 
combate ao coronavírus”, 
disse Gisela Motta.

Referência - O Hospital 
Municipal Oceânico é a pri-

meira unidade do Brasil ex-
clusiva para o tratamento 
de pacientes com Covid-19. 
A Prefeitura de Niterói ar-
rendou as instalações de um 
hospital privado, que estava 
fechado, por R$ 1,7 milhão 
pelo período de 12 meses. 
Foram realizadas obras de 
adequação na unidade para 
receber os primeiros pacien-
tes que começaram a chegar 
logo depois de sua inaugu-
ração, em abril de 2020. O 
local possui 136 leitos com 
respiradores.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
elogiou o trabalho da equipe 
médica e reafirmou o com-
promisso da cidade no en-
frentamento à doença. “Tra-
balhamos diariamente com 
muito empenho nas ações 
de combate à Covid-19 para 
diminuirmos o impacto da 
doença. O Hospital Oceâ-
nico é uma unidade funda-
mental para o município, 
onde temos profissionais 
competentes e preparados 
para atuar na assistência 
aos pacientes com corona-
vírus”, falou o secretário.

Hospital Municipal Oceânico 
ultrapassa mil altas de pacientes 
recuperados da Covid-19

O Hospital 

Municipal Oceânico 

de Niterói possui 

136 leitos com 

respiradores

qualquer local que pode acu-
mular água. Uma tampa de 
refrigerante ou até uma fo-
lha caída no chão e que esteja 
com água nela, é suficiente 
para o mosquito colocar os 
seus ovos. Por isso, os mora-
dores devem verificar todo o 
quintal toda semana e acabar 
com qualquer coisa que possa 
acumular água. Outra orien-
tação é sempre lavar com sa-
bão os bebedouros dos ani-

SANITIZAÇÃO

Ontem (1º): 
 N Várzea das Moças, Sacramento, Vista Alegre, Novo México, Al-

cântara e Jardim Alcântara.

Terça-feira (2): 
 N Maria Paula, Santa Izabel, Guarani, Raul Veiga e Vila Três.

Quarta-feira (3): 
 N Boa Vista, Almerinda, Boaçu, Barro Vermelho e Fazenda dos 

Mineiros.

Quinta-feira (4): 
 N Porto da Pedra, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Brasilândia, 

Santa Catarina e Salgueiro.

Sexta-feira (5): 
 N Mangueira, Parada 40, Jardim Nova República, Rosane, Vila Iara, 

Vila Lage e Palmeiras.

mais todos os dias”, explicou 
Adaly Fortunato, diretor do 
departamento de Vigilância 
em Saúde Ambiental.

Além das equipes que vão 
aos bairros, a Vigilância em 
Saúde Ambiental também 
tem o pronto-atendimento. 
Qualquer cidadão pode li-
gar para o setor e pedir vi-
sita nos casos de infestação 
de qualquer vetor. Os pedi-
dos são atendidos, em mé-

dia, em uma semana. Nestes 
casos, os agentes de saúde 
averiguam a denúncia e rea-
lizam a ação necessária para 
acabar com os vetores. É im-
portante salientar que todos 
os agentes vão devidamente 
identificados e uniformiza-
dos. As denúncias podem 
ser feitas pelo telefone (21) 
3195-5198, ramal 1008 ou 
(21) 2604-6446, da Coorde-
nação de Vetores.

Segunda-feira (1º): 
 N Monjolos, Largo da Ideia, Tribobó e Mutondo.

Terça-feira (2): 
 N Vista Alegre, Novo México, Alcântara e Jardim Alcântara.

Quarta-feira (3): 
 N Barracão, Guarani, Jardim Tiradentes, Lagoinha, Raul Veiga e 

Vila Três.

Quinta-feira (4):
 N  Ipiíba, Jardim Miriambi e Sacramento.

Sexta-feira (5): 
 N Pacheco, Laranjal e Santa Izabel.

CONTROLE DE ARBOVIROSE
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Implantação do primeiro lote do sistema cicloviário 
da Região Oceânica deve começar em fevereiro
Região vai ganhar, ao todo, 60 
quilômetros de malha cicloviária com 
ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, 
bicicletários fechados e paraciclos

Meta da prefeitura é que a via fique mais segura para pedestres, ciclistas e também motoristas

A 
Região Oceânica de 
Niterói vai ganhar 
mais 60 quilômetros 
de malha cicloviária. 

Foi publicado do Diário Ofi-
cial do Município a homolo-
gação do resultado da licita-
ção do primeiro lote do sis-
tema cicloviário do local. O 
sistema consiste na implan-
tação de ciclovias, ciclofaixas 
e ciclorrotas, bicicletários fe-
chados e paraciclos ao longo 
de toda a região. 

Neste primeiro lote, serão 
licitados 21 quilômetros de 
infraestrutura cicloviária, 
que inclui áreas como a Praia 
de Piratininga e as avenidas 
Almirante Tamandaré, em 
Piratininga, e Irene Lopes 
Sodré, no Engenho do Mato. 
A previsão da ordem de iní-
cio das obras a partir deste 
mês, com término em outu-
bro de 2021.

“Depois, serão feitas as 
outras licitações e nós va-
mos chegar ao total de 60 
quilômetros de ciclovias na 
Região Oceânica. Atualmen-
te, nós já temos mais de 40 

Viradouro lança programa com 
Neguinho da Beija-Flor na estreia

Pista Waimea, 
para prática de 
downhill, será 
reaberta nos  
fins de semana, 
das 7h às 12h

quilômetros implantados na 
cidade e, com esses investi-
mentos, vamos ultrapassar a 
marca de 100 quilômetros de 
ciclovias”, comemorou o pre-
feito de Niterói, Axel Grael, 
após uma volta de bicicleta 
pela cidade, na manhã de 
sábado, acompanhado do 
coordenador do programa 
Niterói de Bicicleta, Filipe 
Simões, da esposa, Christa 
Grael, e do vereador Binho 
Guimarães.

Filipe Simões reforçou 
que após a conclusão das 
obras dessa primeira eta-
pa, serão licitadas as subse-
quentes, incluindo mais uma 
etapa de infraestrutura ci-
cloviária, a requalificação ur-
bana da Avenida Almirante 
Tamandaré, no trecho entre 
o Trevo de Camboinhas e o 
shopping Itaipu Multicen-
ter, e também a instalação 
de paraciclos e bicicletários 
fechados nos mesmos mol-
des do bicicletário Arariboia 
ao longo da Região Oceâni-
ca e do trajeto dos ônibus da 
TransOceânica.

“Nesta primeira etapa se-
rão ciclovias segregadas por 
canteiros, com alteração na 
geometria das vias. A ideia 
é que a via fique mais segu-
ra tanto para os pedestres, 
quanto para os ciclistas e 
também motoristas”, disse.

O prefeito anunciou, tam-
bém, que a pista Waimea, 

para prática de downhill, 
será reaberta também nos 
fins de semana e feriados, 
das 7 horas ao meio-dia. O 
funcionamento da pista, de 
terça a sexta-feira, tinha sido 
anunciado na última quinta-
feira, após um período fecha-
da por conta da pandemia do 
coronavírus.

“Queremos nos dirigir 
aos praticantes de downhill, 
que atuam no Parque da Ci-
dade, na pista Waimea, eles 
nos fizeram um pleito para 
que pudessem usar a trilha 
também nos fins de semana, 
e atendendo à solicitação 
deles, nós vamos autorizar 
a utilização aos sábados, do-
mingos e feriados, na parte 
da manhã”, afirmou.

Axel Grael também des-
tacou os investimentos da 
iniciativa privada realiza-
dos nos últimos anos, no 
segmento voltado para o 
uso da bicicleta na cidade. 
“Os investimentos feitos pela 
Prefeitura de Niterói com a 
implantação de ciclovias, 

como a da Avenida Marquês 
do Paraná, mostram que, ao 
desenvolver o programa Ni-
terói de Bicicleta, também 
criamos oportunidades de 
investimento na cidade, de 
geração de emprego e de 
oportunidades para a po-
pulação de Niterói”, frisou o 
prefeito de Niterói.

No primeiro lote, 
serão licitados 21 
quilômetros de 
infraestrutura 
cicloviária

A 
escola de samba Unidos do Vi-
radouro vai transmitir hoje, às 
19h, através de suas redes so-
ciais, a primeira edição do pro-

jeto “Zé Paulo não canta Viradouro”. No 
programa, o intérprete da atual campeã 
do Carnaval carioca não vai entoar ne-
nhum dos sambas-enredo da vermelho 
e branco e o repertório será formado por 
obras apresentadas na Avenida pelas 
coirmãs.

A edição de estreia terá a presença 
de Neguinho da Beija-Flor e caberá ao 
dono da voz oficial da Viradouro cantar 
algumas das obras de desfiles memorá-
veis da escola de Nilópolis. A parte mu-
sical será alternada com um bate-papo 
descontraído, que terá a participação do 
presidente Marcelinho Calil. 

Neguinho da Beija-Flor vai cantar su-
cessos da carreira e contar histórias que 
marcaram sua trajetória na Marquês de 
Sapucaí, onde estreou em 1976.

“A ideia do projeto é proporcionar um 
pouco de entretenimento aos sambis-
tas nessa época em que o convívio com 
suas escolas é impossível, por conta da 
pandemia. Pretendemos fazer uma edi-
ção a cada 15 dias, sempre com Zé Paulo 
recebendo cantores de coirmãs”, conta 
Marcelinho.

Ainda durante a exibição do programa, 
os internautas poderão enviar perguntas 
a Neguinho da Beija-Flor. A exibição da 
live será na página da escola no Facebook 
e no Canal da Viradouro no Youtube.

Projeto ‘Zé Paulo não canta 
Viradouro’ homenageia 
algumas obras de desfiles 
memoráveis da escola de 
Nilópolis e o intérprete da 
agremiação, que vai reviver 
sucessos e contar histórias que 
marcaram sua trajetória
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