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Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo 

divulgou o calendário de 
vacinação contra a Covid-19 

até o dia 3 de abril

AÇÃO PELA 

Prefeitura envia projeto de lei à Câmara 
de Vereadores para São Gonçalo ingressar 
no Consórcio Nacional de Vacinas contra 
o coronavírus, além de medicamentos, 
insumos e equipamentos de saúde. P. 2
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O ADEUS DE MÁRIO DIAS

Prestes a completar 60 anos de profissão, o jornalista 

gonçalense Mário morreu ontem, aos 78 anos, após 

cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. P. 2Niterói& região

VIDA



Niterói & região

Morre Mário Dias, 78 anos, jornalista 
gonçalense que fez história em O DIA
Com quase 60 anos de profissão, foi o principal repórter de polícia da sucursal do jornal em Niterói

DIVULGAÇÃO

Mario Dias foi 
repórter de 

jornal impresso, 
radialista, produtor 

e apresentador 
de TV, escritor, 
cerimonialista 

e assessor de 
imprensa de 

prefeitos

P
restes a completar 
60 anos dedicados à 
profissão, o jornalis-
ta, produtor, radia-

lista e escritor gonçalense 
Mário Dias morreu no iní-
cio da tarde de ontem, aos 
78 anos, na Casa de Saúde 
Santa Martha, em Niterói, 
depois de não resistir a uma 
cirurgia para a retirada de 
um tumor no intestino. Na-
tural de São Gonçalo, Mário 
Dias se firmou na profissão 
na antiga capital fluminen-
se, onde atuou em diferentes 
jornais como ‘O Fluminense’ 
e ‘A Tribuna’. 

Mas foi em ‘O DIA’ que vi-
veu seu maior momento na 
imprensa. Era o principal 
repórter de polícia da sucur-
sal em Niterói, dirigida por 
Ruy Santa Cruz e Abel Perei-
ra, quando cobriu, em 1966, 
o famoso caso das máscaras 
de chumbo, sendo o primei-
ro a dar a notícia e o único a 
ter acesso aos corpos no local. 
Em seguida, trabalhou na ve-
lha sede da Rua do Riachuelo 
e cobriu outros casos de reper-
cussão do noticiário policial, a 
maioria reunidos no seu livro 
Malditos Repórteres de Polí-
cia. Ele recontou esta história 
em dois episódios do progra-
ma Linha Direta, da Globo. 

Também escreveu CTI - 
Antessala da Morte, no qual 
faz uma profunda reflexão 
existencial após sobreviver 
a um enfarto. Por conta de 
sua vasta experiência como 

jornalista investigativo e 
repórter policial, foi convi-
dado a integrar a coletânea 
50 anos de crime, organiza-
da pelo jornalista Fernando 
Molica, e mais recentemente 
a obra Estranha Colheita, de 
Carlos Alberto Machado.

Sua extensa carreira é 
marcada pela versatilida-
de: o profissional traba-
lhou também na redação do 
jornal Luta Democrática e 

foi produtor da extinta TV 
Manchete e TV Globo, além 
de apresentar, produzir e 
dirigir por mais de 10 anos 
o programa Casa da Gente, 
exibido no canal 30 da NET 
e na web. Teve ainda passa-
gem pelo cinema, como per-
sonagem principal do pre-
miado documentário Efeito 
Casemiro, dirigido por Cla-
rice Saliby. 

Por 18 anos, esteve à fren-

te da Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Nite-
rói, durante as gestões dos 
prefeitos Jorge Roberto Sil-
veira (três mandatos), João 
Sampaio e Godofredo Pinto. 
Como produtor cultural, Ma-
rio Dias produziu e apresen-
tou shows de grandes nomes 
do samba e da MPB como 
Beth Carvalho, Zeca Pagodi-
nho, Alcione, Jovelina Pérola 
Negra, Dudu Nobre e Arlin-

do Cruz, entre outros. 
Nos anos 2000, foi tam-

bém produtor e assessor de 
imprensa das duas edições 
da Micareta do Rio, realiza-
das no Autódromo e na Praia 
da Barra da Tijuca. Além dis-
so, é um dos fundadores do 
Bloco das Piranhas, em Ni-
terói, e liderou durante mais 
de 15 anos a Festa da Vira-
da, no réveillon da Praia de 
Icaraí, além de ser o locutor 
oficial de diversas ativida-
des culturais na cidade de 
Niterói.

O samba, aliás, sempre 
foi uma de suas grandes 
paixões, defendendo a Aca-
dêmicos do Cubango, sua 
agremiação de coração, des-
de 1959, quando a escola foi 
fundada, sendo um dos com-
ponentes mais antigos ain-
da a desfilar na escola. Atual-
mente, integrava o Conselho 
Soberano da escola. Como 
sambista, produtor e jorna-
lista no carnaval de Niterói, 
virou enredo do bloco Se-
gundo Clichê, formado por 
colegas jornalistas, e da es-
cola de samba Fora de Casa. 

Por mais de 40 anos, parti-
cipou da cobertura dos desfi-
les das escolas de Samba do 
Rio de Janeiro para rádios e 
TVs. Atualmente, era um dos 
editores do Jornal Casa da 
Gente, fundado por ele, ao 
lado da filha caçula. Ele dei-
xa três filhos - Soraia, Mario 
José e Luana - e dois netos, 
Matheus e Charlote.

‘Niterói que Queremos’ faz consulta 
pública à população sobre projetos 
Perguntas sobre plano estratégico ficarão disponíveis até o dia 29, na plataforma Colab

IMAGEM INTERNET

Pesquisa busca diagnóstico de percepção da população sobre projetos, levando em consideração o crescimento de Niterói nos últimos oito anos

A Secretaria de Planejamen-
to, Orçamento e Moderniza-
ção da Gestão (Seplag), sob a 
coordenação da Subsecreta-
ria de Avaliação de Políticas 
Públicas e Gestão da Infor-
mação, preparou uma con-
sulta pública para saber a 
opinião da população sobre 
os projetos do Plano Estraté-
gico Niterói que Queremos 
- 2033 como forma de subsi-
diar a definição das diretri-
zes para a atual gestão.

A pesquisa pretende criar 
um diagnóstico de percep-
ção da população sobre as 
entregas dos projetos con-
cluídos e entender, levando 
em consideração o cresci-
mento do município nos últi-
mos oito anos, como o Plano 
Niterói que Queremos está 
transformando a vida dos ni-
teroienses na prática.

Essa é mais uma ação pio-
neira de Niterói. O Plano Ni-
terói Que Queremos foi reali-

zado em parceria com o Movi-
mento Brasil Competitivo e é 
o primeiro Plano Estratégico 
de Desenvolvimento de Curto, 
Médio e Longo Prazos para a 
cidade com objetivo de deixar 
Niterói preparada para os de-
safios atuais e do futuro. 

Na sua elaboração, foram 
ouvidos os mais diversos 
segmentos em entrevistas, 
pesquisas na Web e congres-
sos e, a partir dos diagnósti-
cos e das pesquisas, o plano 

para o período 2014-2033 foi 
montado e dividido em três 
etapas, com ações previstas 
para os períodos de quatro, 
oito e 20 anos.

A consulta pública é uma 
das várias frentes do Plano 
Niterói que Queremos 2013-
2033, que visa à elaboração 
das diretrizes, objetivos e 
metas para o período 2022-
2025 seguindo a premissa 
da participação social como 
método de gestão. Contemplados no edital devem executar 

projetos até 31 de maio e prestar contas até 
30 de junho, tudo dentro deste mesmo ano

Prazo para prestação de 
contas da Lei Aldir Blanc 
em SG é prorrogado

DIVULGAÇÃO

Decisão do prefeito é sobre a prorrogação das medidas restritivas

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de São Gonça-
lo prorrogou os prazos de 
prestação de contas da 
Lei Aldir Blanc. A decisão 
levou em conta o Decre-
to n° 088/2021, que dis-
põe sobre a prorrogação 
das medidas restritivas 
de isolamento social para 
redução da transmissão 
do coronavírus. Os con-
templados deverão reali-
zar a prestação de contas 
impreterivelmente até o 
dia 30 de junho e a execu-
ção dos projetos deve ser 
feita até o dia 31 de maio.

Para o Subsídio Emer-
gencial da Cultura, o pra-
zo estipulado para pres-
tação de contas passa a 
ser de 120 dias, a contar 
do depósito recebido. 
A realização da contra-

partida passou a ser de 180 
dias. As prestações de con-
tas do subsídio precisam ser 
enviadas para o endereço 
eletrônico subsidio.leial-
dirblanc.sg@gmail.com, 
anexando toda a documen-
tação solicitada, conforme o 
artigo 6º da Portaria da Se-
cretaria municipal de Turis-
mo e Cultura nº 009 de 21 de 
dezembro de 2020.

O decreto informa ainda 
que as prestações de contas 
e relatórios para os benefi-
ciado pelo edital precisam 
ser enviadas para o endere-
ço eletrônico edital.leialdir-
blanc.sg@gmail.com, ane-
xando toda a documentação 
solicitada, conforme os ar-
tigos 3º e 4º da Portaria da 
Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Cultura nº 010 de 28 
de dezembro de 2020. 

Mário Dias 
escreveu o livro 
‘CTI - Antessala da 
Morte’, no qual faz 
profunda reflexão 
existencial após 
ter sobrevivido  
a um enfarto
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São Gonçalo entra em consórcio 
nacional para compra de vacinas
Município encaminha projeto de lei à Câmara para aderir ao ‘Conectar’, da Frente Nacional de Prefeitos

DIVULGAÇÃO

O prefeito Capitão 
Nelson (ao centro) 

reafirmou sua 
preocupação em 

acelerar a campanha 
de vacinação, a fim 

de evitar a evolução 
da doença, que já 
acometeu 61.825 

pessoas e matou 1.573

A 
Prefeitura de São 
Gonçalo enviou um 
projeto de lei autori-
zativo à Câmara de 

Vereadores para ingressar no 
Consórcio Nacional de Vaci-
nas das Cidades Brasileiras 
(Conectar). Trata-se de uma 
iniciativa da Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP) para 
aquisição de vacinas contra 
o coronavírus, além de me-
dicamentos, insumos e equi-
pamentos de saúde. Mais de 
2,6 mil municípios em todo o 
país demonstraram interes-
se em participar do consór-
cio, que começou a ser for-
mado no final de fevereiro.

“A Prefeitura de São Gon-
çalo vinha, desde então, in-
formando sua intenção de 
aderir ao grupo, apesar das 
dificuldades financeiras en-
frentadas pela cidade, da 
mesma forma que sinalizou 
positivamente à indicação 
do governador do Rio em 
exercício, Cláudio Castro, 
em viabilizar uma integra-
ção entre os municípios para 
a aquisição do imunizante”, 
contou o secretário munici-
pal de Saúde, André Vargas.

Atualmente, o município 
segue com a campanha na-
cional de vacinação, utili-
zando as doses enviadas pelo 
Ministério da Saúde e obede-
cendo às determinações do 
governo federal para o cum-
primento das normas quan-
to a grupos prioritários. 
O prefeito Capitão Nelson 
reafirmou sua preocupação 
em acelerar a campanha de 
vacinação, a fim de evitar a 
evolução da doença, que já 
acometeu 61.825 pessoas e 
matou 1.573.

“Estamos recebendo as 
doses do governo federal, 
mas a iniciativa da Frente 

 > Devido ao aumento no 
número de internações 
por Covid-19, o Hospital 
Estadual Alberto Torres 
(Heat) mudou as regras 
para acompanhantes e 
visitantes dos demais pa-
cientes internados com 
outras doenças, com o ob-
jetivo de garantir a segu-
rança sanitária deles e de 
seus familiares, além dos 
funcionários. Desde on-
tem, foram liberados para 
ficar junto ao internado 
apenas os acompanhan-
tes em casos específicos, 
previstos pela legislação 
e com devidas restrições. 
O novo protocolo não é 
para pacientes com coro-
navírus, que já não têm 
direito a acompanhantes 
nem visitantes, ficando 
desde o início em isola-
mento total.

A medida foi tomada 
após a ocupação dos lei-
tos destinados a doentes 
de Covid ultrapassar os 
100%. As 16 vagas do Cen-
tro de Tratamento Inten-
sivo (CTI) do Heat estão 
ocupadas. A unidade des-
tinou outros seis leitos de 
terapia intensiva para re-
ceber novos pacientes. O 
hospital também mantém 
agora 20 leitos de enfer-

maria para casos de Co-
vid, sendo seis deles cria-
dos esta semana.

“A demanda de pacien-
tes que procura o Hospital 
Alberto Torres e a UPA do 
Colubandê vem crescen-
do nos últimos dias. Es-
tamos trabalhando aci-
ma da nossa capacidade 
para não deixar ninguém 
sem assistência, mas te-
mos que tomar medidas, 
como a restrição parcial 
das visitas aos demais pa-
cientes internados por ou-
tras doenças, para evitar 
o aumento da contami-
nação”, explicou o diretor 
Raphael Riodades.

Riodades garante que 
os familiares continua-
rão recebendo notícias 
dos seus pacientes através 
de ligação telefônica ou 
pessoalmente. “Todos os 
dias, às 11 horas, a equipe 
médica conversa com um 
familiar na área de con-
vivência das unidades de 
saúde e nas recepções da 
unidade de internação e 
CTIs. Nosso maior objeti-
vo hoje é evitar a circula-
ção de mais pessoas den-
tro dos hospitais e conse-
quentemente sua possível 
contaminação”, disse o di-
retor do Heat.

Com leitos para Covid ocupados, 
Hospital Estadual Alberto Torres 
muda regras de visita a pacientes

Nacional de Prefeitos, ampa-
rada pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos dá a segurança 
necessária para abrirmos 
mais uma possibilidade de 
acelerarmos a vacinação de 
nosso povo. São Gonçalo pre-
cisa seguir adiante, temos 
muito trabalho pela fren-
te e a saúde de nossa gen-
te é prioridade”, garantiu o 
prefeito.

A Secretaria Municipal 
de Saúde divulgou o calen-
dário de vacinação contra a 
Covid-19 até o dia 3 de abril, 
quando serão atendidos ido-
sos a partir de 70 anos. On-
tem, a imunização de pes-
soas a partir dos 74 seguiu 
em nove pontos de vacina-
ção, sendo três com drive-th-
ru. De hoje a sábado recebe-
rão a primeira dose da vaci-
na aqueles com 73 anos para 
cima. Na próxima semana, 
entre segunda e terça-feira, 
será a vez de quem tem no 
mínimo 72 anos. Já entre 
quarta e quinta-feira, serão 
imunizados idosos com ida-
de a partir de 71 anos. A va-
cinação para quem tem no 

mínimo 70 acontecerá nos 
dias 2 e 3 de abril.

Desde o início da cam-
panha, a cidade aplicou a 
primeira dose em 62.989 
pessoas, sendo 22.482 tra-
balhadores da saúde, 36.782 
idosos com mais de 74 anos, 
1.633 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa 
Permanência (Ilpis), 105 pes-

soas de residências terapêu-
ticas, um indígena e 1.986 
acamados. Até ontem, 21.387 
pessoas tinham recebido a 
segunda dose.

Além dos idosos, profis-
sionais da saúde com mais 
de 60 anos que trabalham 
em hospitais locais ou que 
moram em São Gonçalo e 
atuam em hospitais de ou-
tros municípios também 
podem se vacinar com a pri-
meira dose. São eles: técnico 
em radiologia, enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enfer-
magem, médico, fisiotera-
peuta, nutricionista, odon-
tólogo, fonoaudiólogo, psicó-
logo, biólogo, farmacêutico, 
assistente social, biomédico 
e auxiliar e técnico de saúde 
bucal.

A Secretaria de Saúde 
gonçalense também imuni-
za com a segunda dose da 
CoronaVac os idosos e fun-
cionários da saúde com mais 
de 21 dias de vacinados. Para 
isso, todos devem estar mu-
nidos com o comprovante da 
primeira dose da CoronaVac 
aplicada em São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou o apresen-
tarem de outra cidade não 
serão imunizados. Quem re-
cebeu o imunizante Oxford/
Astrazeneca deve aguardar o 
intervalo da vacina, que é de 
12 semanas e ainda não está 
disponível.

A população pode escla-
recer dúvidas e obter mais 
informações pelo e-mail va-
cina.acamados.sg@gmail.
com, por onde parentes e 
responsáveis por idosos 
acamados ou com mobilida-
de reduzida com mais de 79 
anos também podem fazer o 
cadastro para receber a vaci-
na em casa.

LOCAIS DE VACINAÇÃO, DE 
SEGUNDA A SÁBADO, DAS 8H 
ÀS 17H:

- Polo Sanitário Dr. Washing-
ton Luiz, Zé Garoto
- Ginásio do Clube Mauá, Centro
- Umpa de Nova Cidade
- Clínica Gonçalense do 
Mutondo
- Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, 
Alcântara
- Clínica da Família Dr. Zerbini, 
Arsenal
- Polo Sanitário Rio do Ouro
- PAM Coelho

PONTOS COM DRIVE-THRU:
- Campo do Clube Mauá, 
Centro
- Centro de Tradições Nordes-
tinas, Neves
- Umpa de Nova Cidade

Vacinação de idosos com 75 anos começa nesta terça-feira (23)

DIVULGAÇÃO

Foram liberados para ficar junto ao 
internado só acompanhantes em 
casos específicos, com as restrições
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