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Detro-RJ inicia Operação Férias 
Seguras em pontos turísticos

Após alta, presidente diz 
que vai se reunir com 

ministro da Saúde

O presidente Jair Bolsona-
ro recebeu alta na manhã deste 
domingo (18) e conversou com 
jornalistas na saída do Hospital 
Vila Nova Star, na zona sul de São 
Paulo. Durante a entrevista, Bolso-
naro disse que retorna ao trabalho 
na Presidência nesta segunda-feira 
(19) e se encontrará com o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, para 

tratar da covid-19.
“Não deixei de trabalhar 

aqui, conversei com vários minis-
tros, paguei missão para vários 
ministros. Vou pegar o Queiroga 
amanhã, vou conversar com ele 
a questão da covid. Tive acesso a 
estudo do CDC, Centro de Estudos 
de Doença dos Estados Unidos...

Centro Cultural recebe exposição com 
curadoria de professora da Faetec

O projeto de Metarrecicla-
gem, desenvolvido com os alunos 
a partir do reaproveitamento de 
lixo eletrônico, ultrapassou os 
muros da Faculdade de Educação 

Tecnológica do Estado do Rio de 
Janeiro (Faeterj) em Petrópolis – 
unidade da Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (Faetec) - e agora 
pode ser conferido na exposição 

“Territórios afetivos”. As obras do 
artista visual Cocco Barçante estão 
sendo exibidas no Centro Cultural 
dos Correios, no Centro do Rio.

Agentes do Departamen-
to de Transportes Rodoviários 
(Detro-RJ) realizaram, na sexta-
-feira (16/07), diversas ações em 
pontos turísticos dando início à 
operação “Férias Seguras”. No 

total, 12 veículos foram fl agrados 
realizando transporte irregular, 
sendo autuados e apreendidos.

A operação “Férias Segu-
ras” tem como objetivo a fi scali-
zação de fretamento turístico e 

coibição do transporte irregular 
em pontos estratégicos do esta-
do. As ações aconteceram em 
Angra dos Reis, Mangaratiba, 
Corcovado, Pão de Açúcar, 
Rodoviária do Rio e aeroporto 

Santos Dumont.
O coordenador da fi sca-

lização, Danilo Menezes, expli-
cou como funciona a operação. 
“Com as férias do meio do ano, 
o turismo tende a aumentar e, 

paralelamente, a oferta por trans-
porte irregular também segue a 
tendência. Realizamos trabalho 
de prevenção, pois este tipo de 
transporte...
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Detro-RJ inicia Operação Férias 
Seguras em pontos turísticos

Secretaria de Saúde distribui neste 
sábado 292 mil doses de vacinas

A Secretar ia de 
Estado de Saúde (SES) 
realizou neste sábado, 
17.07, a entrega de 292 
mil doses do imunizan-
te Oxford/AstraZeneca 
contra a Covid-19 aos 92 
municípios do estado. A 
vacina foi disponibilizada 
para ampliação da cober-
tura vacinal da população 
fl uminense. 

Os municípios do 
Rio de Janeiro, Niterói, São 
Gonçalo, Maricá e Itabo-
raí fi zeram a retirada dos 

imunizantes diretamente 
na Coordenação Geral de 
Armazenagem (CGA) da 
SES, em Niterói. Também 
saíram do local os com-
boios de vans e caminhões 
para entregar os imunizan-
tes aos municípios das 
regiões Metropolitana I e 
II, Médio Paraíba, Serra-
na, Centro Sul e Baixada 
Litorânea, com escolta da 
Polícia Militar. No mesmo 
horário, dois helicópteros 
levaram as vacinas para 
as regiões da Costa Verde, 

Norte e Noroeste, sendo 
uma aeronave da Saúde 
e outra do Corpo de Bom-
beiros.

-  Estamos com-
pletando seis meses de 
vacinação com 50% da 
população dom 18 anos ou 
mais já vacinada pelo me-
nos com a primeira dose. 
É uma marca importante, 
mas ainda não permite o 
afrouxamento das medidas 
preventivas. A pandemia 
ainda não acabou. Em-
bora estejamos em um 

momento de queda de 
casos confi rmados e taxa 
de ocupação de leitos, 
ainda é necessário que 
todos respeitem as medi-
das sanitárias, inclusive as 
pessoas que já tomaram 
as duas doses da vacina 
- afi rma o secretário de Es-
tado de Saúde, Alexandre 
Chieppe.

Assim como nas en-
tregas anteriores, a SES 
enviou ofício para as secre-
tarias municipais de Saúde 
reforçando a importância 

de que os responsáveis 
técnicos e gestores mu-
nicipais organizem suas 
ações de vacinação, res-
peitando as doses que são 
destinadas para a primeira 
e/ou segunda aplicação. 
A SES reitera que não há 
reserva técnica para repo-
sição das vacinas, caso a 
administração das doses 
não siga o especifi cado, e 
destaca ainda que a gestão 
da aplicação das doses e o 
registro são de competên-
cia municipal.

Todo o volume de 
distribuição é feito de forma 
proporcional e igualitária. A 
SES também ressalta a ne-
cessidade da priorização 
da repescagem de pesso-
as dos grupos prioritários já 
atendidos pelo Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI) nas distribuições an-
teriores, dando continuida-
de à campanha conforme 
recomendações da terceira 
edição do Calendário Úni-
co de Vacinação do Estado 
do Rio de Janeiro.

Agentes do Depar-
tamento de Transportes 
Rodoviários (Detro-RJ) re-
alizaram, na sexta-feira 
(16/07), diversas ações em 
pontos turísticos dando iní-
cio à operação “Férias Se-
guras”. No total, 12 veículos 
foram fl agrados realizando 

transporte irregular, sendo 
autuados e apreendidos.

A operação “Férias 
Seguras” tem como objetivo 
a fi scalização de fretamento 
turístico e coibição do trans-
porte irregular em pontos 
estratégicos do estado. As 
ações aconteceram em An-

gra dos Reis, Mangaratiba, 
Corcovado, Pão de Açúcar, 
Rodoviária do Rio e aero-
porto Santos Dumont.

O coordenador da 
fi scalização, Danilo Mene-
zes, explicou como funciona 
a operação. “Com as férias 
do meio do ano, o turismo 

tende a aumentar e, pa-
ralelamente, a oferta por 
transporte irregular também 
segue a tendência. Realiza-
mos trabalho de prevenção, 
pois este tipo de transporte, 
além de ilegal, coloca a vida 
dos passageiros em risco. 
É nosso dever garantir um 

transporte de qualidade e 
seguro para a população”, 
disse o coordenador.

O valor da multa é de 
R $3.627, além de R $473 
de reboque e diária. 

Além das ações de 
inteligência, as reclama-
ções recebidas pela Ouvi-

doria ajudam a nortear as 
operações. Os cidadãos 
podem encaminhar de-
núncias sobre transporte 
intermunicipal pelo e-mail 
ouvidoria@detro.rj.gov.br, 
pelo telefone (21) 3883-
4141 ou pelo whatsapp (21) 
98596-8545.
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Centro Cultural recebe exposição com 
curadoria de professora da Faetec

O projeto de Metar-
reciclagem, desenvolvido 
com os alunos a partir do 
reaproveitamento de lixo 
eletrônico, ultrapassou os 
muros da Faculdade de 
Educação Tecnológica do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Faeterj) em Petrópolis – 
unidade da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica 
(Faetec) - e agora pode 
ser conferido na exposição 
“Territórios afetivos”. As 
obras do artista visual Coc-
co Barçante estão sendo 
exibidas no Centro Cultural 
dos Correios, no Centro 
do Rio.  A exposição tem 
a curadoria da professora 
Lucimar Cunha e a coor-
denação pedagógica do 
professor Paulo Antônio 
Igreja, ambos da Faetec.

A coleção “Territó-
rios afetivos” reúne peças 
que refl etem a sensação de 
pertencimento das pessoas 
com os lugares onde resi-

dem e nasceram. O artista 
plástico Cocco Barçante 
explica que a instalação, 
composta por seis painéis, 
permeia os temas de ex-
patriados e sua construção 
de laços.

- A exposição fala 
e retrata os sentimentos 
das pessoas em relação 
ao território onde nascem 
ou vivem, se sensibilizando 
inclusive com a questão dos 
refugiados no mundo. É 
uma ligação de afetividade 
com a cultura do país de 
origem - ressalta o artista.

Das obras em exibi-
ção, destaque para o painel 
Diversidade Tech que con-
tou com a participação dos 
alunos da Faeterj Petrópo-
lis. A  instalação traz o con-
ceito de um Rio Inovador e 
que une o passado tradicio-
nal e o futuro tecnológico. 
É uma releitura da obra 
original do artista. A peça 
toda é feita com reaprovei-

tamento de fi os, tomadas 
e cabos de computadores. 
Além disso, conta com um 
sistema de robótica que 
permite interação a partir de 
movimentos empregados 
pelos visitantes. O meca-
nismo foi instalado pelo 
professor e coordenador do 
Laboratório de Robótica da 
Faeterj Petrópolis (Sir Lab),  
Alberto Angonese, e pelos 
alunos da unidade: Ícaro 
Teixeira, Maria Thereza 
Gall, Tamires Lira e Erick 
Araújo.

- Foram muitos os 
desafi os para concretiza-
ção desse trabalho. A expo-
sição foi adiada por 10 me-
ses em razão da pandemia, 
e tivemos que readaptar a 
produção e a dinâmica dos 
encontros com alunos por 
conta dos protocolos sa-
nitários. Mas, sem dúvida, 
o apoio incondicional da 
Faetec, nesses tempos de 
dificuldades, foi determi-

nante para manutenção do 
projeto e sua concretização 
neste momento - garante 
Lucimar Cunha, diretora da 
Faeterj Petrópolis e curado-
ra da exposição.

A coleção “Terri-
tórios afetivos” marca a 
consolidação do Projeto 
Metarreciclagem, criado 
na Faeterj Petrópolis, em 
2014. O trabalho de arte 
educação, coordenado por 
Cocco Barçante, utiliza 
o conceito dos “3Rs” da 
sustentabilidade: reduzir, 
reutilizar e reciclar. Os alu-
nos criam peças de artes a 
partir da transformação de 
lixo tecnológico acumulado 
na unidade, utilizando fi os, 
tomadas, luminárias, circui-
tos impressos, botões de 
teclados e demais objetos 
eletrônicos.

- Esse é o tipo de 
trabalho que vai muito além 
de desenvolver habilidades 
motoras na unidade de en-

sino. A experiência artística 
dá acesso a novas desco-
bertas e ainda promove o 
papel social que todos nós 
precisamos cumprir na so-
ciedade. O projeto propor-
ciona aos estudantes uma 
visão mais aprofundada da 
cultura e da sustentabilida-
de por meio da arte - enfati-
za João Carrilho, presidente 
da Faetec.

Na organização e 
montagem de “Territórios 
afetivos”, alunos e profi ssio-
nais da Faeterj Petrópolis 
tiveram um desafi o ainda 
maior imposto pela pan-
demia.

- Foi um momento 
muito difícil. Mas a coleção 
nasce da união de esforços, 
talentos e pessoas que 
acreditam na superação 
e na resiliência humana. 
Artesãos, professores, de-
signers gráfi cos e funcio-
nários da unidade são os 
verdadeiros protagonistas 

dessa construção. Através 
da inovação, tecnologia e 
sustentabilidade, apresen-
tamos na arte uma visão 
atual da sociedade, cida-
dania e responsabilidade 
social - salienta Cocco Bar-
çante.

A exposição pode 
ser visitada até 28 de agos-
to, de terça a sábado (de 
12h as 19h), no Centro 
Cultural dos Correios. A en-
trada é gratuita e a mostra 
segue todos os protocolos 
de segurança sanitária pre-
vistos pelos órgãos respon-
sáveis.

Exposição: “Territó-
rios afetivos”

Local: Centro Cul-
tural dos Correios - rua 
Visconde de Itaboraí, 20, 
Centro do Rio.

Período: de 16 de 
julho a 28 de agosto 2020

Horário: de terça a 
sábado, de 12h as 19h

Entrada franca
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Após alta, presidente diz que vai se 
reunir com ministro da Saúde

O presidente Jair 
Bolsonaro recebeu alta 
na manhã deste domingo 
(18) e conversou com 
jornalistas na saída do 
Hospital Vila Nova Star, 
na zona sul de São Paulo. 
Durante a entrevista, Bol-
sonaro disse que retorna 
ao trabalho na Presidên-
cia nesta segunda-feira 
(19) e se encontrará com 
o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, para tratar 
da covid-19.

“Não deixei de tra-
balhar aqui, conversei 
com vários ministros, pa-
guei missão para vários 
ministros. Vou pegar o 
Queiroga amanhã, vou 
conversar com ele a ques-
tão da covid. Tive acesso 
a estudo do CDC, Centro 
de Estudos de Doença 
dos Estados Unidos, e o 
que mais mata de covid, 
em primeiro lugar, é quem 
está com obesidade, em 
segundo lugar, quem está 
tomado pelo pavor ou pelo 
pânico. Lembra que eu fa-
lava lá atrás que tem que 
enfrentar, não tem jeito, 
quem está com pânico ou 
com pavor, a chance [da 
covid-19] de evoluir para 
uma piora gravíssima é 
muito grande”, disse.

O presidente disse 
que também pretende tra-
tar com Queiroga sobre o 
uso do medicamento pro-
xalutamida contra a co-
vid-19. Ele informou que 
vai pedir estudos no país 
sobre o medicamento.

Bolsonaro também 
falou sobre a reunião com 
os chefes dos Três Po-
deres, que foi adiada em 
virtude da internação do 
presidente. Ele disse que 
o encontro deve ocorrer, 
e que “não tem nada de 
anormal” nessas reuni-
ões, que servem para 
“acertar algumas coisas, 
trocar uma ideia”. 

“O único chefe que 
não tem problema dentro 
da inst i tuição sou eu, 
porque eu tenho ministro 
que eu nomeio. O ministro 
[Luiz] Fux tem o Supremo 
[Tribunal Federal], que ali 
alguns pensam diferente 
dele, o [presidente da Câ-
mara, Arthur] Lira e o [pre-
sidente do Senado, Ro-
drigo] Pacheco também, 
mas nós vamos cada vez 
mais nos acertando em al-
guma coisa. Isso é para o 
bem do Brasil, e da minha 
parte, não tem briga, eu 
sempre fui de paz e amor. 
Eu respeito integralmente 

a Constituição”, disse o 
presidente.

O presidente disse 
que quis ir  embora desde 
o primeiro dia em que foi 
internado e que espera 
“daqui uns 15 dias estar 
comendo um churrasqui-
nho de costela e qualquer 
negócio”. “No resto, a luta 
continua, o Brasil está aí 
e temos muita coisa para 
resolver.”

Após a alta, além 
do acompanhamento mé-
dico, o presidente vai ter 
que seguir uma dieta, mas 
o próprio Bolsonaro ad-
mitiu que é um “péssimo 
exemplo em se tratando 
de dieta”.

O presidente foi in-
ternado na manhã do dia 
14 no Hospital das For-
ças Armadas (HFA), em 
Brasília, com uma crise 
persistente de soluços e 
mal-estar. Após exames, 
Bolsonaro foi diagnosti-
cado com um quadro de 
obstrução intestinal. No 
mesmo dia ele foi trans-
ferido para São Paulo por 
decisão do médico Anto-
nio Luiz Macedo, respon-
sável pelas cirurgias no 
abdômen do presidente, e 
internado no Hospital Vila 
Nova Star.

Versamune pode integrar Programa 
Nacional de Imunizações este ano

Brasil registra 34,1 mil casos 
de covid-19 em 24 horas

Vacina contra a covid-19 
totalmente nacional, a Versa-
mune é o imunizante em fase 
mais avançada de desenvolvi-
mento aqui no Brasil e pode ser  
incluída no Plano Nacional de 
Imunizações (PNI) no fi nal des-
te ano em critério emergencial. 
A informação é do ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Marcos Pontes. 

O imunizante já está, in-
clusive, com a fase de testes 
autorizada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Segundo o ministro, a 
expectativa é que a Versamune 
inicie a fase 3 de testes no se-
gundo semestre. A ideia é contar 
com a vacina disponível para a 
população no ano que vem. “A 
minha visão é principalmente 
para o ano que vem, para que a 
gente não precise mais importar 
vacinas, todo esse problema de 

custo, de logística. Tudo vai ser 
nacional e fabricado em empresa 
brasileira”.

De acordo com Pontes, o 
Brasil conta hoje com 15 estraté-
gias de vacinas nacionais contra 
a covid-19. Segundo ele, toda 
a pesquisa, desenvolvimento e 
criação de infraestrutura para 
a produção dessas vacinas 
servirá não só para que o país 
possa contar com uma estrutura 
perene para o desenvolvimento 
de imunizantes contra o novo 
coronavírus como também para 
desenvolver estudos em relação 
a outras doenças como dengue 
e chikungunya. 

“A gente vai poder pro-
duzir outras vacinas, fi car muito 
mais preparados para outras 
pandemias que virão. Foi todo 
um trabalho estratégico feito pelo 
ministério que vai dar um legado 
muito bom para o país”.

O Brasil registrou, 
em 24 horas, 34.126 no-
vos casos de covid-19, 
segundo boletim divulgado 
pelo Ministério da Saúde. 
No total, o país acumula 
19.376.574 casos desde 
o início da pandemia e há, 
segundo o Boletim Epide-
miológico divulgado neste 
domingo (18), 18.023.512 
pessoas que se recupera-
ram da doença.

Segundo o boletim, 
há ainda 810.848 casos em 
acompanhamento.

O número de novas 
mortes foi 948 e há um total 
de 542.214 óbitos desde o 
início da pandemia. 

Entre os estados, 
São Paulo lidera tanto em 
número de casos quanto 
de mortes, com 3,9 mi-
lhões e 134,3 mil, res-
pectivamente. No número 

de casos, São Paulo é 
seguido por Minas Gerais 
(1,9 milhões) e Paraná 
(1,3 milhões). As unidades 
da Federação com menor 
número de casos são Acre 
(88,6 mil), Roraima (116,9 
mil) e Amapá (119,7 mil).

As unidades da 
Federação que fi cam em 
segundo e terceiro lugar 
no número de mortes são 
Rio de Janeiro (57,5 mil) e 

Minas Gerais (48,8 mil) e 
os que registram o menor 
número de mortes são Acre 
(1.776), Roraima (1.808) e 
Amapá (1.879).

Os dados em geral 
são menores aos domin-
gos e segundas-feiras em 
razão da difi culdade de ali-
mentação do sistema pelas 
secretarias estaduais. Às 
terças-feiras, os resultados 
tendem a ser maiores pela 

regularização dos registros 
acumulados durante o fi m 
de semana.

Vacinação
Segundo os dados 

divulgados neste domingo 
pelo Ministério da Saúde, 
154,7 milhões de doses 
de vacinas foram distribu-
ídas para as unidades da 
Federação. 

No total, foram apli-

cadas 123,9 milhões de 
doses, somando-se as 
117,2 milhões aplicadas e 
já registradas na base na-
cional do Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI) e 
6,6 milhões de doses que 
aguardam registro. Desse 
total, foram aplicadas 89,9 
milhões de primeiras doses 
e 33,9 milhões de segun-
das doses e dose única de 
imunizantes.


