12

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 20/4/2021

GERAL

L NA SEGUNDA-FEIRA

IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE

Ato por vacina

DANIEL CASTELO BRANCO

Rodoviários de cinco cidades vão fazer paralisação

R

odoviários de Niterói,
São Gonçalo, Itaboraí,
Maricá e Tanguá decidiram, em plebiscito concluído
na tarde de sexta-feira, realizar uma paralisação na próxima segunda-feira, em protesto
contra não inclusão da categoria no calendário de grupos
prioritários para vacinação
contra a Covid-19, por parte
dos governos do Estado e de
municípios, além de exigirem
maior empenho do Governo
Federal na aquisição dos imunizantes. De um total de 1.558
participantes, 1.481 optaram
pela deflagração do movimento, 64 foram contrários e 13 votaram em branco.
Ontem, o Sindicato dos
Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac)
comunicou às empresas, à

Vacinação
na Portela

Justiça e às autoridades do
Estado e dos municípios a
decisão da votação.
Levantamento do Sintronac junto às empresas de ônibus dos cinco municípios
revela que a vacinação dos ro-

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai inaugurar, hoje, um
ponto de vacinação para a campanha contra a Covid-19 na quadra da escola de samba Portela,em
Madureira,na Zona Norte do Rio.
A unidade ficará aberta de segunda a sexta-feira,das 8h às 17h.Idosos de 61 anos e profissionais de
saúde a partir de 48 podem se vacinar hoje no novo posto.
O Rio finaliza esta semana a
vacinação para todas as faixas
de idades dos idosos a partir dos
60 anos. Na segunda-feira, será iniciado o atendimento a outros grupos prioritários, que incluem profissionais da educação
e das forças de segurança.
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PROFISSIONAIS
QUEREM SER
INCLUÍDOS
NOS GRUPOS
PRIORITÁRIOS
doviários não impactaria no
quadro geral de imunização
da população pelo pequeno
número de doses necessárias
para atender à categoria.

COMEÇOU ontem a vacinação contra a gripe do primeiro grupo prioritário
divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio.A campanha foi dividida em
três fases e serão vacinados primeiramente trabalhadores da saúde, crianças
entre 6 meses e 6 anos de idade, gestantes, puérperas (mães que deram à luz
recentemente) e indígenas. Quem foi imunizado ou será contra a Covid-19
deve esperar um intervalo mínimo de 14 dias para ser vacinado contra a gripe.
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CADÊ VOCÊ

DIVULGAÇÃO

JORNALEIRO JORNALISTA
TENHO 49 anos e sou jornaleiro
há 31 anos. Moro no Caju e o que
mais gosto na minha profissão é
atender o público. O que mais me
deixa encantado no bairro é a praia.
Meu time de coração é o Botafogo.
Nas horas vagas, eu gosto de descansar. Gosto do MEIA HORA porque me deixa por dentro de todas
as informações do esporte.
VALDENIZ NUNES — Leme
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GEICE
INGREEDY
KELLEN
SILVA
tem hoje 16
anos. Ela desapareceu
no dia 13 de
novembro de
2019, no bairro de Santa Cruz (Zona Oeste do Rio),
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

RAPIDINHA...

Campanha
contra fome
Foi lançada ontem,em São
Gonçalo, a campanha Sesi
Cidadania Contra a Fome,
para doar cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. Mais informações: firjan.com.br
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