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Desde que soou o primeiro 
alarme dos estragos que 
a nova pandemia poderia 

fazer no mundo e atingir Macaé, 
há exatamente 107 dias, começa a 
despontar a esperança de um novo 
tempo entre os macaenses. Uma 
acentuada queda na transmissão 
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pelo novo coronavírus é notada no 
município. Basta olhar os números 
para sentir uma ponta de alívio e a 
enxergar uma luz no final do túnel. 
O município registra redução da 
Taxa de Reprodução do Vírus de 1,5 
para 1,3, permitindo a transição da 
faixa laranja (atenção redobrada) 
para a amarela (1,2-atenção). Nesta 
sexta-feira (26), a taxa de ocupação 
de leitos SUS Covid-19 é de 47,7%, 

e de letalidade 3,3%.
Com isso, Macaé se prepara pa-

ra entrar na nova fase do processo 
de flexibilização econômica. "Me-
lhorando os indicadores, vamos 
buscar um retorno consciente. 
Quanto mais próximo de um, me-
nor o contágio entre as pessoas", 
declarou o prefeito de Macaé, Dr. 
Aluizio, que adotou, desde o início 
da pandemia, medidas preventivas 

para a contenção do coronavírus.
Merece destaque especial a atu-

ação do prefeito, que como médico, 
juntou conhecimentos científicos 
e sensibilidade de ser humano ha-
bituado a salvar vidas para desen-
volver uma ampla frente de traba-
lho na área de saúde de prevenção, 
atenção, cuidado e tratamento da 
população. Neste momento, o re-
sultado da eficácia desse trabalho 

começa a ser comprovado. Uma 
nova frente de serviços está por vir, 
para a retomada do crescimento 
econômico.

O jornal O DEBATE elaborou 
uma pesquisa de todos os decre-
tos da prefeitura de Macaé sobre o 
funcionamento da cidade no perí-
odo da pandemia, desde o dia 13 de 
março, quando o Prefeito Dr. Alui-
zio convocou a primeira coletiva de 

imprensa para falar do momento 
preocupante e das ações em função 
do novo coronavírus. Paralelamen-
te, foi elaborada uma planilha atua-
lizada para elaboração de um novo 
gráfico mostrando passo a passo do 
governo municipal, numa linha 
do tempo com ilustrações sobre 
o funcionamento de Macaé nesse 
período, sobre os impactos e tudo 
o que aconteceu na cidade.
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Decretos municipais contam a 
história da pandemia em Macaé
O jornal O DEBATE elaborou uma pesquisa de todos os decretos da prefeitura de Macaé sobre o funcionamento da cidade no período da pandemia, 
desde o dia 13 de março, quando o Prefeito Dr. Aluizio convocou a primeira coletiva de imprensa para falar do assunto
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Fica prorrogada, até dia 13 de abril de 2020, a 
suspensão de todas as atividades laborais, no 
âmbito público e privado, em conformidade 
com o decreto 39/2020.
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Ficam suspensas as cirurgias eletivas no 
município, com exceção das oncológicas, 
nas unidades de saúde pública (Hospital 
f i lant rópico São João Bat is ta -  
contratualizado, Hospital Público de 
Macaé - HPM, e Hospital Público de Macaé 
da Serra - HPMS). Fica ainda a Atenção 
Básica obrigada a busca ativa de todos os 
idosos (60 anos), com relatório semanal, 
devendo ser encaminhado à coordenação. 
Fica proibido, em locais públicos, a 
realização de eventos com o número 
acima de 100 pessoas.

Cria o Centro de Triagem do Doente por 
Coronavírus, para atendimento exclusivo a 
pacientes com quadro sugestivo da doença, 
no antigo Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas. 
Suspende as aulas em toda a rede pública e 
privada pelo período de 15 dias, a contar a 
partir do dia 16 de março. Dispensou do 
serviço público municipal, por 15 dias, os 
servidores idosos com 60 anos ou mais; 
gestantes e por tadores de doenças 
oncológicas e/ou autoimunes.

Proibe a entrada e circulação de ôninus de 
turismo. Bares, restaurantes e similares 
reduziram seu número de atendimento em 
30% do número de lugares disponíveis, com 
atendimento diurno de 11:30h às 14:30h e 
notuno de 18:00h às 23:00h. Os 
restaurantes dos hoteis e pousadas 
diminuiram seu atendimento para 50% e toda 
a área de lazer dos hoteis e pousadas 
fechadas por um período de 30 dias.
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