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L 12 SEMANAS

Rio: não à antecipação
Prefeito confirma que manterá intervalo da 2ª dose da AstraZeneca
L ANDERSON JUSTINO

O

prefeito Eduardo Paes
(PSD) confirmou ontem que a capital não
vai seguir a recomendação do
governo estadual de antecipar
a segunda dose da AstraZeneca de doze para oito semanas.
Paes disse que quer acelerar a
primeira dose e, quando todos
estiverem imunizados com ela,
aí sim poderá planejar a antecipação da segunda dose.
Ressaltando que 67% da população carioca já foram imunizados com a primeira dose da
vacina contra Covid-19, o prefeito disse que pretende manter
o intervalo de doze semanas da
vacina produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Esse tempo é recomendado pela própria instituição.  
“Olha só, a gente não vai
ficar criando um fato a cada
dia. Nós temos que vacinar o

ARQUIVO O DIA

maior número de pessoas com
as duas doses e a gente quer
terminar a primeira. Se Deus
quiser, em meados de agosto,
vamos começar a vacinar os
adolescentes. Do jeito que vai,
em outubro ou novembro to-

RAPIDINHA...

Prefeito no dia em que foi vacinado: ele não vai seguir o Estado

1,6 mil casos no estado em 24h
L A Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que registrou, até ontem, 986.233 casos
confirmados e 57.075 óbitos
por coronavírus no estado. Em
24 horas, foram contabilizados
1.679 novos casos e 128 mortes. A taxa de letalidade da Covid-19 no Rio está em 5,79%,
a maior do país. Entre os casos

confirmados, 920.383 se recuperaram da doença.
Segundo o painel de dados
do órgão, a taxa de ocupação de
UTIs no estado é de 59,8%. Já a
taxa de ocupação nos leitos de
enfermaria é de 39,3%. Ontem,
a fila de espera por um leito de
UTI tinha oito pessoas e a de
enfermaria, cinco.

JOÃO VICTOR DA ROSA COSTA
ABREU
tem atualmente 18 anos de
idade. Ele desapareceu em
1° de abril de
2021, em Maricá (Região
Metropolitana
do Rio) após
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337
ELIO APARECIDO FONSECA
JUNIOR
tem atualmente 28 anos. Ele
desapareceu
no dia 31 de
dezembro
de 2004, no
município de
Itararé (São
Paulo), após
se perder dos familiares.
Informações para 2286-8337

MUNICÍPIO DIZ
QUE SEGUE
RECOMENDAÇÃO
DA FIOCRUZ, QUE
PRODUZ A VACINA
dos já estarão com a primeira
dose. Depois (...) a gente vê se
vai diminuir intervalo”, disse.
O governo do estado anunciou a antecipação da segunda
dose da AstraZeneca na terça-feira, mas os municípios têm
autonomia para seguir ou não
a reecomendação.

CADÊ VOCÊ

Cidade confirma dois casos da Delta
L A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro informou ontem que identificou na
cidade dois casos de síndrome
gripal por Covid-19 relacionados à variante Delta, após sequenciamento genômico. São
dois homens de 27 e 30 anos,
moradores de Vila Isabel e da
Ilha de Paquetá.

A secretaria informou que
segue fazendo o acompanhamento epidemiológico da pandemia na cidade e, em conjunto com a Secretaria de Estado
de Saúde e a Fiocruz, o monitoramento da entrada de diferentes cepas. Independentemente da variante, as medidas
preventivas continuam.

Curso pra
mulherada
Está aberta a inscrição no
curso grátis Mulheres Empreendedoras, que capacita o público feminino assistido pela Assistência Social
do Rio ou inscrito no CadÚnico e que participa de
ações assistenciais da prefeitura.As áreas são marketing
e planejamento de mercado.
Acesse www.gerdautransforma.com.br/2021-t10-rj.
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