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A Prefeitura de Niterói vai pror-
rogar o período de isolamento soci-
al na cidade até 30 de abril. O anún-
cio foi feito prefeito Rodrigo Ne-
ves em seu pronunciamento diário
nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, as de-
cisões foram tomadas após reuni-
ões com especialistas em saúde
pública da Fiocruz, UFF e UFRJ,
além de empresários e representan-
tes do MP.

“Seria imprudente neste momen-
to não estender a quarentena até o
dia 30. Não podemos colocar em
risco todo o esforço feito até agora
com o isolamento social e outras
medidas que estão fazendo com que
Niterói esteja vencendo essa guer-
ra contra o coronavírus”, afirmou
Rodrigo Neves.

Niterói prorroga quarentena até 30 de abril

A prefeitura de Niterói entregou
cerca de 35 mil cartões pré-pagos, que
serão carregados com R$ 500 duran-
te três meses, para famílias com ren-
da per capita de meio salário-mínimo
ou renda familiar de até três salários-
mínimos mensais e inscritas no Ca-
dastro Único de Programas Sociais do
Governo Federal. A entrega aconte-
ceu nesta semana em nove pontos
espalhados pela cidade.

Já a Câmara de Vereadores de Ni-
terói aprovou mensagem executiva en-
viada pelo prefeito Rodrigo Neves para
a inclusão de todas as famílias de alu-
nos da rede municipal de Educação no
programa Renda Básica Temporária.
Os beneficiados vão receber um car-
tão que receberá créditos de R$ 500
por três meses. A medida deve benefi-
ciar cerca de 10 mil famílias.

“A lei só nos autorizava entregar o
cartão para quem está inscrito no Ca-
dastro Único de Programas Sociais do
Governo Federal. Por isso, enviamos
essa mensagem ao Legislativo. Agora,

poderemos expandir esse benefício para
aqueles que não estão inscritos no Ca-
dÚnico, mas precisam de auxílio nesse
momento de crise. Como tenho afir-
mado, não vamos deixar nenhuma fa-
mília desamparada neste momento”,
afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

As datas e a forma de distribuição
dos cartões para essas famílias serão
definidas nos próximos dias pelas au-
toridades municipais.

Município entrega cerca de 35 mil cartões pré-pagos
a famílias de baixa renda

“Poderemos expandir
esse benefício para

aqueles que não estão
inscritos no CadÚnico,

mas precisam de
auxílio nesse momento

de crise”
Rodrigo Neves,

prefeito de Niterói
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Mais uma medida importante foi to-
mada, nesta semana, pela prefeitura de
Niterói para combater o novo coronaví-
rus. O governo municipal ampliou a res-
trição da circulação com municípios vi-
zinhos. Só poderão entrar pessoas vin-
das de outras cidades que exerçam ati-
vidades profissionais em Niterói e os
empregados precisarão apresentar cra-
chá, contracheque ou carteira de traba-
lho com o endereço do empregador.

No dia 4 de abril, foi instituída a res-
trição de acesso de ônibus intermunici-
pais a 30% da frota e proibida a circula-
ção de táxis de outros municípios. E, no
dia 11, a restrição de acesso à Niterói
foi ampliada para transportes por apli-
cativo de outros municípios. Essas me-
didas estão valendo até o dia 2 de maio.

“É fundamental que a gente promo-
va o isolamento social em Niterói, mas
que o cidadão das outras cidades tam-
bém faça o mesmo. Peço a vocês, mo-
radores de cidades vizinhas, que tam-
bém cumpram o apelo de seus prefei-
tos, respeitando as determinações ori-
entadas pelas autoridades sanitárias, de
só saírem de casa nos casos de extre-
ma necessidade e usando a máscara”,
disse o prefeito.

Restrição de circulação com cidades vizinhas é ampliada

“É fundamental que a
gente promova o

isolamento social em
Niterói, mas que o
cidadão das outras

cidades também faça
o mesmo”

Rodrigo Neves,
prefeito de Niterói
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com Alexandre Brasil, Natalia Kleinsorgen e Simone Botelho
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Lei e moda
As advogadas Dilma Resende e

Ingrid Schmidt lançaram a Cartilha
Digital “O Direito e o Mercado da
Moda”. O curso, que tem temas jurí-
dicos conectados a moda, conta com
a parceria da empresa GlobalEAD
Tecnologia Educacional e da Plata-
forma Digital VirtualMultiCursos.
Para acessar gratuitamente a carti-
lha, basta abrir o site da plataforma e
se cadastrar.

Amparo
A estilista Morena Andrade lidera

uma ação pra lá de solidária. Ela, junto
a outros parceiros, resolveu doar más-
caras de tecido para comunidades ca-
rentes. O programa já conseguiu entre-
gar 180 máscaras para a população des-
sas regiões, mas agora precisa de ajuda
para comprar tecidos 100% algodão e
pagar as costureiras (algumas conse-
guem doar sua mão-de-obra e seu tem-
po, mas outras precisam do dinheiro).
No atual momento que vivemos, cuide
da sua vida e da dos outros também.

Um #tbt antes da pandemia com a fantástica equipe do CHN:
Paula Gamini, Eliane Beleza, Ilza Fellows e Ana Dantas

João Carlos Tress,
cardiologista e

ecocardiografista
do CHN

Tereza Cristina
Duque Estrada,
anestesiologista

A médica Renata Garcia

Bia Baltz e a mãe Cristina,
aniversariante da semana

Pura arte
A fotógrafa Janaína

Quintella precisou dar
uma nova abordagem
para reforçar a ideia do
“Fique em Casa”. Para
atender as necessida-
des das lojas, ela e uma
modelo realizaram en-
saios on-line. Além de
incentivar e conscien-
tizar sobre a importân-
cia de ficar em casa, é
notado também o res-
gate da essência da fo-
tografia, que é eterni-
zar o momento através
de imagens.

Beleza Amiga
Já o Prya aderiu ao movimento “Bele-

za Amiga”, campanha criada pela Loreal
e Trinks, com apoio do Sebrae, para aju-
dar os salões do Brasil. A ideia é a compra
de um voucher de R$ 50 para ser usado
em serviços no seu salão de preferência e
você ganha R$ 50 de desconto em produ-
tos da Loreal. Além disso, o Prya finalizou
a higienização de todo o espaço com uma
empresa especializada em sanitização e
descontaminação. Que maravilha!

Vantajoso
Em momentos de crise, os empresários devem se reinventar. E é o que Milzana

Azevedo está fazendo. Dona de um salão de beleza, ela teve a grande sacada de vender
vouchers com créditos vantajosos, que serão válidos até 30 dias após a abertura da loja.
Ou seja, se você pagar R$ 100, ganha um crédito de R$ 120; Se pagar R$ 200, o crédito
é de R$ 240; e no caso de comprar um voucher de R$ 300, o seu valor de compra é de
R$ 360. Mais seguro que investir na bolsa de valores, não é?!

Nas redes sociais
A Sala Carlos Couto continua a apresentar a retrospectiva da sua vasta programa-

ção em suas redes sociais. Neste domingo às 18h, a atração é a noite de autógrafos do
escritor Luís Carlos Pontes Melim, que lançou em junho de 2017 o primeiro livro de
poemas, intitulado “Fragmentos de Alma”, pela Dowslley Editora.

Carona segura
Quem tá dando uma aula de prevenção ao novo coronavírus é Valéria Oliveira. A condu-

tora de transporte personalizado segue todas as exigências determinadas pelas autoridades,
como o uso de máscaras durante todo o atendimento e a higienização completa do automóvel,
além de fornecer álcool 70 e máscaras aos clientes. Isso sim é uma carona segura!
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Além do novo coronavírus, um ou-
tro motivo que preocupa as autorida-
des de Saúde é a possível queda no
estoque dos bancos de sangue. Devi-
do à pandemia, a Cínica de Hemote-
rapia (Rua Almirante Teffé 594) vem
funcionando de forma a manter os do-
adores voluntários confiantes de que
todas as medidas preventivas estão
sendo tomadas e o protocolo higiênico
de segurança sendo seguido.

A diretora médica da instituição,
Dra. Catarina Finkel, fala sobre a im-
portância de se manter os estoques
de sangue para toda a população. “A
consciência de todos é fundamental,
principalmente em momentos como
estes que vivemos. Os enfermos, por
exemplo, continuam precisando de
doações e estamos preparados para
receber os doadores da melhor e
mais adequada maneira possível”,
afirmou a profissional.

Para doar sangue basta estar em
boas condições de saúde e alimenta-
do, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais
de 50 kg e levar documento de iden-
tidade original com foto recente. Im-

Novo coronavírus muda rotina dos bancos
de sangue de Niterói

Clínica de Hemoterapia implementa ações de prevenção para estimular a manutenção das doações

portante evitar alimentos gordurosos
nas 4 horas que antecedem à doação
e, 12 horas para o caso de bebidas
alcoólicas. Se estiver com sintomas
de gripe ou resfriado, ou tiver toma-
do vacina recentemente, não deve
doar temporariamente.

Para maiores informações dos
postos de coleta, a população deve
consultar o @doacaodesangue, nas
mídias sociais.

Em mais uma iniciativa para ajudar
pequenos produtores rurais durante a
pandemia do coronavírus, a Secretaria
de Estado de Agricultura está apoian-
do a plataforma virtual Jaeé que ofere-
ce a venda online de cestas de frutas,
verduras e legumes compradas de pe-
quenos agricultores e entregues direto
ao consumir final. A tecnologia é mais
uma ferramenta que ajuda a escoar a
produção do campo e incentiva a agri-
cultura familiar no Rio.

“Estamos buscando várias alter-
nativas para ajudar o pequeno pro-
dutor rural. Esta plataforma digital é
mais um canal onde eles podem ven-
der seus produtos com preços justos
e garantia de compra. Apoiar a ca-
deia produtiva neste momento é es-
sencial. Estamos colocando esses
agricultores em contato direto com os
responsáveis pelo site para facilitar

este processo”, explicou Marcelo
Queiroz, secretário de Agricultura.

Através do site www.jaeemkt.com.br
é possível comprar cestas com frutas,
verduras e legumes selecionados e fa-
zer combinações de cardápios diferen-
tes a cada semana, com sugestões fei-
tas por uma nutricionista. Além disso, a
plataforma abre a opção de compra de
cestas para doação. Todos os itens que
compõem as cestas são comprados
pela empresa responsável pela plata-
forma direto de agricultores de várias
regiões do Estado.

“Nosso objetivo é juntar o pequeno
produtor local com o consumidor final
através da tecnologia. Durante a crise
do coronavírus decidimos ajudar o pro-
dutor a escoar sua produção do campo
para a mesa das famílias. Com isso to-
dos ganham”, destacou Fred Weiss-
man, um dos sócios da empresa Jaeé.

Secretaria de Agricultura apoia plataforma virtual que vende
produtos de pequenos agricultores
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“Os enfermos, por
exemplo, continuam

precisando de doações
e estamos preparados

para receber os
doadores da melhor

e mais adequada
maneira possível”

Dra. Catarina Finkel,
diretora médica da Clínica de

Hemoterapia  de Niterói

“Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente
da árvore da vida que se encontra no

paraíso de Deus”

Apocalipse 2 : 7b RA
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Economia: R$ 150 milhões são injetados na cidade
Fundo Supera Niterói, que garante até R$ 250 mil de empréstimos para empresas a juro zero, abre inscrições

A prefeitura de Niterói apresentou a
promotores do Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MP-RJ), nesta
quinta-feira (23), documentos detalhados
sobre o arrendamento do Hospital Oce-
ânico, o primeiro hospital público de ex-
clusivo para o tratamento da Covid-19
no País. Participaram também da reu-
nião, feita por meio de videoconferência,
representantes da Procuradoria-Geral e
da Controladoria Geral do Município.

“A documentação detalhada em
centenas de páginas protocolada no
Ministério Público desmente as fake
news que tentaram espalhar sobre o
Hospital Oceânico e demonstra a le-
galidade e transparência nos importan-
tes investimentos que fizemos para sal-
var e proteger as vidas dos niteroien-
ses. Não temos nada a esconder e te-
mos orgulho do trabalho árduo e exem-
plar que equipe da prefeitura de Nite-
rói”, disse o prefeito Rodrigo Neves,
que também afirmou ter determinado,
através de decreto, que todos os con-
tratos feitos pelas secretarias munici-
pais relacionados aos investimentos do
Plano de Combate à Propagação Rá-
pida do Coronavírus deverão ser reme-
tidos, mesmo sem solicitação, ao Mi-

nistério Público estadual, ao Tribunal de
Contas do Estado (TCE-RJ) e à Câ-
mara de Vereadores de Niterói.

O secretário municipal de Saúde,
Rodrigo Oliveira, ressaltou a transparên-
cia de todas as ações contra o corona-
vírus. “Com o senso de urgência que a
situação pede, nós estamos cuidando dos
recursos públicos com o maior zelo pos-
sível. Foi feita uma reserva orçamentá-
ria para o arrendamento do Hospital
Oceânico de R$ 4,8 milhões e estamos
em negociações para reduzir esse va-
lor. Qualquer outra informação é um ata-
que não só ao governo como ao conjun-
to dos trabalhadores e servidores da saú-
de”, garantiu o secretário.

“Não temos nada a
esconder e temos orgulho

do trabalho árduo e
exemplar que equipe

da Prefeitura
de Niterói”

Rodrigo Neves,
prefeito de Niterói

Prefeitura apresenta informações sobre arrendamento
do Hospital Oceânico ao MP

Decreto determina que todos os contratos relacionados aos investimentos de combate ao coronavírus deverão ser remetidos,
mesmo sem solicitação, ao MP, TCE-RJ e Câmara de Vereadores

A Prefeitura de Niterói vai injetar
R$ 150 milhões na economia da cidade
por meio do Fundo de Crédito Emer-
gencial (Fundo Supera Niterói) de apoio
às micros e pequenas empresas sedia-
das na cidade que terão direito a pegar
empréstimos a juro zero em instituições
financeiras credenciadas pelo municí-
pio. Com início nesta sexta-feira, as
empresas interessadas podem se ca-
dastrar no site da Secretaria Municipal
de Fazenda.

O prefeito Rodrigo Neves falou da
assinatura com o Banco do Brasil, pri-
meira instituição a assinar a contrato para
participar desse programa. “Niterói e o
Banco do Brasil já tem uma parceria só-
lida de trabalho construída ao longo dos
anos. Estamos em um momento de sal-
var vidas e evitar tragédias humanitárias,
mas também precisamos tirar as empre-
sas da UTI. Niterói está fazendo algo ino-
vador e espero que sirva de exemplo para
outras cidades fazerem algo parecido”,
contou o prefeito.

De acordo com a secretária muni-
cipal de Fazenda, Giovanna Victer, os
empréstimos poderão variar entre R$
25 mil e R$ 250 mil. O programa faz

parte do plano de ações para mitigar
os impactos socioeconômicos provoca-
dos pelas ações de combate ao coro-
navírus na cidade.

“Pretendemos deixar as empresas
vivas nesse período difícil em que mui-
tas tiveram suas atividades prejudica-
das devido ao isolamento social para
voltar, tão logo possível, às nossas ati-

vidades. O nosso objetivo é que elas
tenham condição de tomar o emprésti-
mo de capital de giro da forma mais
barata possível e por isso a prefeitura
vai assumir integralmente os juros das
operações”, explicou a secretária.

Poderão ser beneficiadas pelos em-
préstimos micro e pequenas empresas;
cooperativas ou associações de produ-

ção que congreguem pequenos produ-
tores; profissionais autônomos e liberais.
Será preciso ter registro e alvará de fun-
cionamento ativo em Niterói.

O fundo terá os seguintes limites
para financiamento: até R$ 25 mil para
profissionais autônomos e liberais; até
R$ 50 mil para microempresas; até R$
150 mil para cooperativas e empresa
de pequeno porte com faturamento de
até R$ 2,4 milhões; até R$ 250 mil para
empresa de pequeno porte com fatu-
ramento superior a R$ 2,4 milhões até
R$ 4,5 milhões.

‘Janela’ aberta
Outra medida importante tomada

pela Prefeitura, para atenuar o impac-
to econômico causado pela pandemia
e manter a funcionalidade da cidade,
foi o anúncio de uma curta abertura de
janela em meio à quarentena. Até 30
de abril, poderão funcionar algumas
atividades, como serviços médicos e
odontológicos; óticas e lojas de materi-
al hospitalar; lojas de manutenção de
aparelhos eletrodomésticos e eletrome-
cânicos, oficinas de bicicletas e ban-
cas de jornal e fisioterapeutas.




