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Governo anuncia
medidas de controle mais
rígidas para o Carnaval

| PAnDEmIA | O deslocamento
de veículos em Fortaleza será restrito e o transporte intermunicipal, suspenso

JÚlio CaeSar

Coronavírus
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Após a reunião do comitê que
delibera sobre as decisões relativas à Covid, o governador Camilo Santana usou as redes sociais
na noite de ontem para publicar
as regras do decreto que valerá
durante o período de Carnaval
no Ceará (sexta-feira, 12, até a
Quarta-Feira de Cinzas, 17).
As medidas são: controle
de entrada e saída de veículos
em Fortaleza, com autorização
apenas para deslocamentos em
casos de saúde, moradia, trabalho, transporte de cargas ou
outras situações que estarão
previstas no decreto; suspensão do transporte intermunicipal de passageiros, individual
ou coletivo, regular e complementar, com manutenção apenas do transporte metropolitano; reforço de policiamento nos
municípios com tradição turística e recomendação de instalação de barreiras sanitárias;
A proibição de festas no período e o cancelamento do ponto facultativo dos servidores
públicos estaduais já haviam
sido anunciados anteriormente, assim como a determinação
de que as atividades econômicas não essenciais em Fortaleza só poderiam ocorrer até
as 20horas. Para o período
carnavalesco, no entanto, o
funcionamento das barracas
de praia será até as 15h. Além
disso, o funcionamento de
parques aquáticos, já proibido
em Fortaleza e Aquiraz, passa
a valer para todo o Estado.
“O número de casos continua crescendo no Ceará, bem
como a ocupação dos equipamentos de saúde, e somente
com medidas de prevenção
poderemos superar mais
este momento difícil da pandemia”, escreveu o governador na postagem.
Para Fátima Queiroz, presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro
(AEPFuturo), não restam muitas alternativas para o setor
além de esperar que a situação
da pandemia seja controlada.
“No atual decreto, já contabilizamos uma redução de até
75% no faturamento, situação
que ocorreu na quinta-feira do Caranguejo da semana
passada. No final de semana também foi difícil, houve
uma queda de 60% em razão
do encerramento às 15horas.
Não acreditamos que o governo volte atrás (nas medidas de
restrição), se as taxas de contaminação não baixarem”.
O Ceará ultrapassou ontem
os 387 mil casos confirmados de
Covid-19, com mais 134 pacientes
diagnosticados entre a segunda
e a terça-feira, 9. Foram 10.670
mortes pela doença desde o início da pandemia. As informações
foram extraídas da plataforma
IntegraSUS, em atualização feita
às 8h50min de ontem. A ocupação de leitos no estado é de
86,98% para UTIs e 61,92% para
enfermarias. Em Fortaleza, as
taxas são de 89,15% e 82,04%,
respectivamente, de acordo com
os dados incluídos às 22h02min.
Leia mais na 15

Ceará já
aplicou 66,8%
das doses
da vacina

vAcINAÇÃo usando serviço de
transporte gratuito começou ontem

Drive-thru. Imunização

Começa vacinação de idosos
transportados em táxis e ubers
O serviço de transporte
gratuito de idosos aos postos
de vacinação drive-thru em
Fortaleza, anunciado na última semana, teve inicio ontem,
10. Governo do Estado e Prefeitura contrataram taxistas e
motoristas de aplicativo para
levar idosos acima de 75 anos
aos postos de imunização dessa modalidade no Município,
com o objetivo de acelerar o
processo de vacinação contra
a Covid-19.
Os primeiros a utilizarem o
serviço foi o casal de idosos Tereza Cândido, 81, e Francisco Cândido, 83. Casados há seis
décadas, ambos foram transportados por um motorista
contratado por meio de parceria entre os órgãos públicos e
serviços de transporte para o
drive-thru localizado no Centro
de Eventos do Ceará.
“Tô muito feliz, muito esperançosa que logo logo chegue a
segunda vacina (dose) e a gente
volte a vida normal, de poder

visitar a família”, lembra Tereza, que foi a primeira a receber
a vacina contra Covid-19 utilizando o serviço.
Logo em seguida, foi a vez do
seu esposo, Francisco, receber
a dose. Após a aplicação o idoso destacou a ação como sendo
“muito importante”, desejando
ainda: “Que nossos governantes
continuem acertando, como estão acertando agora”.
De acordo com Aline Gouveia, secretária-adjunta da
SMS, a campanha de vacinação em Fortaleza segue “com
os mesmos critérios”, sendo a
oferta dos transportes apenas
um “diferencial”. A representante afirma que até ontem no
início da tarde cerca de 75 idosos já haviam ligado para solicitar o transporte gratuito até o
drive-thru do Centro de Eventos, afirmando que o serviço
tem capacidade de transportar
200 contemplados por dia.
Ainda segundo Aline, os
motoristas escolhidos para

conduzirem idosos foram selecionados pelo Sindicato dos
Taxistas do Ceará (SindiTaxi) e
pela Associação dos Motoristas
de Aplicativo (Amap).Todos os
condutores foram testados e
receberam “o protocolo de higienização” que devem seguir
durante o processo de viagem.
Entre esses motoristas está
o taxista Valden Oliveira, 45,
primeiro a realizar o transporte de idosos para o drive-thru
do Centro de Eventos do Estado. “Eu me sinto muito satisfeito por cooperar de alguma
forma com esse momento”,
destacou na ocasião.
O sentimento é mesmo sentido por André Ramos, 40, primeiro motorista do aplicativo
de transporte Uber a fazer parte da ação. “É uma experiência
maravilhosa, uma momentos
histórico para nosso País. Um
momento de esperança com a
chegada da vacina. Estou muito
feliz”, destacou o condutor. (Gabriela Almeida)


cAsos
o Ceará ultrapassou os
387 mil casos
confirmados
de Covid-19,
com mais 965
casos diagnosticados
entre entre
terça e ontem.
os números
são Sesa.

O Estado do Ceará aplicou
66,8% das doses recebidas da
vacina contra Covid-19 nesta
primeira fase de vacinação.
Ao todo, 187.371 pessoas já foram vacinadas nos 184 municípios cearenses, conforme o
último balanço divulgado pela
Secretaria da Saúde do Ceará
(Sesa), nesta quarta-feira, 10,
com dados consolidados às 12
horas. Em Fortaleza, 69.728
pessoas já foram vacinadas,
representando 58,10% das doses aplicadas.
O Estado já recebeu 449,9
mil doses de vacinas contra a
Covid-19. São 377,4 mil de Coronavac e 72,5 mil da Astrazeneca. Das doses recebidas,
280.343 já foram distribuídas
pelos 184 municípios cearenses.
O Governo do Ceará começou a
enviar nessa segunda-feira,
8, o quarto lote de imunizantes recebidos. A vacinação no
Estado teve início no dia 18 de
janeiro, contabilizando hoje 23
dias de campanha.
Profissionais de saúde,
idosos institucionalizados,
indígenas, pessoas com deficiência institucionalizadas
e idosos a partir de 75 anos
são contemplados nesta primeira fase de vacinação contra Covid-19.
Os municípios que já aplicaram todas as doses recebidas (1º
fase) são: Alcântaras,Alto Santo,
Ararendá, Bela Cruz,Capistrano, Caririaçu, Cedro,Choró,Chorozinho,Crateús,Cruz,Fortim,
Granja,Granjeiro,Guaramiranga,Ibicuitinga,Independência,Ipu,Ipueiras,Iracema,Itaiçaba,Jaguaribe,Maranguape,Marco,Meruoca,Muc a m b o, M u l u n g u , N o v a
Russas,Paracuru,Pindoretama,Porteiras, São Luís do Curu,Senador Sá,Uruburetama e
Uruoca.
Nesta primeira fase do plano
de vacinação, são contemplados
profissionais de saúde, idosos
institucionalizados, indígenas,
pessoas com deficiência institucionalizadas e idosos a partir
de 75 anos. (Gabriela Almeida)

período de carnaval
O que diz o novo decreto
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EntrADA DE vEíCuloS
Controle de entrada e saída de
veículos de Fortaleza, somente sendo
permitido o deslocamento em
situações específicas, como em casos
de saúde, moradia, trabalho,
transporte de cargas, dentre outras
situações detalhadas no decreto;
TrANsporTE INTErmUNIcIpAL
Suspensão do transporte
intermunicipal de passageiros,

individual ou coletivo, regular e
complementar, excetuado o transporte
no âmbito metropolitano;
bArrAcAs DE prAIA
Barracas de praia terão o horário
limitado até 15 horas durante o
período; portanto, além do sábado e
domingo, e em todo o estado;

PArQuES AQuÁtICoS
Suspensão da atividade de parques

aquáticos em todo o estado, além da
atual proibição de Fortaleza e aquiraz;
mUNIcÍpIos TUrÍsTIcos
ainda esta sendo recomendado aos
municípios com tradição turística que
sejam feitas barreiras sanitárias e
tomadas medidas mais restritivas
nesse período de acordo com a
situação de cada um. para isso,
haverá reforço de policiamento nesses
locais para apoiar o cumprimento
dessas medidas.

