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Prefeitura de Niterói divulga 
calendário de vacinação 
contra a covid-19. Hoje, estão 
incluídos idosos a partir de  
67 anos e profissionais de 
saúde com mais de 50. P. 3
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RESTRIÇÕES AMPLIADAS
Prefeitura de São Gonçalo anuncia 

prorrogação até domingo de  

medidas de combate à covid-19. P. 2Niterói& região
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Sanitização em bairros gonçalenses
Arsenal, Lagoinha, Galo Branco, Trindade e Jardins Catarina e Tiradentes recebem equipes hoje
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Equipes de sanitização estarão em ação hoje contra o coronavírus em vários bairros de São Gonçalo

Os bairros Anaia Pequeno, 
Pacheco, Rosane, Vila Iara, 
Jardim Catarina e Nova Ci-
dade receberam ontem o ser-
viço de sanitização de ruas 
e prédios públicos contra o 
novo coronavírus em São 
Gonçalo. Hoje, será a vez 
do Arsenal, Jardim Tiraden-
tes, Lagoinha, Galo Branco, 
Jardim Catarina e Trinda-
de, e, amanhã, dos bairros 
do Engenho do Roçado, Jar-
dim Miriambi, Lindo Parque, 
Luiz Caçador e Recanto das 
Acácias. 

A Vigilância em Saúde 
Ambiental da Secretaria 
Municipal de Saúde define 
os bairros para a sanitização 
através das informações re-
passadas pelo setor de Vigi-
lância Epidemiológica, que 
faz o levantamento de quais 
são aqueles com maior nú-
mero de casos da doença. 
O órgão conta com dois ti-
pos de equipamentos para 
desinfetar os ambientes 
com o quaternário de amô-
nio de 5ª geração: as moto-
fogs em ruas e a motobomba 
(acoplada em uma picape) 

em prédios públicos, unida-
des de saúde e o Centro de 
Tradições Nordestinas. No 
primeiro caso de aplicação, 
o produto é diluído em gli-
cerina; no segundo caso, em 
água.

Além da sanitização con-
tra a proliferação do corona-
vírus, a Vigilância Ambien-
tal também pulveriza inse-
ticida pelas ruas dos bairros 

Medidas 
restritivas 
vão até  
domingo
Prefeitura de São Gonçalo 
decide ampliar ações de 
combate à covid-19
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Shoppings, incluindo as praças de alimentação, poderão funcionar, exclusivamente, no período entre 12h e 20h, com regras específicas

A 
Prefeitura de São Gon-
çalo prorrogou até 
domingo as medidas 
restritivas de comba-

te à covid. A decisão foi toma-
da após reunião do Gabinete 
de Crise, que deverá voltar a 
se encontrar nos próximos 
dias para reavaliar a situação. 
Dependendo da análise dos ín-
dices que apontam o nível de 
contaminação da doença, di-
vulgados pela Coordenação de 
Epidemiologia da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil, novos ajustes poderão 
acontecer. Com a prorrogação 
do decreto 108/2021, ficam 

mantidas as alterações dos 
horários de funcionamento 
de alguns estabelecimentos e 
a suspensão de outros, como 
as aulas presenciais.

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos, serviços assisten-
ciais de saúde e óticas, su-
permercados, padarias, mer-
cados, açougues, peixarias, 
centros de abastecimento de 
alimentos, assistência veteri-
nária, postos de combustíveis, 
chaveiros, locação de veículos 
e serviços funerários, podem 
funcionar com 40% da capa-
cidade em horário normal. 
Lojas de materiais de cons-
trução e serviços de mecânica 

Farmácias estão autorizadas a funcionar com 40% da capacidade
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ques externos e internos, sa-
las de jogos, cinemas, espaços 
de entretenimento externos 
e internos, inclusive eventos 
culturais e de lazer, feiras de 
negócios e exposições. 

As atividades religiosas 
estão autorizadas entre 6h e 
22h, desde que observados os 
protocolos de segurança. Lojas 
de conveniência em postos de 
combustíveis e bancas de jor-
nais poderão funcionar entre 
8h e 17h, sendo proibido o con-
sumo de bebidas alcoólicas no 
local. Shoppings, centros co-
merciais e galerias, incluindo 
praças de alimentação, podem 
abrir, exclusivamente, entre 
12h e 20h, sendo vedada a cir-
culação de crianças menores 
de três anos. Os demais esta-

belecimentos comerciais e de 
prestação de serviços podem 
abrir entre 10h e 17h.

Barbearias e salões de be-
leza podem funcionar, entre 
12h e 20h, no mesmo sistema 
que os estabelecimentos co-
merciais no que diz respeito 
às orientações de distancia-
mento mínimo obrigatório. 
As academias, estúdios de 
musculação e de pilates, cen-
tros de ginástica podem fun-
cionar com capacidade limi-
tada de 40%, entre 6h e 22h, 
também obedecendo aos pro-
tocolos de segurança.

Bares, restaurantes podem 
funcionar para consumo no 
estabelecimento e retirada de 
alimentos, entre 11h e 21h, sen-
do vedada a permanência de 

clientes após este horário. É 
permitido o serviço de entre-
ga de refeições e lanches, por 
meio de aplicativos de entre-
ga ou delivery, entre 6h e 23h. 
Bancos, lotéricas e reparti-
ções públicas devem garantir 
o atendimento preferencial 
a pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, para que 
os clientes fiquem o menor 
tempo possível no estabeleci-
mento, evitando ao máximo 
a exposição ao contágio do 
coronavírus. 

Fica determinada a manu-
tenção de 100% da frota do 
transporte municipal, sendo 
a capacidade de lotação limi-
tada a passageiros sentados, 
com janelas destravadas e 
abertas, quando possível. 

O objetivo é reforçar a conscientização e 
o cumprimento das medidas restritivas 

Itaboraí: academias 
são fiscalizadas para 
comprovar prevenção

Por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer (SMEL) e da Vigilân-
cia Sanitária, a Prefeitura 
de Itaboraí vistoriou aca-
demias, estúdios e boxes 
de crossfit. A ação contou 
com a presença do Conse-
lho Regional de Educação 
Física (Cref).

O objetivo foi reforçar a 
conscientização e o cumpri-
mento das medidas restriti-
vas com relação à bandeira 
vermelha, que determina 
que esses espaços devam 
funcionar com 30% de sua 
capacidade e não utilizar 
equipamentos de difícil 
higienização. Entre os de-
mais protocolos de funcio-
namento, estão: aferição de 
temperatura na entrada, 
uso obrigatório de másca-
ras e tapete sanitizante. 

Secretário municipal de 

Esporte e Lazer, Lenon Couti-
nho destacou a importância 
da informação para o cumpri-
mento correto das medidas: “A 
maioria dos locais vistoriados 
está respeitando corretamen-
te os protocolos. Nos bairros 
mais afastados do Centro, a 
desinformação ainda é muito 
presente. Por isso, é tão impor-
tante intensificar esse traba-
lho, levando conhecimento e 
explicando a melhor forma de 
conter a propagação do coro-
navírus na cidade”. 

Membro da comissão do 
Cref, Ruan Guimarães Aba-
dias ressaltou que a ativida-
de física pode ser uma gran-
de aliada na saúde corporal e 
mental para enfrentar o perío-
do de pandemia: “Temos que 
tomar todos os cuidados con-
tra a covid-19, mas também 
precisamos destacar a impor-
tância da atividade física”.

e comércio de autopeças po-
dem abrir das 9h às 17h, tam-
bém com 40% da capacidade. 

As escolas das redes pública 
e privada estão autorizadas a 
retornar com as aulas apenas 
no modo remoto, assim como 
todas as modalidades de cur-
sos. Também estão proibidos 
eventos sociais em ambientes, 
como salões e casas de festas, 
inclusive infantis, e espaços de 
recreação infantil, parques de 
diversões itinerantes, clubes 
sociais, parques temáticos e de 
qualquer atividade com pre-
sença de público que envolva 
aglomeração de pessoas, tais 
como eventos corporativos ou 
desportivos, shows, casas no-
turnas, boates, carros de som, 
trio elétrico, passeata, par-
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gonçalenses para eliminar 
o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor das arboviroses 
dengue, zika e chikungunya. 
Em ambos os usos, as mo-
tofogs são monitoradas por 
GPS e acompanhadas em 
tempo real pela Secretaria 
Municipal de Saúde. A tec-
nologia permite identificar 
a que velocidade a moto está 
circulando, o exato momen-

to em que o produto come-
ça a ser liberado e a quanti-
dade aplicada durante cada 
operação. 

O controle de arboviroses 
percorreu ontem os bair-
ros Lindo Parque, Santa Ca-
tarina e Salgueiro. Hoje, será 
a vez de locais como Rocha, 
Vila Lage e Palmeiras, e, ama-
nhã, da Estrela do Norte, Co-
vanca e Itaúna.
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Mais 75 guardas municipais em ação nas ruas
Cidade de Niterói ganha o reforço no patrulhamento de novos agentes que já passaram pelo curso de formação profissional

IMAGEM ARQUIVO

Os novos guardas municipais foram selecionados entre 53 mil inscritos

de formação profissional, divi-
didos em duas turmas. Foram 
534 horas de curso com base 
na Matriz Curricular Nacio-
nal para Formação de Guar-
das, como preconiza a Lei 
Federal 13.022/2014 (Estatu-
to das Guardas Municipais) 
e emanada pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pú-
blica do Ministério da Justiça 
(SENASP-MJ).

Além disso, tiveram capaci-
tação em uso de equipamentos 
não letais; técnicas de aborda-
gem; mediação de conflitos; 
primeiros socorros; tecnologia 
e segurança pública, dentre 
outros. Participaram ainda de 
cinco oficinas com simulações 
de ocorrências cotidianas.

A matriz curricular incluiu, 
dentre outros assuntos, aulas 
sobre leis penais de menor 
potencial ofensivo; legislação 
federal; fundamentos da Ges-
tão Integrada e Comunitária; 
Política Pública de Segurança; 
gerenciamento integrado de 
crises e desastres; análises de 
cenários de risco; técnica de 
abordagem; meio ambiente e 
segurança pública.

As ruas de Niterói ganharão 
mais um reforço no patrulha-
mento preventivo e nas ações 
de fiscalização e ordenamento. 
Setenta e cinco guardas muni-
cipais receberam o certificado 
após passarem pelo curso de 
formação profissional. Eles 
ficaram cinco meses estudan-
do as disciplinas que seguem 
a matriz curricular da Secre-
taria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp). Os agentes 
fazem parte da segunda turma 
convocada no concurso públi-
co realizado pela Prefeitura de 
Niterói em 2019.

O prefeito Axel Grael par-
ticipou de forma online da 
cerimônia de certificação. 
Ele parabenizou os 75 no-
vos guardas, ressaltando as 
conquistas da corporação 
nos últimos anos. O prefeito 
enfatizou o reconhecimen-
to que a instituição ganhou, 
deixando de ser lembrada 
apenas por proteger o patri-
mônio público e se tornando 
parte fundamental na agen-
da da segurança pública, 
atuando em parceria com as 
outras forças de segurança, 

e também durante a pande-
mia com o objetivo de prote-
ger a população. 

“Também sou servidor pú-
blico de carreira e tenho mui-
to orgulho e responsabilidade 
por isso. Vocês participaram 
de um concurso disputado 
por mais de 56 mil candida-
tos, muitos gostariam de estar 
nesse lugar agora, mas vocês 
saíram vitoriosos”, destacou. 
“Tenho orgulho de ter parti-
cipado, nos últimos oito anos, 
desta gestão que apostou nes-
ta corporação. Passamos de 
300 para 700 guardas, cons-
truímos a Cidade da Ordem 
Pública. O trabalho de vocês 
contribuiu para reduzir os ín-
dices de criminalidade em Ni-
terói, assim como zelar pelo 
cumprimento das medidas 
sanitárias tão importantes 
neste momento de pandemia, 
atuando na mediação e cons-
cientização da população”, 
afirmou o prefeito.

Secretário municipal de 
Ordem Pública, Paulo Henri-
que Moraes destacou o com-
prometimento dos agentes e 
o papel fundamental para o 

As aulas teóricas e práticas 
aconteceram na Cidade da Or-
dem Pública Marcus Jardim, 
no Barreto. Os novos guardas 
foram orientados por profes-
sores oriundos das mais diver-
sas instituições, como guar-
das, docentes universitários, 
policiais militares e civis, mi-
litares do Exército e profissio-
nais do SAMU.

“A convocação foi feita no 
meio da pandemia e, orienta-
da por guardas experientes e 
graduados. Essa nova turma 
participou do curso desde ou-
tubro de 2020. O que foi dife-
rente para os novos guardas 
foi ir para a rua antes da con-
clusão do curso. E eles fize-
ram um trabalho de excelên-
cia nas barreiras e nas ações 
nas praias. Agora se forma-
ram com louvor. Eu me sinto 
com a missão cumprida com 
os agentes formados”, come-
mora Kátia Bastos, diretora do 
Centro de Formação da Guar-
da Municipal.

Os novos guardas foram 
selecionados entre 53 mil ins-
critos e participaram de um 
curso intensivo de três meses 

Niterói divulga novo calendário para 
idosos e funcionários da área de Saúde
A partir de hoje, serão vacinados quem tem 67 anos ou mais e trabalhadores com idade acima de 50

REPRODUÇÃO INTERNET

A 
Prefeitura de Ni-
terói apresentou o 
novo calendário de 
vacinação contra a 

covid-19. A atualização de 
datas começa a valer nesta 
quinta-feira, quando serão 
vacinados idosos a partir de 
67 anos e trabalhadores da 
área de saúde com 50 anos 
ou mais. O cronograma se-
gue até o próximo dia 24. A 
partir do dia 26 deste mês, 
com a conclusão da aplica-
ção de doses no público de 
até 60 anos, o município 
passa a seguir o calendário 
unificado com as prefeitu-
ras do Rio de Janeiro, Mari-
cá e Itaguaí.

A vacinação será reali-
zada em nove locais: nas 
policlínicas da Engenhoca, 
Barreto, Fonseca, São Lou-
renço, Vital Brazil, Itaipu e 
Piratininga, no drive thru 
do Campus Gragoatá da 
UFF e no Clube Central, 
em Icaraí, das 8h às 17h. 
A entrada nos locais será 
permitida até as 16h. Para 
receber a primeira dose, os 
idosos devem levar CPF e 
um documento de identi-
dade com foto. Para a se-
gunda dose, é necessário 
apresentar também o com-
provante de vacinação.

O s  p r o f i s s i o n a i s  d e 

da Prefeitura de Niterói, 
no site oficial do município 
(www.niteroi.rj.gov.br), ou 
pelo número 153.

CALENDÁRIO UNIFICADO

O calendário unificado de 
vacinação estabelece datas 
para a imunização de pes-
soas com idade entre 59 e 
45 anos, desde que façam 
parte dos seguintes grupos 
prioritários: portadores de 
comorbidades ou deficiên-
cia permanente, trabalha-
dores da saúde, educação, 
serviços de limpeza urbana, 
policiais civis e militares, 
guardas municipais, bom-
beiros e agentes penitenciá-
rios em atividade.

Os critérios de priorida-
de adotados pelos municí-
pios são, pela ordem: idade 
(sempre os mais velhos na 
frente) e grupos conside-
rados mais vulneráveis às 
complicações da doença ou 
mais expostos ao contato 
com o vírus. Os trabalhado-
res das áreas incluídas no 
novo calendário deverão, 
obrigatoriamente, estar 
na ativa em suas funções e 
dentro da faixa etária esta-
belecida. No momento da 
vacinação, deverão apre-
sentar comprovante da ati-
vidade na profissão.

ordenamento da cidade: “Vo-
cês estão assumindo em um 
momento de crise, no meio de 

uma pandemia, com certeza 
estão tendo um aprendizado 
ainda maior, vivenciando si-
tuações que jamais esquece-
rão e participando desta ope-
ração tão importante que está 
ajudando a salvar centenas de 
vidas. Este uniforme é um dos 
símbolos da nossa cidade, as-
sim como a bandeira e o bra-
são. A população de Niterói 
confia em vocês”. 

Novas turmas 
passaram por 
cinco meses de 
preparação

Doses que salvam: Niterói 
se aproxima de um índice 
de 20% de imunização da 
população

HOJE
Idosos a partir de 67 anos
Trabalhadores e profissionais da área 
de saúde a partir de 50 anos

AMANHÃ
Idosos a partir de 66 anos
Trabalhadores e profissionais da área 
de saúde a partir de 50 anos

SÁBADO
Idosos a partir de 66 anos
Trabalhadores e profissionais da área 
de saúde a partir de 45 anos

12 DE ABRIL, SEGUNDA-FEIRA
Idosos a partir de 65 anos

CONFIRA O CALENDÁRIO ATUALIZADO DE IMUNIZAÇÃO

Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 45 anos

13 DE ABRIL, TERÇA-FEIRA
Idosos a partir de 65 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 40 anos

14 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA
Idosos a partir de 64 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 40 anos

15 DE ABRIL, QUINTA-FEIRA
Idosos a partir de 64 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 35 anos

16 DE ABRIL, SEXTA-FEIRA
Idosos a partir de 63 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 35 anos

17 DE ABRIL, SÁBADO
Idosos a partir de 63 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 30 anos

19 DE ABRIL, SEGUNDA-FEIRA
Idosos a partir de 62 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 30 anos

20 DE ABRIL, TERÇA-FEIRA
Idosos a partir de 62 anos

Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 25 anos

21 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA
Idosos a partir de 61 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 25 anos

22 DE ABRIL, QUINTA-FEIRA
Idosos a partir de 61 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 18 anos

23 DE ABRIL, SEXTA-FEIRA
Idosos a partir de 60 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 18 anos

24 DE ABRIL, SÁBADO
Idosos a partir de 60 anos
Trabalhadores e profissionais da área de 
saúde a partir de 18 anos

ENDEREÇOS DE VACINAÇÃO:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital 
Brazil Filho, s/nº - Vital Brazil.
Policlínica Dr. João da Silva Vizella - 
Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.
Policlínica Regional de Itaipu - Avenida 
Irene Lopes Sodré – Itaipu.
Policlínica Regional Carlos Antônio da 
Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - 
São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor 
Guilherme Taylor March - Rua 
Desembargador Lima Castro, 238 – 
Fonseca.
Policlínica Regional de Piratininga 
Dom Luís Orione – Rua Doutor 
Marcolino Gomes Candau, 111– 
Piratininga.
Policlínica Regional Dr. Renato 
Silva - Avenida João Brasil, s/nº - 
Engenhoca.
Clube Central - Avenida Jornalista 
Alberto Francisco Torres, 335 - Icaraí.
Drive thru da Universidade Fed-
eral Fluminense (UFF) - Campus 
Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 
8 - São Domingos.

saúde devem apresentar 
registro profissional do 
conselho, comprovante 
de residência em Niterói 
ou comprovante do local 

de trabalho na cidade. Os 
trabalhadores da área de 
saúde precisam levar a car-
teira de identidade, o CPF e 
o comprovante do local de 

trabalho em Niterói.
A população pode con-

sultar qual grupo está sen-
do convocado para a imu-
nização nas redes sociais 

O DIA I QUINTA-FEIRA, 8.4.2021    3


