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RIO DE JANEIRO

Movimento intenso nos postos

No último sábado de repescagem, Rio teve filas na Zona Norte. Confira calendário dos próximos dias
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A

campanha de vacinação contra covid
no Rio teve o sábado marcado por
uma grande movimentação
nos postos. Houve filas em
algumas unidades da Zona
Norte, no entanto, o tempo de espera para receber a
imunização não era longo. O
último dia destinado para repescagem de pessoas a partir
de 40 anos começou às 7h e
se estendeu até o meio-dia.
Na Tijuca, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, por volta das 9h, a fila
estava longa, mas o atendimento era rápido. As irmãs
gêmeas Ana Cristina Teles e
Cristiane Teles, de 43 anos,
contaram que esperaram
cerca de meia hora para receber a vacina. Imunizadas
com a Pfizer, elas revelaram
que perderam o dia da sua
faixa etária por residirem em
outro município.
“Moramos em Resende
com nossos pais, mas temos
residência aqui, então, por
não termos nenhum comprovante de lá com nosso

Proibido
reboque
diante do
motorista
Nova lei altera
punição para carros
estacionados. Texto
não cita blitzes
Os carros estacionados em
locais proibidos não poderão
mais ser rebocados na presença do proprietário ou motorista. É o que determina a
Lei 9.351/21, de autoria do
deputado estadual Samuel
Malafaia (DEM), sancionada pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário Oficial, sexta-feira (9). A
nova medida, no entanto,
não cita reboques em blitzes.
A lei valerá mesmo quando o veículo estiver guinchado em cima do reboque
e, caso o motorista comprove
que a liberação do automóvel não foi permitida, o proprietário não será obrigado
a pagar a diária do depósito.
A medida prevê como provas fotografias e vídeos do
momento do içamento do
veículo. Os motoristas continuarão, contudo, sujeitos
às penalidades de estacionamento irregular.

DIA A DIA

ANGRA: MORTE
EM COLISÃO
Um grave acidente envolvendo dois carros e um
ônibus deixou uma pessoa
morta, na manhã de ontem,
na BR 101, altura do KM 532,
perto da vila histórica de
Mambucaba, em Angra dos
Reis, na Costa Verde. A vítima é um homem, de 32
anos, que andava num carro
de passeio, que ficou destruído com a batida.

nome, tivemos que vir para
o Rio”, explicou Ana Cristina.
O movimento foi um pouco menor na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio
Comprido. A fila era de apenas dez pessoas por volta das
10h. A agilidade no atendimento agradou a cozinheira
Marineide Lizardo, 43. “O
fim de semana era a minha
alternativa para vacinar, porque durante a semana é bem
corrido”, disse a moradora do
bairro que contou, ainda, ter
tomado a CoronaVac.

PESQUISA

Ilha Grande
N Começou, ontem, o projeto

Capital vai vacinar,
amanhã, mulheres
com 39 anos.
Homens da mesma
idade serão na terça

As irmãs Ana Cristina e Cristiane Teles, de 43 anos, foram imunizadas no CMS Heitor Beltão, na Tijuca

Questionada sobre preferências por vacinas, Marineide disse que veio preparada
para tomar qualquer uma.
“Não tem essa de escolher, é
bobeira. A gente precisa de
tantas vacinas que o governo
não dá, e quando tem uma
gratuita tem gente arrumando problema”, criticou.
Na mesma unidade, con-

tudo, um homem desistiu de
se imunizar ao saber que receberia a vacina produzida
pelo Butantan. “Não tenho
confiança. Já surgiu notícia
na internet de que quem tomou essa pode precisar até
de uma terceira dose, então
prefiro não arriscar”, disse o
homem, que preferiu não se
identificar.

A partir de amanhã, serão
vacinadas mulheres com 39
anos. Já os homens com a
mesma idade serão imunizados na terça-feira. Quarta-feira e quinta será a vez
das mulheres e dos homens
de 38 anos, respectivamente. Na sexta-feira, a vacina
vai ser para mulheres de
37 anos, com os homens da

mesmo idade encerrando a
semana, no sábado (17). Não
haverá novas repescagens,
por enquanto.
Também ontem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES)
finalizou a entrega de mais
274.024 doses de vacinas
aos 92 municípios do Rio:
172.824 da Pfizer e outras
101.200 da CoronaVac.

Vacinação Ilha Grande, que
pretende imunizar toda população com mais de 18 anos da
região da Costa Verde. Com o
objetivo de acompanhar efeitos adversos durante um mês,
a vacinação faz parte de uma
pesquisa para testar a resposta de imunização. “Essa vacinação em massa demonstra
que queremos toda a população do estado vacinada para
que nossa vida volte ao normal”, afirmou o governador
Cláudio Castro.
A expectativa é de vacinar
2.500 pessoas. Elas serão imunizadas com a Janssen, que
tem a dose única. “A vacinação de toda a população com
18 anos ou mais nos permitirá
avaliar os efeitos, assim como a
resposta imunológica da população. Em 30 dias realizaremos
teste sorológico nas pessoas
imunizadas para fazermos avaliação do cenário”, explicou o
secretário de Estado de Saúde,
Alexandre Chieppe.

