
IMAGEM ARQUIVO

RODOVIÁRIOS AMEAÇAM PARAR A PARTIR DO DIA 26 DESTE MÊS. P. 2

VACINAÇÃO AVANÇA
Município de Niterói imuniza mais de 16% da população. Índice é bem superior à média registrada 

pelo Estado do Rio e pelo Brasil. Calendário contempla hoje os idosos com 67 anos ou mais. P. 3
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POLO INDUSTRIAL

Prefeitura de São Gonçalo se articula com o 

governo do estado e a iniciativa privada para 

atrair novos investimentos e negócios. P. 2Niterói& região
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São Gonçalo traça estratégias 
para alavancar polo industrial
Prefeitura busca ações integradas com governo estadual e iniciativa privada para atrair investimentos

DIVULGAÇÃO/RENAN OTTO

União entre prefeitura, estado e empresariado é considerada a chave para evitar a saída de segmentos industriais para outras regiões

R
epresentantes das se-
cretarias municipais 
de Desenvolvimen-
to Econômico e de 

Ordem Pública se reuniram 
com representantes da Secre-
taria de Estado de Indústria 
e Comércio e a diretoria do 
laboratório B.Braun, na sede 
da empresa, localizada no 
Arsenal, para traçar estraté-
gias que fortaleçam o setor 
industrial da cidade, alinha-
das com políticas voltadas 
para a Segurança Pública, a 
fim de potencializar o Polo 
de Guaxindiba e atrair mais 
investimentos.

A união entre prefeitura, 
estado e iniciativa privada é 
considerada pela atual gestão 
municipal a chave para um 
ambiente mais favorável que 
evite a emigração de segmen-
tos industriais para outros 
estados do Sudeste. “Desde o 
início da nossa gestão, man-
temos constante diálogo com 
o empresariado, visando à 
atração de novos negócios e à 
ampliação dos já existentes 
no município para retomar 
a economia no cenário pós-
-covid”, declarou o prefeito de 
São Gonçalo, Capitão Nelson.

“A B.Braun é uma das mais 
importantes indústrias do 
nosso município e eles nos 
apresentaram alguns pon-
tos importantes. Enquanto 
governo, estamos criando 
um plano estratégico para o 
desenvolvimento da cidade 
como um todo, que parte de 
Segurança Pública e também 

de infraestrutura. Já estamos 
trabalhando para oferecer 
um ambiente melhor para o 
setor”, comentou o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Marcio Picanço, que 
estava acompanhado de seu 
subsecretário, Alex Asth.

O diretor-presidente da 
B.Braun, Bert Bender, desta-
cou como o cenário foi mu-

dando ao longo de mais de 
três décadas e que uma me-
lhora no setor de segurança 
beneficiaria a todos. “Esta-
mos aqui há 35 anos e o cená-
rio era totalmente diferente 
do que encontramos hoje no 
entorno da empresa. Temos 
muitos comércios na região 
que sofrem com a violência e 
queremos que todos tenham 

uma vida tranquila no nosso 
bairro. Não podemos achar 
normal essa situação que es-
tamos vivendo hoje e acho 
necessária a união de todos 
na busca pela melhor solu-
ção”, opinou o empresário.

O gerente de segurança 
corporativa da empresa, Erik 
Barros, corroborou e lembrou 
que os planos de segurança 

precisam vir acompanhados 
de ações que envolvam o em-
presariado e o estado. “Desen-
volvemos um plano estraté-
gico para a cidade, iniciando 
pelo Arsenal e por Guaxindi-
ba, que envolve a segurança 
como uma atividade meio 
para garantir a inclusão da 
sociedade, através de ações e 
projetos sociais, urbanização 

Rodoviários: ameaça de greve dia 26
Movimento é em protesto contra a não inclusão dos profissionais nos grupos de vacinação

ARQUIVO

Iniciado pelo Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo, o movimento pretende conquistar a adesão de outras categorias

O Sindicato dos Rodoviários 
de Niterói a Arraial do Cabo 
(Sintronac) iniciou uma sé-
rie de contatos com entida-
des representativas de tra-
balhadores de transportes 
para propor a realização de 
uma greve geral unificada, 
em protesto pela não in-
clusão dos profissionais do 
setor nos grupos prioritá-
rios para vacinação contra 
a covid-19.

O movimento, de acordo 
com a proposta do Sintro-
nac, é por tempo indetermi-
nado e deve ser deflagrado 
no dia 26 deste mês.

O sindicato pretende reu-
nir no movimento, além dos 
rodoviários, metroviários, fer-
roviários e trabalhadores das 
barcas, todos excluídos da lis-
ta de atividades profissionais 
essenciais no calendário de 
vacinação das prefeituras dos 
quatro municípios. 

“Se os trabalhadores de 
transportes não são essen-
ciais, não farão falta nos 
dias de vacinação das de-
mais categorias, que, cer-
tamente, não dependerão 
de transporte público para 
chegarem aos postos. Pro-
pomos, então, um ‘lockdo-

wn’ nos transportes”, afirma 
o presidente do Sintronac, 
Rubens dos Santos Oliveira.

Os trabalhadores em 
transporte coletivo foram 
incluídos no Plano Nacional 
de Operacionalização da Va-
cinação contra a Covid-19, 
formulado em dezembro de 
2020, e permanecem em sua 
atualização, datada de 23 de 
março deste ano.

Em fevereiro, o Sintronac 
enviou para as 13 prefeitu-
ras de sua área de atuação 
e para o governo do esta-
do ofícios reivindicando a 
inclusão da categoria dos 

rodoviários na prioridade 
de vacinação. Até hoje, não 
obteve resposta de nenhum 
órgão público.

“Há uma clara tendên-
cia dos gestores públicos na 
criação de castas de privile-
giados, o que se reflete, ago-
ra, neste planejamento de 
vacinação. É o caso, então, 
de liberar-se a aquisição dos 
imunizantes pela iniciativa 
privada, com as empresas 
protegendo seus trabalha-
dores, que não devem ser 
onerados em seu direito de 
preservação da própria vida”, 
conclui Rubens Oliveira.

Itaboraí recebe 11ª 
entrega de vacina

ASCOM ITABORAÍ

Com mais uma remessa, município imuniza novos grupos de idosos

O município de Itaboraí 
recebeu a 11ª entrega de 
vacinas contra a covid-19 
do governo do estado do 
Rio de Janeiro. Foram 
9.740 doses da Coronavac 
e 830 doses da Astrazene-
ca. Destas, 10.410 são des-
tinadas exclusivamente 
para a segunda dose. 

A expectativa da Prefei-
tura de Itaboraí, através 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, com a chegada 
desse lote é completar a 
imunização dos traba-
lhadores da Saúde e dos 
idosos de 70 a 79 anos, e 
avançar ainda mais nas 
faixas etárias do grupo 
prioritário.

“Itaboraí segue o cum-
primento das recomenda-
ções do Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) 
e as orientações do go-
verno estadual. À medida 
que novos lotes de vacina 
são encaminhados, avan-
çamos com o calendário 
de vacinação”, disse o su-

perintendente de Vigilância 
em Saúde, Renato Botticini.

Na segunda-feira, idosos 
de 67 anos, moradores de 
Itaboraí, foram imunizados 
com a primeira dose da va-
cina. Ontem, foi a vez da po-
pulação com 66 anos. Hoje, 
serão imunizados os idosos 
de 65 anos. É importante que 
o paciente não esqueça de le-
var documento de identifica-
ção com foto e comprovante 
de residência.

Os 16 locais estratégicos 
são: Posto de Saúde Prefeito 
Milton Rodrigues da Rocha, 
no Centro; Policlínica de Es-
pecialidades Médicas Verea-
dor José de Oliveira Filoco 
(PEMVJOF), em Manilha; e 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de Chácaras Sambae-
tiba, além de 13 Unidades 
de Saúde da Família (Reta 
Velha, Quissamã, Areal, Vis-
conde, Agro Brasil, Planalto 
Marambaia, Cabuçu, Nova 
Cidade, São Joaquim, San-
to Expedito, Itambi, Bairro 
Amaral e Apolo).

da região em uma Parceria 
Público Privada (PPP). Esse 
planejamento envolve não só 
a B.Braun, mas as indústrias 
de uma forma geral, através 
de polos empresariais, e a Pre-
feitura de São Gonçalo. Quere-
mos também trazer para den-
tro deste projeto o governo do 
estado”, detalhou.

SÃO GONÇALO PRESENTE
Na última sexta-feira, a cida-
de passou a contar com mais 
115 agentes de segurança 
patrulhando as ruas diaria-
mente, através do programa 
São Gonçalo Presente. Uma 
das principais medidas desta 
nova etapa será o auxílio no 
combate ao roubo de carga 
no município. 

“Vamos entrar com o ‘São 
Gonçalo Presente’ na RJ-106, 
principalmente no trecho crí-
tico entre os bairros do Tribo-
bó e Rio do Ouro, para redu-
zir a incidência do roubo de 
carga na região”, adiantou o 
secretário de Ordem Públi-
ca, major David Ricardo, que 
vê no fundo municipal uma 
ótima oportunidade para ga-
rantir investimentos em se-
gurança para o município. “O 
fundo municipal, que o pre-
feito já enviou para a Câmara, 
se aprovado, poderá garantir 
um aporte de recursos para 
ampliar o policiamento e os 
investimentos em seguran-
ça no município, de forma a 
ocupar os espaços e diminuir 
os índices de violência”, fina-
lizou o secretário.
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NITERÓI VACINA 16% DA

POPULAÇÃO
Números registrados pelo município estão bem acima das médias do Estado do 
Rio (7,58%) e do Brasil (9,46%). Hoje, serão imunizados idosos com 67 anos

A 
Prefeitura de Nite-
rói já vacinou mais 
de 16% da população 
contra a covid-19, 

média quase duas vezes su-
perior à do Estado do Rio de 
Janeiro (7,58%). O desempe-
nho também é melhor que o 
do País, que imunizou 9,46% 
dos brasileiros. Até a última 
segunda-feira, mais de 85 mil 
pessoas já tinham recebido 
a primeira dose na cidade. 
Hoje, serão vacinados idosos 
com 67 anos ou mais. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói vai apre-
sentar nesta semana uma 
atualização do calendário 
de vacinação para o perío-
do dos dias 9 a 24 deste mês. 
As informações foram di-
vulgadas em vídeo ao vivo 
nas redes sociais da Prefei-
tura de Niterói, na noite de 
segunda-feira.

O município contabiliza 
um total de 85.013 pessoas 
imunizadas com a primeira 
dose da vacina contra a co-
vid-19, entre trabalhadores 
da saúde, idosos, pessoas 
com deficiência instituciona-
lizadas e quilombolas. Já re-
ceberam a segunda dose do 
imunizante 25.872 pessoas. 
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, reforçou que existem 
duas formas de combater o 
avanço da doença, que são a 
vacinação e o distanciamen-
to social. Ele destacou, ain-
da, o diálogo da prefeitura 
com os diferentes setores da 
economia da cidade. 

“Começamos a vigência de 
um novo decreto que prorro-
gou as medidas de restrição 
até o próximo dia 12, com 
algumas mudanças impor-
tantes para que a gente pos-
sa manter a nossa mobiliza-
ção no enfrentamento a essa 
pandemia. Temos acompa-

O município de Niterói tem como objetivo imunizar ainda este mês todos os idosos acima de 60 anos, além de profissionais de saúde

IMAGEM DOUGLAS MACEDO

nhado de perto e dialogado 
com diferentes setores da 
sociedade, porque entende-
mos e somos solidários com 
as dificuldades em função 
das restrições”, afirmou. Se-
gundo ele, é fundamental, 
neste momento, conseguir 
manter o controle dos núme-

Nenhuma cidade 
está fazendo o que 
Niterói está fazendo, 
com a criação de 
programas de 
auxílios sociais e 
econômicos”
AXEL GRAEL, prefeito

Imunização em Niterói 
se aproxima da faixa de 
20%: município vem 
trabalhando duro na 
luta contra a covid

DOUGLAS MACEDO/DIVULGAÇÃO

Distribuição  
de cestas 
básicas

 > A Prefeitura de Ni-
terói está distribuin-
do mais um lote de 
cestas básicas para a 
população em vulne-
rabilidade social. As 
entregas começaram 
na segunda-feira e 
seguem até a próxi-
ma sedta-feira, das 
9h às 17h, nos Cieps 
Professor Anísio Tei-
xeira (Fonseca) e Es-
ther Botelho Orestes 
(Cantagalo). Desde 
maio de 2020, 111.662 
cestas já foram dis-
tribuídas para garan-
tir a alimentação da 
população durante a 
pandemia. A lista com 
o nome dos benefi-
ciários e o local onde 
devem buscar a ces-
ta está disponível no 
Portal da Transparên-
cia da Prefeitura, no 
link https://transpa-
rencia.niteroi.rj.gov.
br/#/cms/48.

A entrega da cesta 
básica é feita de acor-
do com a letra inicial 
do nome do benefi-
ciário, para que pos-
sa acontecer de forma 
segura e organizada, 
evitando aglomera-
ção. Na segunda-fei-
ra, foram entregues 
as cestas para pessoas 
com nomes iniciados 
pelas letras de A a C. 
Ontem, foi a vez das 
pessoas com nomes 
que começam por D 
até I e,  hoje, quem 
tem as iniciais J, K e L. 

Amanhã, será a vez 
daqueles com nomes 
iniciados com as le-
tras de M a P, e, na sex-
ta, para quem tem os 
nomes que comecem 
com as letras Q a Z. 
Quem não puder com-
parecer aos locais de 
distribuição pode in-
dicar um procurador 
para retirar a cesta 
básica. Para isso, bas-
ta imprimir e preen-
cher o formulário dis-
ponível no Portal da 
Transparência. O uso 
da máscara de prote-
ção é obrigatório.

ros da covid-19 e evitar uma 
sobrecarga na rede de saúde. 
“Nenhuma outra cidade está 
fazendo o que Niterói está fa-
zendo, com a criação de pro-
gramas de auxílios sociais e 
econômicos, como o Renda 
Básica Temporária, a ajuda 
aos MEIs, o Busca Ativa, e o 
Empresa Cidadã, que está 
beneficiando cerca de 3 mil 
empresas da cidade. Precisa-
mos da ajuda da população 
para que todos fiquem em 
casa e evitem aglomerações”, 
destacou  o prefeito. 

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
informou que a taxa de ocu-
pação para leitos exclusivos 
de UTI para a covid na cida-
de está em torno de 90%, e 
em cerca de 80% de leitos 
clínicos para tratamento da 
doença, seja na rede pública 
ou privada. Para ele, o ritmo 
de vacinação acima da média 

do Estado do Rio e do Brasil 
mostra o compromisso da 
Prefeitura de Niterói com o 
esforço de imunização e a 
dedicação dos profissionais 
da atenção básica da rede de 
saúde do município.

UM NOVO CALENDÁRIO

Rodrigo Oliveira lembrou 
que a Prefeitura de Niterói 
— em conjunto com as pre-
feituras de Maricá, do Rio de 
Janeiro e de Itaguaí — terá 
um novo calendário de vaci-
nação que vai valer a partir 
do dia 26 de abril. Segundo 
o secretário, nos próximos 
dias, Niterói vai divulgar o 
calendário que seguirá até o 
dia 24, quando todos os ido-
sos com 60 anos ou mais e os 
profissionais de saúde deve-
rão estar vacinados, para en-
tão, iniciar essa nova fase, de 
forma planejada de acordo 
com as doses recebidas pelo 

Ministério da Saúde.
“O momento é grave no 

País e no Estado do Rio de 
Janeiro, inspira preocupa-
ção e exige de nós, gestores 
públicos, decisões corretas, 
baseadas na Ciência e, prin-
cipalmente, na hora certa. 
Mas também exige um esfor-
ço extra da população de pre-
servar, mesmo depois de um 
ano de combate à pandemia, 
e postura exemplar da socie-
dade de Niterói, um esforço 
maior nesse processo, nes-
se momento, saindo de casa 
quando só for muito necessá-
rio, ficando em casa sempre 
que possível, para que a gente 
consiga, ao reduzir a circula-
ção de pessoas, reduzir tam-
bém a taxa de transmissão 
do coronavírus. Esperamos 
que, com as medidas restriti-
vas, nas próximas semanas a 
gente consiga observar esta 
queda”, pontuou o secretário.
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