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AstraZeneca: Rio antecipa
intervalo da segunda dose

AFP

Medida visa acelerar, já que os municípios estão com estoque da AstraZeneca

O

Governo do Rio decidiu antecipar o intervalo da segunda
dose da vacina AstraeZeneca de 12 para 8 semanas. O anúncio foi feito na
noite de ontem, após uma reunião com representantes do
Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems)
e, após consulta ao grupo de
especialista e epidemiologista da Secretaria de Estado de
Saúde (SES). Segundo a SES,
a medida visa acelerar ainda
mais o esquema vacinal, tendo em vista que os municípios já estão com estoque disponível do imunizante para
a segunda dose. O intervalo
antecipado para a aplicação
da segunda dose da vacina
está em acordo com a bula.
“A SES esclarece que todas as vacinas disponíveis no
Brasil são eficazes para o processo de imunização, como
indicam estudos. E reforça
que a população retorne aos
postos de saúde para aplicação da segunda dose, completando o esquema vacinal”,
informou a pasta em nota.
Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que irá
avaliar a recomendação. A
cidade do Rio começou a vacinar os ‘trintões’ cariocas.
O calendário da semana prevê vacinar as pessoas entre
39 e 37 anos. A semana também é de repescagem, mas
somente para pessoas com

MARCOS PORTO

Torcedores argentinos aglomerados na final da Copa América

Prefeitura multa CBF
por infração no Maraca
Entidade será multada em dinheiro por
‘inobservância’ às regras da Saúde

Maria Aparecida, de 39 anos, recebendo no Rio de Janeiro a primeira dose da vacina contra covid-19

deficiência, que podem ir aos
postos até sábado.
“Só de entrar na fila a gente já fica emocionada, o olho
já enche d’água, é como se a
gente tivesse salvo, tivesse direito a vida novamente. Isso é
muito emocionante, a gente
fica muito emocionada. Viva
a ciência, viva o SUS”, comemorou a administradora Naira Campos, de 39 anos. Ela
contou ao DIA que pegou
covid-19 em dezembro do
ano passado e ficou 10 dias
debilitada. Ela disse que não

precisou ser internada, pois
trabalha em uma clínica médica e recebeu tratamento.
Confira o calendário de
vacinação: Hoje, homens
de 39 anos são vacinados;
na quarta, mulheres de 38
anos; quinta-feira é a vez dos
homens de 38 anos; mulheres de 37 anos se vacinam na
sexta; homens de 37 anos se
vacinam no sábado.
Na Região Metropolitana,
São Gonçalo é a cidade mais
avançada: desde sexta-feira (9)
pessoas maiores de 18 anos são

vacinadas em qualquer posto de saúde. Duque de Caxias
vacina nesta segunda pessoas
de 38 e 37 anos, e o calendário
deve seguir assim até o fim da
semana. Nova Iguaçu imuniza
moradores de 41 anos nesta
segunda-feira (12). O calendário segue um ano por idade até
37 anos, na sexta. No sábado,
há repescagem. Em Belford
Roxo, a vacinação de hoje é
para pessoas de 38 na terça,
37 na quarta, 36 na quinta e
35 na sexta-feira. Repescagem
acontece no sábado.

A Prefeitura do Rio informou que irá multar a
Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) por descumprir protocolos sanitários durante a final da
Copa América, no último
sábado, no Maracanã. A
infração foi considerada
“gravíssima”, e a multa
será de R$ 54 mil. O estádio recebeu 10% da capacidade em cada setor.
A determinação pela
m u l t a é d o In s t i t u t o
Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância
de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio). Segundo o instituto, a CBF, organizadora
do evento, descumpriu as
regras sanitárias determinadas pela Conmebol
e pela prefeitura.
Também houve denúncia de falsificação de exa-

mes de RT-PCR, obrigatórios
para a entrada no estádio.
Houve registro de que pessoas vendiam resultados negativos falsos por até R$ 150.
‘INADMISSÍVEL’

A médica geriatra e psiquiatra Roberta França avalia
como uma “irresponsabilidade de todas as esferas” a
presença do público. Para a
médica, o ato de torcer em
um estádio de futebol gera
atitudes que vão contra os
protocolos sanitários.
“ Te r l ibe ra d o a C opa
América já foi algo bastante
controverso, visto ainda os
números trágicos no Brasil
inteiro e no Rio de Janeiro.
O maior movimento de pandemia do mundo ainda é o
Brasil. Agora, liberar público
é inadmissível e inacreditável. Uma irresponsabilidade
de todas as esferas”.

