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VINTE TONELADAS DE SARDINHA APREENDIDA PARA 4.700 PESSOAS. P. 2
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PROFESSORES NA BRONCA

Com medo da Covid, Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação, em Duque de Caxias, 

protesta contra aulas presenciais. P. 2

AÇÕES PARA 
SAVAR VIDAS

Câmara de Vereadores de Duque de Caxias aprova projeto de 
lei para integrar Consórcio Nacional de Vacinas e adquirir mil 

doses contra a Covid, além de medicamentos e insumos. P. 2



Baixada

Duque de Caxias anuncia compra 
de 1 milhão de doses de vacina 
Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, projeto de lei para a entrada em Consórcio Nacional

DIVULGAÇÃO

A vacinação, ampliada para o grupo etário de 77 anos ou mais, aconteceu, ontem, em oito pontos de vacinação, instalados no primeiro distrito

A 
Câmara de Verea-
dores de Duque de 
Caxias aprovou por 
unanimidade, on-

tem, em regime de urgên-
cia, um projeto de lei do 
prefeito Washington Reis 
para que o município passe 
a integrar o Conectar (Con-
sórcio Nacional de Vacinas 
das Cidades Brasileiras). O 
objetivo é adquirir vacinas 
para combate à pandemia 
do coronavírus, medica-
mentos, insumos e equipa-
mentos na área da saúde. 

De acordo com Washing-
ton Reis, a intenção é com-
prar um milhão de doses de 
vacinas contra a Covid-19. 
“A Prefeitura de Duque de 
Caxias vai começar a ne-
gociar a compra dos imu-
nizantes, imediatamente, 
junto a laboratórios de 
todo o mundo, para que as 
vacinas cheguem ao muni-
cípio o mais rápido possí-
vel”, afirmou.

Prefe i tos  de mais  de 
1.700 cidades, entre elas 24 
capitais brasileiras, já ade-
riram ao consórcio Conec-
tar, lançado pela Frente Na-
cional de Prefeitos (FNP) 
para a compra de vacinas 
contra a Covid-19. No total, 
os municípios representam 
cerca de 125 milhões de 
brasileiros, mais da meta-
de da população do Brasil, 
estimada em cerca de 210 

milhões de pessoas. 
Aderiram ao consórcio 

as prefeituras das maiores 
capitais do país, como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Recife, Salvador 
e Porto Alegre, Fortaleza e 
Manaus, por exemplo. On-
tem, a Prefeitura de Duque 
de Caxias recebeu  quan-
titativo de 6.170 doses de 
Coronavac. Com as novas 
doses enviadas pelo Minis-
tério da Saúde, a prefeitura 
promoveu, à tarde, a apli-
cação da primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 
para pessoas de 77 anos ou 
mais no município. 

A vacinação, ampliada 
para o grupo etário de 77 
anos ou mais, aconteceu 
em oito pontos de vacina-
ção, instalados no primeiro 
distrito. A Prefeitura ressal-
ta que é preciso apresentar 
comprovante de residência 
e documento de identidade 
no ato da vacinação. A vaci-
nação aconteceu em tendas 
instaladas em oito locali-
dades do primeiro distri-
to, no sistema drive thru e 
também para pedestres, na 
Praça da Maçonaria, Praça 
da Prainha, restaurante do 
Povo (Centro), Praça do Par-
que das Missões, Escola do 
Futuro (Sarapuí), Praça do 
Parque Lafaiete, Praça da 
Paz (Esqueleto) e Praça do 
Corte Oito.

Sindicato dos professores de Caxias 
critica a volta de aulas presenciais
Docentes fazem protesto e nova Assembleia Geral é convocada para segunda-feira

DIVULGAÇÃO

Integrantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, núcleo Sepe Duque de Caxias, fizeram manifestação na Praça Roberto Silveira

Integrantes do Sindicato 
Estadual dos Profissionais 
de Educação do Rio de Ja-
neiro, núcleo Sepe Duque 
de Caxias, realizaram ma-
nifestação, na Praça Ro-
berto Silveira, no Jardim 
25 de Agosto, contra o re-
torno presencial das aulas 

na rede pública de ensino 
da cidade. Segundo o Sin-
dicato, desde que a volta às 
aulas foi anunciada, no dia 
8 de fevereiro, 27 escolas re-
gistraram casos de suspei-
tas e confirmações de con-
taminação por Covid-19.

De acordo com comunica-

do do Sepe, “o retorno preco-
ce das aulas presenciais, sem 
planejamento e obra nas 
escolas, causa pavor e mui-
tos responsáveis ainda não 
se sentem seguros para en-
viar seus filhos para a esco-
la”. Diante disso, o Sindicato 
convocou uma nova Assem-

bleia Geral para a próxima 
segunda-feira, para decidir 
sobre os rumos da greve da 
categoria contra o retorno 
presencial de aulas. A Secre-
taria Municipal de Educação 
foi procurada pela reporta-
gem, mas não enviou uma 
resposta sobre o tema. 

Sardinha apreendida irá para nove 
municípios e alimentará 4.700 pessoas

Seis toneladas de 
pescado distribuídas 

DIVULGAÇÃO

O total de pescado apreendido somou 20 toneladas

O Mesa Brasil Sesc RJ - pro-
grama de combate à fome e 
ao desperdício - distribuiu 
seis toneladas de pescado a 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social de nove 
municípios da Região Me-
tropolitana: Rio de Janeiro, 
Nova Iguaçu, Seropédica, 
Paracambi, Nilópolis, São 
Gonçalo, Magé, Guapimi-
rim e São João de Meriti. As 
doações foram entregues a 
entidades socioassistenciais, 
que, por sua vez, estão fazen-
do a distribuição ao público 
final: mais de 4.700 pessoas 
abrigadas por essas institui-
ções ou que vivem em comu-
nidades do seu entorno.

O pescado é da espécie 
sardinha maromba e foi 
apreendido pelo Coman-
do de Polícia Ambiental 
(CPAm) da Polícia Militar 
do Rio. Ele estava sendo 
descarregado no Cais da Fê-
nix, no bairro Gradim, em 

São Gonçalo. De acordo com 
a Polícia Militar, o comandan-
te da embarcação apresentou 
uma licença vencida desde 
2016 e com espécimes-alvo 
não condizentes com as en-
contradas no porão da mesma. 
O total de pescado apreendido 
somou 20 toneladas.

O Mesa Brasil Sesc RJ atua 
no combate à fome e ao des-
perdício, recolhendo doações 
de alimentos não perecíveis e 
in natura de empresas e orga-
nizações e os distribuindo a 
instituições sociais cadastra-
das, como creches, abrigos, 
asilos, etc. Além disso, orienta 
os cozinheiros dessas entida-
des a aproveitar integralmen-
te os alimentos, utilizando 
de forma criativa e saborosa 
partes com alto valor nutriti-
vo mas que tradicionalmente 
são descartadas. Só em 2020, 
o programa distribuiu mais de 
2,1 mil toneladas em 49 muni-
cípios do estado.
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