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Idosos a partir dos 80 
anos começam a receber a 
dose de reforço na próxi-
ma segunda-feira (20/09). 
Não é preciso se cadastrar, 
mas é importante estar 

atento à caderneta de va-
cinação, já que a dose de 
reforço só pode ser apli-
cada seis meses depois da 
segunda dose ou da vacina 
em dose única.

Com atraso na inser-
ção de informações e até 
dados incorretos, o Conec-
teSUS está barrando quem 
precisa  do chamado “pas-
saporte da vacina” para 
viajar ou até trabalhar 
em locais que precisam do 
comprovante de vacinação. 
O ConecteSUS, do Minis-
tério da Saúde, foi criado 
neste ano para unificar os 
dados de toda população 
no Sistema Único de Saú-
de.  As informações são 
inseridas pelos municípios 
e pelo estado, só que além 
dos dados serem inseridos 
com meses de atraso, em 
alguns casos há erros.

Atrasos e envio de dados errados para 
o ConecteSUS excluem petropolitanos 
do passaporte da vacina do Rio

Festival de Inverno será 
encerrado neste fim de 
semana, com diversas atrações

Idosos com 80 anos ou mais 
começam a tomar terceira 
dose a partir de segunda

DEFESA CIVIL CONSTATA CHEIRO DE GÁS, MAS DIZ QUE NÃO HÁ RISCO

Técnicos da Defesa Civil (DC), 
da Secretaria de Obras, Habitação 
e Regularização Fundiária e re-
presentante da Caixa Econômica 
Federal  (CEF) vis tor iaram na 
quinta-feira (16) um dos blocos do 

Conjunto Habitacional do Vicenzo 
Rivetti, no Carangola, após de-
núncias de vazamento de gás. As 
equipes analisaram o bloco 3 do 
conjunto e identificaram um “leve 
odor de gás nos medidores locali-

zados no prisma de ventilação da 
edificação (local não confinado)”. 
Os técnicos descartaram risco 
para os moradores e por isso não 
houve necessidade de interdição 
do prédio

Após denúncia vir à tona, 
Vicenzo Rivetti é vistoriado

A 20ª edição do Festi-
val de Inverno, promovida 
pelo Instituto Dellarte, 
está quase chegando ao 
fim. Com uma extensa 
programação para todos 
os gostos, o Festival atraiu 

um variado público que 
prestigiou diversos even-
tos oferecidos gratuita-
mente. Neste sábado, 18 
de setembro, penúltimo dia 
do Festival, as atrações são 
para todos os públicos.

Adolescentes em vulnerabilidade terão oportunidades de trabalho
O Tribunal de Jus-

tiça do Rio de Janeiro 
e a Comdep assinaram 
um termo de coopera-
ção para a destinação 
de 40 vagas para jo-
vens aprendizes. As 
oportunidades também 
serão usadas pelos fi-
lhos dos funcionários 
da companhia. O termo 
foi assinado nesta sex-
ta-feira (17) durante 
solenidade na sede da 
Fundação Educandá-
rio Princesa Isabel, 
no Alto da Serra. O 
presidente do TJ, o de-
sembargador Henrique 
Carlos de Andrade Fi-
gueira; esteve no local.

Chamado de “projeto de ditador” pelo presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, o prefeito do 
Rio, Eduardo Paes (PSD), respondeu às críticas 
na manhã desta sexta-feira, 17, e reforçou que a 
Prefeitura mantém a vacinação de adolescentes.

Cidade do Rio não segue
orientação federal e 
vacina adolescentes

Capital libera eventos para até 
500 pessoas em locais abertos 
a partir da próxima semana

Além disso, o público poderá voltar a frequentar 
ginásios e estádios de futebol, desde que com esque-
ma vacinal completo. 
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