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RIO DE JANEIRO

Segunda dose fica comprometida no RJ
Pelo menos 21 municípios no estado suspenderam aplicação do reforço da CoronaVac por falta ou pouco estoque

A

aplicação da segunda
dose da vacina CoronaVac segue suspensa
ou com poucas reservas em pelo menos em 21 municípios do estado. O governo,
contudo, manteve a continuidade da entrega das vacinas
ontem de manhã, mas apenas 54.160 são de fabricação
do Instituto Butantan das 650
mil unidades distribuídas. No
sábado, o Município do Rio
suspendeu a 2ª dose de CoronaVac por 10 dias.
Na sexta-feira, o estado enviou nova remessa à capital.
No sábado, Maricá, Niterói e
São Gonçalo tiveram acesso
aos imunizantes, e ontem, 88
prefeituras receberam o restante imunizantes. Com a escassez da CoronaVac, a recomendação feita pelo estado é
para que as prefeituras usem
a vacina apenas como 2ª dose,
com exceção dos municípios
com reservas e estejam completamente em dia com a campanha de imunização.
Em São Gonçalo, a aplicação da 2ª dose da CoronaVac
foi retomada após a chegada
de 3.260 unidades. Serão destinadas a quem foi vacinado a
partir dos últimos 21 dias. Para
receber o reforço, é obrigatório comparecer com o comprovante da última vacinação.
Três Rios confirmou que
280 unidades da CoronaVac
foram entregues ontem e
anunciou a retomada da 2ª
dose para idosos das unidades

Recomendação
do estado é para
que as prefeituras
usem a vacina
CoronaVac apenas
como 2ª dose
básicas que não receberam o
reforço. Segundo a prefeitura,
estavam pré-agendados desde
22 e 23 de abril. Idosos na fila
para 27, 28 e 29 de abril precisam aguardar remessas para
novo agendamento. A prefeitura ressaltou vacina grupos
com comorbidades com doses
de Oxford/AstraZeneca.
Em Duque de Caxias, a prefeitura informou que, em função do baixo quantitativo de
doses da Coronavac, entrará
em contato com aqueles que
receberam a 1ª dose em 24 de
março e datas anteriores para
dar mais informações. E que
aguarda a chegada de doses
para normalizar a vacinação.
Mesquita informou que recebeu remessa de CoronaVac
ontem mas insuficiente para
2ª dose. Com isso, estabeleceu
prioridades: idosos a partir de
70 anos no prazo para receber
o reforço devem ir a um dos
três postos de vacinação hoje.
O instituto Butantan divulgou, em nota, que cabe ao Ministério da Saúde orientar estados na logística e aplicação.
E que a orientação anterior
era para que a vacina CoronaVac fosse prioritariamente
para 1ª dose. A mudança foi
feita em 27 de abril. Segundo
o instituto, um lote de 600 mil
doses foi entregue na sexta-feira à União. Mais 5 milhões
começam a ser enviadas nesta
semana. Informou que os prejuízos na relação entre Brasil
e China afetam o cronograma de envio do IFA, o que influencia na produção.
Reportagem do estagiário Jorge Costa,
sob supervisão de Yuri Hernandes
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Niterói programa retorno
com remessa recebida

Na praia do Leblon, muitos banhistas insistiam em burlar as restrições contra prevenção da covid-19

DESRESPEITO ÀS RESTRIÇÕES

Praia do Leblon em domingo de grande movimentação
N Mesmo

com temperatura
amena e sol entre nuvens, a
Praia do Leblon, na Zona Sul do
Rio, ficou cheia ontem, apesar da
proibição prefeitura de banhistas ficarem nas areias nos fins de
semana. No calçadão, diversas
pessoas praticavam atividades

e caminhavam sem máscaras.
Efetivo do Subgrupamento de
Operações de Praia da Guarda Municipal e a Seop atuou na orla. No calcação, havia grande movimentação.
Na sexta-feira, a prefeitura prorrogou o prazo das medidas restritivas para evitar o aumento de

infectados pelo coronavírus.
Continua proibida a permanência em praias, parques e cachoeiras, além da prática de atividades econômicas nas areias,
como comércio ambulante fixo
e itinerante, aos sábados, domingos e feriados.

> A Secretaria Municipal
de Saúde de Niterói informou que recebeu no fim de
semana 2.250 doses da CoronaVac e que está programando o retorno da aplicação da segunda dose. A
divulgação ocorrerá esta
semana. A vacinação da segunda dose com a AstraZeneca continua normalmente, informou a pasta.
Hoje, a prefeitura inicia
a vacinação contra covid-19
com a AstraZeneca em pessoas com comorbidade e
deficiência permanente
cadastradas no Programa
de Benefício de Prestação
Continuada (BPC). A imunização será organizada
por faixa etária e conforme
a comorbidade.
Segundo a Prefeitura de
Nilópolis, o município recebeu ontem 590 doses da
CoronaVac que serão destinadas somente a quem
tomou a primeira dose
até o dia 5 de abril. A va-

cinação será Retornada
hoje, só que a previsão é
que acabem ainda nesta
segunda-feira.
Já a Secretaria de Saúde
de Mangaratiba divulgou
que “ainda não tem previsão para a retomada da
vacinação com a segunda
dose de Coronavac”. Segundo a pasta, o quantitativo enviado pelo estado
“ainda é insuficiente para
atender a demanda”. A secretaria esclareceu que recebeu ontem apenas 140
doses de CoronaVac, sendo
necessárias 520 doses para
vacinação esta semana.
A Secretaria de Estadual de Saúde registrou
até sábado 747.449 casos
confirmados e 44.835
óbitos por coronavírus
no estado. Nas últimas
24 horas, foram 1.993 novos casos e 216 mortes. A
taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 6%,
a maior do país.

