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VACINAS EM ALTA

Município de São Gonçalo registra 
número recorde num só dia, com  

quase 8 mil pessoas imunizadas. P. 2Niterói& região

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ CRIA A MOEDA SOCIAL PEDRA BONITA. P. 3

ARQUIVO O DIA

Diante da melhora nos 
indicadores da covid-19 em 
Niterói, prefeito Axel Grael 
anuncia a reabertura de alguns 
setores da economia a partir  
de segunda-feira. P. 3

UM ALÍVIO
NAS RESTRIÇÕES



Niterói & região

Os interessados na 
adoção deverão se 
comprometer a cuidar 
bem dos animais

O São Gonçalo Shopping 
vai promover no domingo 
uma edição da Feira Pet On, 
evento virtual voltado para 
a adoção de cães e gatos. A 
iniciativa ocorre durante a 
campanha mundial Abril 
Laranja, mês voltado para a 
conscientização e prevenção 
aos maus-tratos a animais. 
O evento será no Facebook 
do São Gonçalo Shopping e 
tem parceria com o projeto 
‘Leve um anjo pra casa’, com 
o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
através da Coordenadoria 
de Proteção Animal.

Nesta edição, cerca de 35 
cães e gatos que sofreram 

maus-tratos ou que foram 
abandonados estarão dis-
poníveis para adoção. Para 
levar um amigo de quatro 
patas para casa, o interessa-
do deverá entrar em contato 
com o projeto a partir do ál-
bum de fotos do Facebook. 
É necessário ser maior de 18 
anos e apresentar carteira 
de identidade, CPF e com-
provante de residência.

Além disso, o adotante 
deverá assinar um termo de 
responsabilidade em que 
determine estar ciente de 
todos os cuidados que um 
bichinho de estimação exi-
ge, entre eles oferecer boas 
condições de alimentação 

São Gonçalo bate 
recorde e vacina 
quase oito mil em 
apenas um dia

A 
Secretaria de Saúde 
de São Gonçalo regis-
trou na quarta-feira  
6.767 pessoas vacina-

das com a primeira dose con-
tra o coronavírus — recorde 
de vacinação no município 
em um único dia. Destas, 
6.744 foram de idosos a partir 
de 64 anos e 65 foram aplica-
das em trabalhadores da área 
de Saúde. Outras 1.135 doses 
imunizaram idosos e traba-
lhadores da Saúde com a se-
gunda dose da vacina. Ontem, 
o município imunizou idosos 
a partir de 63 anos em onze 
pontos de vacinação, quatro 
deles com drive thru. 

A Prefeitura de São Gonça-
lo  garante que os moradores 
do município não precisam 
ir aos pontos de vacinação 
nas primeiras horas da ma-
nhã, porque, segundo o go-
verno, há vacina suficiente 
disponível para todos e a 
procura é menor no período 
da tarde. Essa informação se 
destaca do restante da Re-
gião Metropolitana, já que  
cidades vizinhas - como Ni-
terói - chegaram a suspender 
temporariamente a campa-
nha por terem zerado seus 
estoques. 

A prefeitura lembra que 
o número de doses enviadas 
pelo Ministério da Saúde, 
através da Secretaria de Es-
tado de Saúde, é reservado 
aos munícipes e que houve 
indicação para vacinar ex-
clusivamente os gonçalen-
ses. Moradores de outros 
municípios estão sendo 
orientados a retornar às suas 
cidades de origem e a aguar-
dar a chegada de novas doses 
para procurar o atendimen-
to onde residem. É impres-
cindível que os gonçalenses 
levem o comprovante de re-
sidência para receber a pri-
meira dose. 

Também podem receber a 
primeira dose os trabalhado-
res da área de Saúde da linha 
de frente dos hospitais da ci-
dade que ainda não se imuni-
zaram por serem recém-con-
tratados e os que trabalham 
em hospitais do município 
que não são da linha de fren-
te e têm mais de 50 anos. 

Nesse grupo estão, além 
de médicos e enfermeiros, os 
técnicos e auxiliares de en-
fermagem, faxineiros, aten-
dentes, recepcionistas, ma-
queiros, copeiros, cozinhei-
ros, técnicos em radiologia, 
fisioterapeutas, nutricionis-
tas, odontólogos, fonoaudió-
logos, psicólogos, biólogos, 
farmacêuticos, assistentes 
sociais, biomédicos, auxilia-
res e técnicos de saúde bucal. 

IRMA LASMAR
irma.lasmar@odia.com.br

Feira online de adoção  
de cães e gatos agita  
São Gonçalo no domingo

‘Pet On’ será 
promovida durante  
a campanha 
mundial Abril 
Laranja, voltada à 
conscientização e 
prevenção aos 
maus-tratos  
a animais

e espaço onde possa se so-
cializar, preservar a integri-
dade e a saúde do animal, 
levar ao médico veteriná-
rio sempre que for preciso, 
ter as vacinas e vermífugos 
em dia, informar sempre ao 
protetor com fotos como 

está o adotado e autorizar 
a visitação para verificação 
das suas condições. Ainda, o 
adotante não poderá repas-
sar o animal sem o consen-
timento do protetor e tem o 
prazo de 30 dias para adap-
tação e devolução.

Secretaria de Saúde divulga que município já aplicou a 
primeira dose em 118.800 pessoas e a segunda, em 35.281

Para se vacinar, eles de-
vem comprovar o vínculo 
empregatício em uma uni-
dade de saúde gonçalense 
que seja da linha de frente. 
Se atuam em outra cidade, 
devem apresentar o víncu-
lo de trabalho em unidade 
que seja da linha de frente e 
o comprovante de residência 
em São Gonçalo.

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose da 
Coronavac os idosos e fun-
cionários da área de Saúde 
que têm mais de 21 dias de 
vacinados. Para isso, todos 
devem estar munidos com 
o comprovante da primeira 
dose da mesma marca de va-
cina, obrigatoriamente apli-
cada pela Secretaria Munici-
pal de São Gonçalo. Não se-
rão imunizados aqueles que 
não levarem o comprovante 
ou o apresentarem o oriun-
do de outra cidade. Os que 
foram vacinados com o imu-
nizante Oxford/Astrazeneca 
devem aguardar o intervalo 
da vacina, que é de 12 sema-
nas, mas a mesma ainda não 
está disponível.

Idosos acamados com mais 
de 63 anos que são atendidos 
pela Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF) estão sendo va-
cinados em casa. Parentes e 
responsáveis de acamados 
ou com mobilidade reduzida 
com mais de 66 anos que não 
são atendidos pelo programa 
podem procurar unidades de 
saúde mais próximas de suas 
residências para cadastrar o 

idoso para receber a vacina 
em casa ou podem fazer o ca-
dastro através do e-mail vaci-
na.acamados.sg@gmail.com. 

Esse grupo será imuniza-
do mediante a disponibilida-
de das equipes. A população 
pode acompanhar a vacina-
ção e os grupos prioritários 
pelo site www.saogonçalo.
rj.gov.br e pelas redes sociais 
da prefeitura.

Desde o início da campa-
nha, a cidade aplicou a pri-
meira dose em 118.800 pes-
soas, sendo 23.283 trabalha-
dores da saúde, 91.162 idosos 
com mais de 64 anos, 1.648 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis), 105 pes-
soas de residências terapêu-
ticas, dois indígenas e 2.600 
acamados. Até as 16h de 
quarta-feira, 35.281 pessoas 
tinham sido imunizadas com 
a segunda dose.

O município  
de São Gonçalo 
tem 11 pontos de 
vacinação, quatro 
deles com drive thru 

CALENDÁRIO

Hoje 
 A PARTIR DE 62  ANOS

Amanhã
A PARTIR DE 61 ANOS
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Itaboraí ganha moeda social, batizada de Pedra Bonita
Medida, que deu 
certo na vizinha 
Maricá, era 
promessa de 
campanha  
do atual prefeito

Moeda social em Itaboraí: objetivo é fortalecer a economia local

em outras cidades, como Ma-
ricá. Esse programa faz com 
que a economia local gire, se 
você investe mil reais, esse di-
nheiro fica na cidade, porque 
você não pode pegar o cartão 
e gastar em outro município. 
Vai ter que gastar no seu bair-
ro, na sua comunidade e fazer 
esse dinheiro girar na sua re-
gião”, afirmou Delaroli.

O Programa Moeda Social 
será executado por intermé-
dio de três subprogramas: 
Renda Básica da Cidadania; 
Comercialização Solidária; e 
Educação Solidária. O repasse 
e a aplicação de recursos ne-
cessários para a implementa-
ção do projeto serão destina-
dos pelo Fundo Banco Comu-
nitário Popular de Itaboraí.

A prefeitura anunciou a cria-
ção do Programa Moeda So-
cial Pedra Bonita de Itaboraí, 
uma promessa bancada pelo 
prefeito Marcelo Delaroli que 
visa fortalecer a economia lo-
cal, ajudar os menos favoreci-
dos. Em época de pandemia, o 
objetivo se amplia ainda mais, 
fortalecendo a economia lo-
cal e minimizando os impac-

tos negativos causados pela 
covid-19.

A promessa de campanha 
que já está sendo executada 
leva para  Itaboraí uma inicia-
tiva que deu certo em Maricá, 
cidade vizinha.

O prefeito Marcelo Dela-
roli encaminhou na quarta-
-feira a mensagem executiva 
para a Câmara Municipal e 
a proposta foi aprovada por 
unanimidade, em sessão 
extraordinária.

Na Câmara, a mensagem 
foi transformada em projeto 
de lei, que foi votado em dis-
cussão única, devido ao cará-
ter de urgência. O texto cria 
ainda o Banco Comunitário 
Popular de Itaboraí, respon-
sável pela operacionalização e 

implementação da moeda so-
cial, além do Conselho Muni-
cipal de Economia Solidária, 
que é um órgão consultivo e 
deliberativo diretamente vin-
culado à Secretaria Municipal 
de Governo. 

O prefeito Marcelo Delaroli 
destacou que a moeda social 
é uma grande conquista para 
o município de Itaboraí e que 
o programa era um dos prin-
cipais compromissos do seu 
plano de governo. Segundo o 
chefe do Executivo, a expecta-
tiva é que o projeto entre em 
vigor ainda neste ano.

“Estamos trabalhando in-
cansavelmente para colocar a 
moeda social para funcionar o 
quanto antes na nossa cidade. 
É um marco que já deu certo 

Prefeitura de Niterói anuncia 
flexibilização de atividades
Com tendência de queda dos casos de covid, cidade vai reabrir alguns setores a partir de segunda

Com a melhora nos indicadores da pandemia da covid-19, alguns setores, como o comércio de rua, voltam a funcionar na semana que vem

A 
Prefeitura de Niterói 
vai autorizar a reaber-
tura, de forma escalo-
nada, das atividades 

econômicas na cidade na pró-
xima semana, com a melhora 
apresentada pelos indicadores 
da pandemia do coronavírus 
após o Período Emergencial de 
Prevenção à Covid-19. A par-
tir de segunda-feira, alguns 
serviços, como comércio de 
rua, shoppings, academias e 
salões de beleza poderão rea-
brir, cumprindo os protocolos 
de distanciamento social e hi-
giene determinados pelo mu-
nicípio. A retomada das aulas 
presenciais em parte do Ensi-
no Fundamental também co-
meça na segunda-feira. Depois 
de alcançar 12,8 em meados de 
março, o indicador síntese do 
Painel de Monitoramento da 
Covid-19 vem apresentando 
melhora e, nos últimos dias, 
caiu para 10,5. 

A retomada dos setores será 
feita de forma escalonada. A 
partir de segunda-feira, os se-
guintes estabelecimentos es-
tarão autorizados a funcionar: 
comércio de rua, shoppings, 
cafeterias, centros comer-
ciais, atividades individuais 
e coletivas ao ar livre e aca-
demias. Serviços do setor de 
beleza, como salões, e bancas 
de jornais poderão funcionar 
a partir de terça-feira. Clubes 
esportivos estão autorizados a 
abrir na quarta e teatros, cine-
mas e museus, na quinta. Os 
horários de funcionamento 
permitidos para cada ativida-
de serão divulgados em breve.

As aulas presenciais da 
Educação Infantil continuam 
permitidas. O retorno do En-
sino Fundamental I será feito 
aos poucos. Para o 1º, 2º ano e 
3º ano, as aulas na forma pre-
sencial estão autorizadas a 
partir de segunda-feira. Para 
o 4º e 5º, as aulas retornam 
somente no dia 26. O Ensino 
Fundamental II está autoriza-
do a retomar as aulas presen-
ciais em 3 de maio.

Bares, quiosques, restau-
rantes com serviço de buffet 
e casas de festas só poderão 
abrir quando a cidade retor-
nar ao estágio Amarelo Nível 2 
do Plano de Transição Gradual 
para o Novo Normal. Casas 
noturnas só terão autorização 
para reabrir quando Niterói 
atingir o estágio Amarelo Ní-

vel 1. Em pronunciamento nas 
redes sociais, o prefeito de Ni-
terói, Axel Grael, enfatizou que 
o monitoramento da covid-19 
na cidade é feito diariamente.

“No começo de março, ve-
rificamos que o indicador sín-
tese mostrou uma tendência 
de crescimento e, então, to-
mamos a decisão de implan-
tar uma série de restrições na 
cidade. Registramos grande 
demanda de internações e 
nos vimos obrigados a tomar 
essas medidas. Observamos 
que este salto de risco na cida-
de chegou a um indicador sín-
tese de 12,88. Em função des-
se esforço que fizemos, juntos, 
conseguimos reverter a curva 
e, hoje, estamos com o indica-
dor síntese em 10,5. Isso mos-
tra que todo o esforço valeu a 
pena”, afirmou. 

“Evitamos o que está 
acontecendo em outras cida-
des. Não temos pessoas mor-
rendo na fila para interna-
ção como em outras regiões. 

Agradecemos a cada um e 
reconhecemos o esforço que 
cada comerciante, cada fa-
mília teve neste período”, 
ressaltou. 

BOAS NOTÍCIAS
De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Rodrigo 
Oliveira, os indicadores de mo-
nitoramento da doença na ci-
dade apontam que a curva de 
subida das últimas semanas 
foi revertida. 

“Seguindo a ciência, acom-
panhando o grave cenário no 
Brasil, nos organizamos e nos 
antecipamos, tomando medi-
das de restrição no momento 
certo, lá em março. Como re-
sultado, já começamos a ob-
servar queda em dois indica-
dores fundamentais nesse mo-
mento: redução nas unidades 
de urgência que atendem co-
vid-19 e do número de pessoas 
que precisam de internação 
nas redes pública e privada. 
Nós temos hoje uma tendên-

cia de queda no número de 
pessoas que buscam e preci-
sam de internação”, informou. 

“Conseguimos reverter o 
que era uma curva de subida 
e estamos em cenário de que-
da. O próximo passo é ini-
ciarmos um processo de re-
dução da taxa de ocupação. 
É uma notícia que nos enche 
de esperança e mostra que as 
medidas necessárias foram 
tomadas. Essas boas notícias 
reforçam a necessidade de 
continuarmos seguindo o 
cumprimento de protocolos 
com muita atenção. Precisa-
mos seguir perseverando na 
defesa da vida e na luta con-
tra o coronavírus”, defendeu. 

Axel Grael citou, ainda, que 
o cenário nacional da covid-19 
ainda é grave e preocupante, 
com números crescentes e 
mais de 360 mil óbitos no País, 
e também a fila de espera para 
internação em cidades da Re-
gião Metropolitana do Rio. Ele 
pontuou os investimentos da 

Prefeitura de Niterói em saúde 
nos últimos anos, o que per-
mitiu a cidade estar em uma 
situação um pouco mais favo-
rável, com os hospitais com 
seus suprimentos e logística 
adequada para receber os pa-
cientes até o momento.

“Mesmo antes do enfrenta-
mento da pandemia, a prefei-
tura já vinha com ações para 
atrair investimentos em Saúde 
para Niterói. Recebemos aqui 
algumas das principais redes 
hospitalares. Quando chegou 
a pandemia, já tinha um con-
junto de investimento na área 
pública e privada que nos co-
locou em situação um pouco 
mais favorável. Na área públi-
ca, por exemplo, estruturamos 
o Hospital Municipal Oceâni-
co, exclusivo para covid-19, e 
que já salvou mais de mil vidas 
em um ano de operação. Fo-
mos a primeira cidade a criar 
o gabinete de crise, a primeira 
a registrar um dos primeiros 
óbitos do país por coronavírus, 

mas nós reagimos rápido”, afir-
mou Axel.

Secretário municipal de Or-
dem Pública, Paulo Henrique 
de Moraes reiterou que o co-
mércio terá que seguir as re-
gras e protocolos de higiene e 
distanciamento social deter-
minados pela prefeitura. 

 “Disciplina é fundamental. 
Por isso a fiscalização é uma 
das principais formas de ten-
tarmos garantir e minimizar o 
impacto desse vírus que como 
todos sabem está nas pessoas 
indo de um lado para o ou-
tro. Enquanto muitos lutam 
pela vida, algumas pessoas 
estão preocupadas em curtir 
bares e praias. Não podemos 
pensar nisso neste momento 
e, sim, em salvar vidas. Boa 
parte da população de Nite-
rói tem compreendido e está 
entendendo nosso trabalho. 
A Fiscalização de Posturas e a 
Guarda Municipal estão nas 
ruas. Temos que ter responsa-
bilidade social e a maioria dos 
cidadãos de Niterói entende 
e, felizmente, colabora. Nos-
sa cidade é considerada um 
exemplo para vários outros 
municípios”, observou.

PROGRAMAS DE AUXÍLIO
Axel destacou os programas 
de auxílio do município, como 
o Renda Básica Temporária, 
beneficiando cerca de 50 mil 
famílias, e o Empresa Cida-
dã, que no momento, atende 
2.800 empresas, protegendo 
cerca de 12 mil empregos.

“O conjunto de investimen-
tos que Niterói fez ao longo de 
todo esse período vai chegar 
em julho a quase R$ 1 bilhão 
no enfrentamento à covid. É 
o caminho para salvar vidas. 
A situação da Região Metro-
politana é preocupante. Nite-
rói tem feito todo esse esforço 
e trabalhado com o diálogo 
com a sociedade, o cidadão, as 
empresas. No entanto, outras 
cidades da Região Metropoli-
tana não têm feito o mesmo. 
Não fiscalizam e não contro-
lam, e a consequência é que 
Niterói acaba recebendo de-
manda que não é do municí-
pio. Hoje, cerca de 30% dos 
leitos ocupados são de pacien-
tes de fora. Dois terços são de 
São Gonçalo, e isso pressio-
na a nossa estrutura. Temos 
buscado integração com os 
demais municípios, trocado 
experiências e alertado sobre 
essa questão, pedindo que to-
dos se esforcem”.

 NA boa notícia animou os nite-
roienses. O município vai reto-
mar hoje a aplicação da primeira 
dose da vacina contra a covid-19 
em idosos e trabalhadores da 
área de Saúde. O anúncio foi 
feito pelas redes sociais da 
prefeitura em uma publicação 
que afirma que a o município 

Após paralisação, município retoma hoje a vacinação contra o coronavírus

ALÍVIO PARA A POPULAÇÃO

recebeu mais de 8.500 doses da 
Oxford/AstraZeneca. A retomada 
da aplicação da primeira dose do 
imunizante será com os idosos a 
partir de 64 anos e trabalhadores 
da Saúde a partir de 35 anos.

Ainda de acordo com a publi-
cação da prefeitura, a imunização 
vai continuar sendo realizada nas 

policlínicas do Barreto, Engenhoca, 
Fonseca, São Lourenço, Vital Bra-
zil, Itaipu e Piratininga, no Clube 
Central, em Icaraí, e no drive thru 
no Campus Gragoatá da UFF. A en-
trada nos locais de vacinação será 
do período das 8h às 16h, com imu-
nização até as 17h.

A população pode consultar 

qual grupo está sendo convo-
cado para a imunização nas 
redes sociais, no site oficial da 
prefeitura e pelo número 153. 
Até a última terça-feira, o mu-
nicípio contabilizou 154.725 
pessoas vacinadas. Deste nú-
mero, 113.565 receberam a pri-
meira dose e 41.210, a segunda.

LUCIANA GUIMARÃES
luciana.duarte@odia.com.br
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