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APÓS CHUVAS INTENSAS E ENCHENTE, SECRETARIA DE

OBRAS TRABALHA PARA LIMPAR E RECONSTRUIR A CIDADE
 Após as fortes chuvas que assolaram Itaperuna

no mês de dezembro do ano passado e as cheias
do Rio Muriaé ocasionando as enchentes, fizeram
com que  a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (Obras) da Prefeitura
de Itaperuna formasse uma força tarefa para
limpar e sanar os problemas do Município que
sofreu no início do mês de janeiro, com diversos
pontos de alagamento, além dos problemas
ocasionados pelas fortes chuvas e as cheias do
Rio Muriaé, afetando em cheio bairros e distritos
de Itaperuna.  A força tarefa da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano (Obras), através da
Prefeitura Municipal de Itaperuna, tem realizado
mutirões de limpeza e retirada do barro acumulado
que se formou em diversas pontos da cidade, além
da reconstrução de paralelos, entre outros
serviços, como limpeza de bueiros, dentre outros
importantes que são realizados pela Secretaria,
comandada pelo secretário, Alexandre da Auto
Escola. PÁGINA 3

Força tarefa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Obras) tem realizado mutirões de limpeza e retirada do barro
acumulado que se formou em diversas pontos da cidade, além da reconstrução de paralelos, entre outros serviços

RIO: ESTADO ATINGE META DE
VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA
 O Estado do Rio de Janeiro registrou o índice

de 92% de animais vacinados contra a febre
aftosa. O número ultrapassou a meta
estabelecida pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, que é de 90%. A
segunda etapa da campanha de vacinação,
realizada no período de 1º de novembro a 20 de
dezembro, teve como objetivo imunizar bovinos
e bubalinos de até 2 anos de idade. A imunização
dos animais contra a febre aftosa é fundamental
para garantir o status de reconhecimento de zona
livre com vacinação. PÁGINA 8
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Secretaria informa que mais de 800 mil bovinos e bubalinos
foram imunizados no estado, índice de 92% de vacinados

PÁGINA 5

DIA MUNICIPAL DA
CULTURA É INSTITUÍDO

EM HOMENAGEM AO
EX-PREFEITO CLAUDÃO

PAÍS RECEBE 1,8 MILHÃO
DE DOSES PEDIÁTRICAS DA
PFIZER NA SEGUNDA-FEIRA
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ESTADO DO
RIO APARECE NA

BANDEIRA LARANJA
NO MAPA DE RISCO

DA COVID-19
PÁGINA 6PÁGINA 5
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
PATRICIA SERPA CURCIO – CPF 132.071.497-82
DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de

exercer cargo no conselho de administração na ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR S.A, CNPJ
03.765.340/0001-00.

ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada
abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta,
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para

Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf

mencionado abaixo
 BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema Financeiro Nacional
Gerência-Técnica Curitiba.
Avenida Candido de Abreu, nº 344 – 6º Andar – Centro Cívico – Curitiba – PR - CEP 80530-914.
Processo n.º 0000000
Itaperuna/RJ, 06 de janeiro de 2022.
PATRICIA SERPA CURCIO

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA –

CPF 089.067.257-10
VINICIUS ROZESTOLATO BASILE –  CPF

091.549.707-76
EMILIA PORTES GOMES – CPF 120.592.466-36
ROSSINI POUBEL RIBEIRO DA SILVA – CPF

092.964.347-00
SUENE DOS SANTOS BELIZÁRIO –  CPF

110.141.977-67
MARIANA CARLA ROCHA MARINHO – CPF

149.531.747-12

DECLARAM, nos termos do art. 21, inciso II, da
Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção
de exercer  cargos  de  admin is t ração na
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR
S.A. CNPJ 03.765.340/0001-00.

ESCLARECEM que eventuais objeções à presente
dec la ração,  acompanhadas da  documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao
Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital,
na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de
comunicado público acerca desta, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter
direito a vistas do processo respectivo.

 Protocolo Digital (disponível na página do Banco
Central do Brasil na internet)

Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para
Integrantes do SPB

Selecionar, no campo “Destino”: o componente do
Departamento de Organização do Sistema Financeiro –
Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema

Financeiro Nacional
Gerência-Técnica Curitiba.
Avenida Candido de Abreu, nº 344 – 6º Andar – Centro

Cívico – Curitiba – PR - CEP 80530-914.
Processo n.º 0000000

Itaperuna/RJ, 30 de dezembro de 2021.
DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA –

CPF 089.067.257-10
VINICIUS ROZESTOLATO BASILE –  CPF

091.549.707-76
EMILIA PORTES GOMES – CPF 120.592.466-36
ROSSINI POUBEL RIBEIRO DA SILVA – CPF

092.964.347-00
SUENE DOS SANTOS BELIZÁRIO –  CPF

110.141.977-67
MARIANA CARLA ROCHA MARINHO – CPF

149.531.747-12

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
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 Após as fortes chuvas que assolaram

Itaperuna no mês de dezembro do ano passado
e as cheias do Rio Muriaé ocasionando as
enchentes, fizeram com que  a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano (Obras) da
Prefeitura de Itaperuna formasse uma força
tarefa para limpar e sanar os problemas do
Município que sofreu no início do mês de
janeiro, com diversos pontos de alagamento,
além dos problemas ocasionados pelas fortes
chuvas e as cheias do Rio Muriaé.

A força tarefa da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano (Obras), através da
Prefeitura Municipal de Itaperuna, tem
realizado mutirões de limpeza e retirada do
barro acumulado que se formou em diversas
pontos da cidade, além da reconstrução de
paralelos, entre outros serviços, como limpeza
de bueiros, dentre outros importantes que são
realizados pela Secretaria, comandada pelo
secretário Alexandre da Auto Escola.

O Departamento de Engenharia da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
(Obras) realizou um levantamento do tamanho
da área danificada, seja de ruas de paralelos
ou asfaltadas, e através desse levantamento,
as equipes estão trabalhando para recuperar
essas ruas, a princípio com recurso próprio.

Para agilizar os serviços foi necessário
contratar mais mão de obra e estabelecer
plantões aos fins de semana, uma vez que a
demanda aumentou.

“Sabemos da compreensão da população
nesse momento. A Prefeitura de Itaperuna
está nas ruas, em cada bairro, seguindo um
cronograma para melhor atender a todos.
Embora ainda estejamos limpando a sujeira
que a enchente deixou, essa semana a cidade
começou a voltar a sua normalidade, com a
programação de asfaltamento de algumas ruas
e calçamentos”, disse o secretário de
Desenvolvimento Urbano, Alexandre Pereira
da Silva, o Alexandre da Auto Escola.

Gabinete de Crise
A Prefeitura de Itaperuna instalou o

Gabinete de Crise, que foi montado na sede
da Secretaria de Defesa Civil, no bairro
Aeroporto e manteve plantão durante 24 horas
por dia. A força tarefa foi formada pelas
Secretarias de Defesa Civil, Saúde,
Desenvolvimento Urbano (Obras), Assistência
Social, Educação, Agricultura e Meio
Ambiente. Para entrar em contato com a
Defesa Civil Municipal, envie uma mensagem
para o WhatsApp (22)3824-6334.

Com Informações: DECOM/Itaperuna/
RJ. Fotos: Jaqueline Pellizzon.
Atualizado: André Garcia/Site e Jornal O
Itaperunense
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Ao Centro, o secretário de Desenvolvimento Urbano (Obras), Alexandre Pereira da Silva,
o Alexandre da Auto Escola, acompanhado pelo prefeito Alfredão e pela secretária de Saúde de Itaperuna,

Adriana Levone, no Gabinete de Crise formado pela PMI

APÓS CHUVAS INTENSAS E ENCHENTE,
SECRETARIA DE OBRAS TRABALHA

PARA LIMPAR E RECONSTRUIR A CIDADE

Claudão faleceu no dia 16 de janeiro de 2011, a poucos Claudão faleceu no dia 16 de janeiro de 2011, a poucos
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TAXA DE MORTALIDADE DE DOENÇAS
NEGLIGENCIADAS AUMENTA DURANTE PANDEMIA

 A pandemia de covid-19 trouxe
impactos para o atendimento em relação às
doenças tropicais negligenciadas que
passaram a registrar  aumento da
mortal idade,  apesar  da queda de
internações.

Em 2020, a taxa de mortalidade para
malária subiu 82,55%, apesar da queda de
29,3% nas internações. Doenças como a
leishmaniose visceral e a leptospirose
também registraram aumento de mortalidade
de 32,64% e 38,98%, respectivamente. O
número de internações por essas doenças
diminuiu no período, com quedas de 32,87%
e 43,59%.

Já a dengue registrou aumento de
29,51% nas internações e de 14,26% na
taxa de mortalidade. Os dados fazem parte
de um estudo dos pesquisadores Nikolas
Lisboa Coda Dias e Stefan Oliveira, da
Universidade Federal de Uberlândia; e
Álvaro A. Faccini-Mart ínez,  da
Universidade de Córdoba.

Eles compararam os dados do Sistema
de Informações Hospitalares do Sistema
Único de Saúde (SIH/SUS) durante os
primeiros oito meses de 2020 com os valores
médios do mesmo período dos anos de 2017
a 2019. Segundo os pesquisadores, a queda
nas internações é consequência da pandemia
e do medo das pessoas de procurarem
assistência à saúde nesse período.

Na avaliação da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical (SBMT), houve aumento
do número de casos dessas enfermidades
durante a pandemia. “Houve redução dos
casos notificados e aumento da letalidade”,
disse à Agência Brasil o presidente da
entidade, Júlio Croda.

 “Houve uma desassistência às pessoas
que são acometidas por essas doenças e que,
geralmente,  são populações mais
vulneráveis”, destacou.

Retrocesso
Na avaliação de Júlio Croda, o Brasil

retrocedeu de dez a 20 anos no combate a
essas doenças.  Segundo ele,  será
necessário reconstruir os serviços de saúde
já que todos os programas nacionais de
controle para essas doenças sofreram algum
impacto. Ele acredita ainda que a curva de
redução de incidência que o país mantinha
e de mortalidade associada a essas doenças
tende a entrar em estabilidade até 2030.

“A gente perdeu uma década de combate
a essas doenças, principalmente por conta
da pandemia, da desassistência, da falta de
diagnóstico e de um tratamento precoce”,
avaliou o especialista.

Procurado pela Agência Brasil para
comentar a afirmação de Croda, o Ministério
da Saúde não respondeu até o fechamento
da matéria.

Tuberculose
O presidente da SBMT afirmou que,

depois de 15 anos, houve registro de redução
das notificações de tuberculose em todo o
mundo e crescimento do número de óbitos.
“No Brasil, não foi diferente”. A tuberculose
é a doença negligenciada responsável pelo
maior número de mortes entre as populações
mais vulneráveis, segundo Croda.

Relatório da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), divulgado em
outubro de 2021, relatou que os serviços de
tuberculose estão entre os interrompidos
pela pandemia de covid-19 em 2020. O
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Internações diminuíram no mesmo período

impacto sobre essa doença foi
particularmente grave e, em 2020, 1,5 milhão
de pessoas morreram de tuberculose no
mundo.

A OMS estima que 4,1 milhões de
pessoas sofrem atualmente de tuberculose,
mas não foram diagnosticadas com a doença
ou não notif icaram oficialmente às
autoridades nacionais. Em 2019, o número
de pessoas afetadas por tuberculose
chegava a 2,9 milhões.

Doenças Negligenciadas
Mais de 1,7 bilhão de pessoas em todo o

planeta sofrem com algum tipo de doença
tropical negligenciada.

De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), elas somam um grupo
diversificado de doenças transmissíveis que
prevalecem em condições tropicais  e
subtropicais em 149 países, matam milhões
de seres humanos e custam bilhões de
dólares às economias em desenvolvimento
a cada ano.

O Dia Mundial das Doenças Tropicais
Negligenciadas, que é lembrado amanha, dia
30, foi criado em 2019, por uma resolução
da Assembleia Mundial da Saúde. Este é o
terceiro ano de celebração da data, em meio
à pandemia da covid-19.

Em nota divulgada hoje, o coordenador

de Vigilância de Zoonoses e Doenças de
Transmissão Vetorial da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
Marcelo Wada, afirma que que a pasta vêm
investindo na vigilância dessas doenças e
implementando ações para que se alcance
a eliminação ou controle desse grupo.

“Existem muitos desafios para a
eliminação das DTNs, incluindo mudanças
cl imáticas,  ameaças zoonóticas e
ambientais, emergentes em saúde pública.
Vamos avançar nas estratégias para
controlar essas doenças”, afirmou.

Doenças esquecidas
As chamadas doenças negligenciadas, ou

esquecidas, são enfermidades infecciosas,
muitas delas parasitárias,  que afetam
principalmente as populações mais pobres
e com acesso limitado aos serviços de
saúde, em especial pessoas que vivem em
áreas rurais remotas e favelas.

Segundo a OMS, elas integram um grupo
diversificado de 20 enfermidades prioritárias
de origem parasitária, bacteriana, viral e
fúngica. Causam dor e incapacidade, criando
consequências sociais, econômicas e para
a saúde duradouras para indivíduos e
sociedades. Impedem as crianças de ir à
escola e os adultos de ir  ao trabalho,
prendendo as comunidades em ciclos de

pobreza e desigualdade.  As pessoas
afetadas por deficiências causadas por essas
doenças, muitas vezes sofrem estigma em
suas comunidades, dificultando acesso aos
cuidados necessários e  levando ao
isolamento social.

No Brasil, leishmaniose, tuberculose,
doença de Chagas,  malária ,
esquistossomose,  hepati tes ,  f i lar iose
linfática, dengue e hanseníase estão entre
as principais doenças negligenciadas. Elas
ocorrem em quase todo o território. Mais
de 90% dos casos de malária ocorrem na
Região Norte e há surtos de filariose
linfática e oncocercose. As regiões Norte e
Nordeste apresentam o menor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e
concentram o maior número das DTNs.

Equidade
A comemoração deste ano do Dia

Mundial  das Doenças Tropicais
Negligenciadas (DTNs) foi iniciada pela
OMS no último dia 26, sob o tema “Alcançar
a equidade em saúde para acabar com a
negligência das doenças relacionadas à
pobreza”. A instituição fez um apelo a seus
membros para que se concentrem no
fortalecimento das intervenções, visando
promover serviços de saúde equitativos para
todos. Edição: Lílian Beraldo
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DIA MUNICIPAL DA CULTURA É INSTITUÍDO
EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO CLAUDÃO

 Em Itaperuna, o dia 24 de janeiro fica
instituído como o Dia Municipal da Cultura,
em homenagem ao aniversário de nascimento
do saudoso ex-prefeito Cláudio Cerqueira
Bastos, o eterno Claudão.

Ao pronunciar a palavra ‘Itaperuna’, alguns
nomes surgem na memória de maneira muito
especial, certo de que são pessoas que
contribuíram de forma muito significativa para
o crescimento do município, dentre essas
personalidades, padre Humberto Joseph
Lindelauf, Dr. Renam Catharina Tinoco, dentre
outros; além do eterno Claudão, o homem do
povo.

A história de Claudão, confunde-se com a
história de Itaperuna, afinal, muitas são as
obras “assinadas” por ele, como por exemplo,
o calçadão da Avenida Cardoso Moreira, que
na época de sua construção, muitos diziam ser
loucura, pois, não havia muitos carros na
cidade. Claudão estava com os olhos fixos no
futuro!

O monumento ao Cristo Redentor é outra
importante obra no município, cuja atuação de
Claudão foi determinante.

E muitas outras obras mais, idealizadas por
Claudão, estão espalhadas pela cidade, entre
elas, o ‘corte de pedra’ da Rua General
Osório, que possibilitou considerável melhoria
no trânsito itaperunense. A ponte mais famosa
da região, que liga o Centro aos bairros Fiteiro
e Niterói, local onde há uma estátua em sua
homenagem.

O Clube Renascença, a sede social da
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB),
a instituição da Sociedade Musical
Itaperunense e a construção da arquibancada
do Estádio Jair Bittencourt são outras
heranças deixadas por Claudão, para o
município.

O HOMEM DO POVO
Nasceu no distrito de Comendador

Venâncio, em 24 de janeiro de 1919. Começou
a trabalhar ainda adolescente, ajudando o pai
em uma padaria. Também trabalhou como
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Claudão faleceu no dia 16 de janeiro de 2011, a poucos dias de completar 92 anos

auxiliar de farmácia, vendedor em loja,
funcionário na Estrada de Ferro Leopoldina
e, posteriormente, no Banco do Brasil.
Somente após a sua aposentadoria é que
decidiu se dedicar à vida política, tornando-se
prefeito de Itaperuna em três oportunidades.

Claudão faleceu no dia 16 de janeiro de

2011, a poucos dias de completar 92 anos.
Durante o último mandato, era o segundo
prefeito em exercício mais idoso do Brasil,
perdendo em idade apenas para o imigrante
japonês Susumo Itimura, prefeito de Uraí, no
Paraná, com 92 anos naquela época.

O eterno homem do povo segue imortal,

acenando para a cidade em local de destaque
na ponte idealizada por ele. E por falar em
ponte (uma de suas obras preferidas), disse
em certa oportunidade: “ponte liga as pessoas
umas às outras”.

Com informações: DECOM/Itaperuna/
RJ. Foto: ARQUIVO – DECOM

PAÍS RECEBE 1,8 MILHÃO DE DOSES
PEDIÁTRICAS DA PFIZER NA SEGUNDA-FEIRA

  Ministério da Saúde recebe na segunda-
feira (31) um novo lote de vacinas pediátricas
da Pfizer/BioNTech contra a covid-19. A
entrega estava prevista para o dia 3 de
fevereiro, mas foi antecipada.
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Entrega estava prevista para dia 3 de fevereiro, mas foi antecipada.
Até este momento, o governo já recebeu 4,2 milhões de doses do imunizante para público de 5 a 11 anos

Segundo o ministério, o novo lote terá 1,8
milhão de doses da vacina. O voo chega no
Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP),
e os imunizantes serão então distribuídos aos
estados.

Até este momento, o Ministério da Saúde
já recebeu 4,2 milhões de doses da vacina
específica para o público de 5 a 11 anos. Assim
como para adultos, a imunização completa
prevê duas doses, com intervalo de oito

semanas entre elas.
A dose pediátrica é diferente da vacina que

é aplicada em adultos: a cor do frasco é laranja
e a dosagem é menor.

Edição: Denise Griesinger
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ITAPERUNA: PREFEITURA REALIZA MAPEAMENTO
ESTRATÉGICO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI
 A Prefeitura de Itaperuna, através da

Secretaria Municipal de Saúde com o apoio
da Coordenação Municipal de Vigilância
Ambiental em Saúde (CVAS) vem realizando
mapeamento estratégico de combate ao
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue
chikungunya e zika.

Segundo Adriano Rodrigues, coordenador
da CVAS, o mapeamento estratégico desses
locais é um forte aliado no combate ao
mosquito. O coordenador ainda mencionou que
o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão; e a secretária Municipal de Saúde
Adriana Levone trabalham em conjunto com
o setor, proporcionando condições de trabalho
e ajustando estratégias.

“O mapeamento nos ajuda no combate ao
mosquito e reforça as ações do setor. Tanto o
prefeito Alfredão, como a secretária Adriana
vem nos auxiliando muito na condução das
ações, proporcionando condições de trabalho
e participando das decisões. É sempre bom
lembrar que a população precisa nos ajudar
nessa guerra contra o mosquito, fazendo a sua
parte. Se cada um cuidar da limpeza do quintal,
jogando o lixo no lixo, além de outros cuidados
mais, estará contribuindo no combate ao Aedes
aegypti”, reforça o coordenador.

Para outras informações, solicitação de
atendimento específico, dentre outras questões
relacionadas ao setor, dirija-se à CVAS (Casa
Verde), situada na Rua Júlio César, 99, Centro
(em cima da Farmacinha do SUS).

O e-mail do setor –
cvasitaperuna@gmail.com – é outra forma de
contato. Você ainda pode se dirigir à UBS
(Unidade Básica de Saúde) mais próxima de
sua residência e relatar algum problema ao
agente comunitário de saúde, que ele passará
a informação à Coordenação Municipal de
Vigilância Ambiental em Saúde.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ
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Dentre os locais mapeados pelos agentes das CVAS, encontram-se as
oficinas mecânicas, ferros velhos, cemitérios e outros pontos mais, em bairros e distritos de Itaperuna

ESTADO DO RIO APARECE NA BANDEIRA
LARANJA NO MAPA DE RISCO DA COVID-19

 A 66ª edição do Mapa de Risco da
Covid-19, divulgada na sexta-feira pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra
que o Estado do Rio de Janeiro permanece
em bandeira laranja, de risco moderado para
Covid-19. A análise faz a comparação da
terceira semana epidemiológica (SE) deste
ano, a SE 03 (de 16 a 22 de janeiro), com a
primeira, a SE 01 (de 02 a 08 de janeiro). Sete
das nove regiões de saúde do estado - Baixada
Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, Norte,
Serrana e as Metropolitanas I e II - aparecem
em bandeira laranja, com risco moderado. Já
as regiões Noroeste e Baía da Ilha Grande
estão em bandeira vermelha, com risco alto
de transmissão da Covid-19.

No período analisado, as internações
aumentaram de 309, na SE 01, para 637, na
SE 03. E os óbitos passaram de 35, na SE 01,
para 157, na SE 03. Os indicadores apontaram
que, no período de 18 a 25 de janeiro, a taxa
de positividade para Sars-Cov-2 em testes RT-
PCR foi de 64%. Na quinta-feira (27/01), a
taxa de ocupação de leitos para Covid-19 é
de 63% para UTI e 50% para enfermaria.

– A Ômicron, que é a variante em
circulação, tem alta taxa de transmissibilidade,
porém, com o avanço da campanha de
vacinação, estamos observando que o número
de casos graves e óbitos não cresceu na
mesma proporção. Diante deste cenário,
acionamos o nosso plano de contingência e já
revertemos 338 leitos, sendo 117 UTI.
Podemos converter mais leitos nos próximos
dias, de acordo com a necessidade. Além disso,
ampliamos a capacidade de testagem para
Covid-19 e suspendemos temporariamente as
cirurgias eletivas  – esclareceu o secretário

Indicadores da Secretaria de Saúde apontam que a taxa de positividade para a doença ficou em 64% entre 18 e 25/01

de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.
Apesar do número de casos em janeiro de

2022 ser 181% maior que o registrado no mesmo
período de 2022, o número de internações é
78,9% menor, e o número de óbitos, 1.078%
menor. Os dados demonstram a eficácia da
vacinação. Em janeiro de 2021, foram

registrados 86.731 casos, 8.797 internações e
4.146 óbitos. Já de 01 a 27 de janeiro deste
ano, foram notificados 243.756 casos, 1.849
internações e 358 óbitos.

Cada bandeira representa um nível de risco
e um conjunto de recomendações de isolamento
social, que variam entre as cores roxa (risco

muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco
moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco
muito baixo). Os resultados apurados para os
indicadores apresentados devem auxiliar a
tomada de decisão, além de informar a
necessidade de adoção de medidas restritivas,
conforme o nível de risco de cada localidade.
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FIRJAN SENAI CAMPOS, MACAÉ E ITAPERUNA
TÊM DESCONTO DE 50% NA PRIMEIRA MENSALIDADE

 Com cursos que atendem ao mercado
de Petróleo e Gás e novas tecnologias, as
unidades Firjan SENAI Campos, Macaé e
Itaperuna estão com matrículas abertas que
dão desconto de 50% na primeira mensalidade
– desde que realizadas até a próxima segunda-
feira (31). As oportunidades são para os
cursos de Técnico em Mecânica,
Eletrotécnica, Eletromecânica e Informática,
profissões que estão em alta no Norte e
Noroeste. As matrículas devem ser feitas no
site www.firjansenai.com.br.

Em formato EAD + prática em razão das
restrições impostas pela Covid-19, os cursos
terão metade de sua carga horária em aulas
on-line com instrutor, tutorias e atividades
presenciais nas unidades Firjan SENAI. A
metade restante será composta de atividades
individuais no ambiente virtual de
aprendizagem. A duração de cada curso é de
até um ano e meio, e as aulas se iniciam em 7
de fevereiro – data final do período de
matrículas. Podem se inscrever todos que
concluíram o ensino médio ou com o ensino
médio em curso.

A cada semana de duração do curso,
haverá 10 horas com o instrutor e 10 horas de
estudo individual: será um dia com aula on-
line ao vivo e dois com tutoria também virtual.
O instrutor estará sempre presente nas
atividades remotas, potencializando os
conhecimentos com simuladores e softwares,
entre outras estratégias, todas realizadas a
distância. O gerente de Educação Profissional
do SENAI, Edson Melo, explica que em
cenário de constantes mudanças e um
mercado cada vez mais exigente, manter-se
atualizado é essencial.

“A formação em muitas das carreiras
também amplia as possibilidades de atuação
do profissional em diferentes setores,
destacando as relacionadas a Tecnologia da
Informação (TI) e Automação, além da
chamada manufatura avançada ou indústria
4.0 está se expandindo, sendo essencial estar
preparado para as oportunidades, para tanto,
os cursos da Firjan SENAI visam oportunizar
aos nossos alunos a oportunidade de ampliar
o repertório profissional para dar conta desses
desafios”.

Além do ensino remoto, também em todas
as semanas os alunos terão um dia de
atividades presenciais na unidade da Firjan
SENAI escolhida para fazer a prática prevista
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Firjan SENAI Campos, Macaé e Itaperuna com desconto de 50% na primeira mensalidade

e necessária para o curso, caso seja possível em
função do contexto da Covid-19, ou por meio de
simuladores nas plataformas de aprendizagem.

Os cursos técnicos da Firjan SENAI
atendem as necessidades das indústrias e
capacitam os alunos para as exigências deste
mercado de trabalho, proporcionando
oportunidades de emprego a pessoas de
qualquer idade, seja para quem busca o
primeiro emprego ou recolocação.

Procura por profissionais de TI em
ascensão - Melo chama atenção para o setor

de tecnologia da informação (TI) e automação,
que acentuaram seu protagonismo frente à
demanda por tecnologias relacionadas ao
processo de digitalização das empresas, as
denominadas tecnologias habilitadoras para a
indústria 4.0, além do contexto da pandemia
Covid-19 que intensificou ainda mais a procura
por profissionais de TI e Automação. A unidade
de Itaperuna, por exemplo, está com inscrições
abertas para o curso de Técnico em
Informática.

Para conhecer mais sobre as vagas

ofertadas pelo SENAI em Cursos Técnicos
EaD + Prática e se inscrever, acesse:
www.firjansenai.com.br

Confira abaixo os cursos disponíveis em
cada unidade do Norte e Noroeste Fluminense

•        Firjan SENAI Campos: Técnico em
Mecânica e Técnico em Eletrotécnica

•        Firjan SENAI Macaé: Técnico em
Mecânica, Técnico em Eletromecânica e
Técnico em Eletrotécnica

•        Firjan SENAI Itaperuna: Técnico em
Informática

PRESIDENTE DIZ QUE ENVIARÁ PEC
DE COMBUSTÍVEIS NA SEMANA QUE VEM

 O presidente Jair Bolsonaro disse que
o governo deve enviar na próxima semana
uma proposta de emenda constitucional
(PEC) ao Congresso para zerar o imposto
federal que incide sobre o diesel.

Segundo o presidente,  a  medida é
necessária para que o corte seja realizado
sem indicar uma fonte de recurso para
compensar a perda na arrecadação dos
impostos.

A proposta é discutida como uma das
medidas  para  con te r  o  aumento  dos
combustíveis. Pela legislação fiscal, uma
fonte compensatória deve ser indicada
pelo governo no caso de renúncia de
receitas.

“Nós vamos entrar com uma PEC na
semana que vem pedindo ao Congresso que
me dê autorização para zerar o imposto de
diesel sem fonte compensadora”, afirmou.

Na semana passada,  o presidente
anunciou a PEC para conter o preço dos
combustíveis. Desde então, a discussão está
em torno do alcance da medida.

Embora o texto da emenda não tenha sido
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divulgado, os alvos da redução seriam os
tributos federais que compõem o preço dos

combustíveis .  Contudo,  os impostos
estaduais e o valor cobrado pela Petrobras

continuariam no preço final.
Edição: Denise Griesinger

Medida deve zerar imposto federal sobre o diesel
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RIO ATINGE META DE VACINAÇÃO CONTRA
A FEBRE AFTOSA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA

 O Estado do Rio de Janeiro registrou o
índice de 92% de animais vacinados contra a
febre aftosa. O número ultrapassou a meta
estabelecida pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, que é de 90%. A
segunda etapa da campanha de vacinação,
realizada no período de 1º de novembro a 20 de
dezembro, teve como objetivo imunizar bovinos
e bubalinos de até 2 anos de idade.

O sucesso da campanha, de acordo com a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento, pode ser creditado ao
fundamental trabalho das equipes da Defesa
Agropecuária em conjunto com pecuaristas,
Federação da Agricultura do Estado do Rio de
Janeiro, Superintendência Federal e Secretarias
Municipais.

– Desde 2019, em todas as campanhas, o
Estado do Rio de Janeiro bateu a meta definida
pelo Ministério. Esses resultados são fruto do
trabalho essencial desempenhado por todos os
servidores da Defesa Agropecuária. Estamos
avançando rumo à retirada da vacinação contra
a febre aftosa no estado – ressalta o secretário
de Agricultura, Marcelo Queiroz.

A imunização dos animais contra a febre
aftosa é fundamental para garantir o status de
reconhecimento de zona livre com vacinação.
O produtor que não vacinou o rebanho estará
sujeito à multa. O pecuarista que ainda não
declarou deve entrar em contato com o Núcleo
de Defesa Agropecuária da sua região por meio
dos contatos disponíveis neste link: https://bit.ly/
2FUeQqT.

– Todo o trabalho realizado pelos nossos
técnicos e parceiros só faz sentido quando o
pecuarista está consciente da importância da
saúde do seu rebanho para a economia do
estado – afirmou o superintendente de Defesa
Agropecuária, Paulo Henrique Moraes.

Vacinação em 2022 - O Rio de Janeiro
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Secretaria informa que mais de 800 mil bovinos e bubalinos foram imunizados no estado, índice de 92% de vacinados

continuará tendo vacinação contra a febre
aftosa este ano. A expectativa deste ano é
manter os bons resultados das etapas anteriores.

A pasta aposta em índices vacinais cada vez
mais altos, pois esse efeito é de extrema
importância para manter o status de área livre

com vacinação e, é também, um dos fatores
exigidos para avançar para a área livre de febre
aftosa sem vacinação.


