
c
m
y
k

c
m
y
k

c
m
y
k

Carmo, 02 de agosto de 2021 Ano II - Nº 201 - R$ 0,50

Pág 02

Pág 04Pág  03

Segundo maior felino do continente é fl agrado 
em parque do Inea em Nova Friburgo

Museu da Língua Portuguesa 
é reaberto com presença de 

autoridades

O Museu da Língua Portu-
guesa, instalado na histórica Esta-
ção da Luz, foi reinaugurado neste 
sábado (31) com a presença de 
representantes de países lusófo-
nos, entre eles os presidentes de 
Cabo Verde e Portugal. O portu-
guês Marcelo Rebelo de Sousa 
condecorou a instituição com a 
Ordem de Camões, a honraria foi 

concedida pela primeira vez. 
O prédio sofreu um incên-

dio de grandes proporções em 21 
de dezembro de 2015 e teve que 
ser completamente reformado. 
Além do conteúdo das exposi-
ções, que foi revisto e ampliado, o 
museu conta agora com um novo 
terraço...

Brasil bate a marca de 100 
milhões de pessoas vacinadas

O Brasil chegou a 100 
milhões de pessoas imunizadas 
ao menos com a primeira dose 
da vacina contra a covid-19. De 
acordo com o Ministério da Saú-

de, mais de 62% da população 
já recebeu ao menos uma dose. 
“Estamos cada vez mais próximos 
de chegar na nossa meta: até se-
tembro, 100% dos adultos estarão 

vacinados com a primeira dose. E, 
até o fi nal do ano, todos estarão 
imunizados”, afi rmou o ministério, 
em nota à imprensa.

O Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) registrou, no 
dia 12/7, a presença de uma 
onça-parda (Puma concolor) 
em Nova Friburgo, dentro dos 
limites do Parque Estadual dos 

Três Picos (PEPT), unidade de 
conservação administrada pelo 
órgão. Segundo maior felino 
do continente americano, a 
espécie tem baixa população 
naturalmente, e está ameaçada 

pelo avanço da ação humana no 
habitat natural.

O animal símbolo do 
PEPT foi fi lmado em dois pon-
tos, na parte baixa e na parte 
alta do Complexo Caledônia, lo-

calizado na Região Serrana do 
Rio de Janeiro. A presença da 
espécie na unidade de conser-
vação evidencia que o ecossis-
tema da região está saudável, 
uma vez que a mesma está no 

topo da cadeia alimentar. A so-
brevivência do felino no parque 
indica também que o ambiente 
proporciona condições para que 
isto aconteça.
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Segundo maior felino do continente é fl agrado 
em parque do Inea em Nova Friburgo

Inea inaugura primeira Academia 
Nacional de Guarda-parques

A primeira Academia 
Nacional de Guarda-Par-
ques do Brasil foi inaugura-
da neste sábado (31/7) no 
município de Guapimirim. 
O dia mundial do guarda-
-parque é celebrado na 
mesma data e a realização 
do evento foi também ho-
menagem aos profi ssionais 
da área.

A escola está loca-
lizada no Núcleo Paraíso, 
dentro do Parque Estadual 
dos Três Picos, e fica-

rá aberta para diferentes 
públicos quando as medi-
das de restrição por conta 
da pandemia se tornarem 
mais brandas. A estrutura 
servirá tanto para servido-
res públicos quanto para 
pessoas que não integram 
a esfera pública estadual, 
municipal e federal. Até 
mesmo as crianças se-
rão contempladas com a 
inauguração da academia 
por meio de ofi cinas edu-
cativas.

- Essa é uma con-
quista importante para os 
guarda-parques e também 
para o meio ambiente. 
Através dos treinamentos, 
capacitações e cursos te-
remos profi ssionais cada 
vez mais preparados para 
trabalhar pela preserva-
ção ambiental - destaca o 
presidente do Inea, Philipe 
Campello. 

O principal objetivo 
da academia é formar pro-
tetores do meio ambiente 

e capacitar cada vez mais 
integrantes de órgãos que 
já atuam combatendo in-
cêndios, fiscalizando de-
núncias e exercendo a 
proteção da fauna e fl ora 
brasileira. 

- Os protetores vão 
ter uma academia que vai 
se chamar APUMA - Aca-
demia de Protetores de 
Unidades do Meio Ambien-
te. Essa APUMA vai ter o 
símbolo com uma sussua-
rana, que é o nosso puma 

(Puma concolor). Esse é 
um espaço importante para 
oferecer treinamentos aos 
guarda-parque e orientá-
-los para todos os tipos 
de ocorrências - explica o 
tenente-coronel Alex Al-
ves, gerente dos guarda-
-parques do Inea. O grupo 
também será homenagea-
do no local pela celebração 
internacional da função tão 
importante para a preserva-
ção do meio ambiente.

A academia possui 

uma grande estrutura com 
diferentes áreas para trei-
namentos e cerca de 54 
alojamentos com camas 
e armários para os alunos 
que estiverem realizando 
algum curso na localidade. 
Um dos planos futuros é 
realizar intercâmbios com 
academias de outros pa-
íses como Austrália, Ca-
nadá, Estados Unidos e 
Portugal para trocar expe-
riências e saberes sobre a 
proteção do meio ambiente.

O Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) regis-
trou, no dia 12/7, a pre-
sença de uma onça-parda 
(Puma concolor) em Nova 
Friburgo, dentro dos limi-
tes do Parque Estadual 
dos Três Picos (PEPT), 
unidade de conservação 
administrada pelo órgão. 
Segundo maior felino do 
continente americano, a 
espécie tem baixa popula-
ção naturalmente, e está 
ameaçada pelo avanço da 

ação humana no habitat 
natural.

O animal símbolo do 
PEPT foi fi lmado em dois 
pontos, na parte baixa e 
na parte alta do Complexo 
Caledônia, localizado na 
Região Serrana do Rio 
de Janeiro. A presença 
da espécie na unidade de 
conservação evidencia 
que o ecossistema da re-
gião está saudável, uma 
vez que a mesma está no 
topo da cadeia alimentar. A 

sobrevivência do felino no 
parque indica também que 
o ambiente proporciona 
condições para que isto 
aconteça.

- Fortalecer os nos-
sos Parques e Unidades 
de Conservação é par-
te fundamental do nosso 
trabalho, pois com isso 
garantimos um ecossis-
tema saudável para as 
espécies de fauna e fl ora 
em nosso estado - destaca 
o secretário do Ambiente e 

Sustentabilidade, Thiago 
Pampolha. 

O monitoramento 
de animais no local é feito 
por meio de 20 armadilhas 
fotográfi cas com câmeras 
que foram disponibilizadas 
à unidade de conservação 
por meio do projeto Aventu-
ra Animal e do colaborador 
Juram Santos. O equipa-
mento auxilia a equipe do 
PEPT no monitoramento 
da qualidade ambiental da 
fauna.

-  As armadi lhas 
promovem, por meio de 
registro visual, um maior 
conhecimento da fauna 
presente dentro do parque 
e na região. É importante 
vermos a atividade do ani-
mal, como ele se comporta, 
o que ele faz naquele espa-
ço. Monitoramos também a 
presença humana, o que 
auxilia na coibição da caça, 
por exemplo - explica o co-
ordenador do Núcleo Três 
Picos, Rominique Schimidt.

A onça-parda, tam-
bém conhecida como 
Suçuarana e Leão-baio, 
alimenta-se de animais 
silvestres de portes varia-
dos e exerce papel vital na 
manutenção da integridade 
dos ecossistemas onde 
ocorre. A espécie tem a 
capacidade de adaptação 
a vários tipos de ambien-
tes, de desertos quentes 
aos altiplanos andinos, 
com maior atividade ao 
entardecer e à noite.
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Museu da Língua Portuguesa é reaberto 
com presença de autoridades

O Museu da Língua 
Portuguesa, instalado na 
histórica Estação da Luz, 
foi reinaugurado neste sá-
bado (31) com a presença 
de representantes de paí-
ses lusófonos, entre eles os 
presidentes de Cabo Verde 
e Portugal. O português 
Marcelo Rebelo de Sousa 
condecorou a instituição 
com a Ordem de Camões, 
a honraria foi concedida 
pela primeira vez. 

O prédio sofreu um 
incêndio de grandes pro-
porções em 21 de dezem-
bro de 2015 e teve que ser 
completamente reformado. 
Além do conteúdo das ex-
posições, que foi revisto e 
ampliado, o museu conta 

agora com um novo terra-
ço, com vista para o Jardim 
da Luz e a torre do relógio, 
e instalações de reforço da 
segurança contra incêndio.

“Aqui viemos para 
dizer que uma língua é 
uma alma feita de milhões 
de almas, pela qual se 
ama, se sofre, se cria, se 
chora, se ri, se pensa, se 
escreve, se fala”, celebrou 
Sousa. O presidente de 
Cabo Verde, Jorge Carlos 
Fonseca, destacou a união 
dos países lusófonos e as 
contribuições de escritores. 
“Uma língua que foi cada 
vez mais apropriada e re-
construída e acarinhada, 
afagada pelos deuses, os 
deuses da nossa língua 

comum são, para além dos 
nossos povos humildes, 
aquelas que a melhor a 
trabalham e divulgam.”

Foram investidos 
cerca de R$ 85 milhões 
nas obras de reconstrução 
com diversos apoiadores 
privados e o governo do 
estado de São Paulo e o 
governo federal, pela Lei 
de Incentivo à Cultura. 
As obras começaram em 
2017 e foram acompanha-
das pelos órgãos federais, 
estaduais e municipais de 
proteção do patrimônio 
histórico e artístico.

“Este é o primeiro 
museu do mundo dedicado 
a um idioma e que está de 
volta depois de um longo 

período de reforma. (...) 
Voltou melhor, com mais 
recursos, mais tecnologia, 
ampliado e fortalecido com 
todos os cuidados que 
foram objeto dessa recons-
trução do museu”, declarou 
o governador de São Paulo, 
João Doria.

Exposições
Novas instalações 

entre as exposições de 
longa duração marcam a 
reabertura do museu. Elas 
fi cam dispostas no segun-
do e no terceiro andar do 
prédio. Entre as novidades, 
está a “Línguas do mundo”, 
na qual mastros se espa-
lham pelo hall com áudios 
em 23 diferentes idiomas. 

Foram escolhidas línguas, 
entre as mais de 7 mil exis-
tentes, que tenham relação 
com o Brasil, incluindo 
expressões originárias, 
como yorubá, quimbundo, 
quéchua e guarani-mbyá.

Os sotaques e as 
expressões do português 
no Brasil ganham espaço 
na instalação “Falares”. E 
os “Nós da Língua Portu-
guesa” mostram os laços e 
a diversidade cultural entre 
os países da Comunidade 
de Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP). O idioma 
é falado em cinco conti-
nentes por 261 milhões de 
pessoas.

Continuam a ser 
exibidas, assim como nos 

quase 10 anos em que o 
museu esteve ativo, a insta-
lação “Palavras Cruzadas”, 
que mostra infl uências his-
tóricas no português falado 
no Brasil e a “Praça da 
Língua”, que homenageia a 
língua falada, escrita e can-
tada com um espetáculo 
de som e luz. A praça, uma 
espécie de planetário, traz 
poemas e músicas inter-
pretados por nomes como 
Maria Bethânia e Matheus 
Nachtergaele. 

O museu tem cura-
doria de Isa Grinspum 
Ferraz e Hugo Barreto e 
contou com a colaboração 
de artistas, músicos, lin-
guistas, entre outros pro-
fi ssionais.
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Brasil bate a marca de 100 
milhões de pessoas vacinadas

O Brasil chegou a 
100 milhões de pesso-
as imunizadas ao menos 
com a primeira dose da 
vacina contra a covid-19. 
De acordo com o Minis-
tério da Saúde, mais de 
62% da população já rece-
beu ao menos uma dose. 
“Estamos cada vez mais 
próximos de chegar na 
nossa meta: até setembro, 
100% dos adultos estarão 
vacinados com a primeira 
dose. E, até o fi nal do ano, 
todos estarão imuniza-
dos”, afi rmou o ministério, 
em nota à imprensa.

Ao mesmo tempo, 
o governo tem alertado a 
população sobre a impor-
tância da segunda dose. O 
ministério lançou no início 
de julho uma campanha 
para incentivar as pessoas 
que já tomaram a primeira 
dose a procurarem os pos-

tos de saúde para comple-
tar o esquema vacinal.

Nas redes sociais, 
o ministério ressalta a 
importância de se vacinar: 
“Quando chegar a sua vez, 
vacine já!!”

O chefe da pasta, 
ministro Marcelo Queiroga, 
defendeu que governo fe-
deral, estados e municípios 
devem reforçar a comu-
nicação para estimular a 
procura das pessoas que 
já tomaram a primeira dose 
para que completem o ciclo 
dentro do prazo previsto. 
Em evento em Presidente 
Prudente (SP), no início da 
tarde de sábado (31), Quei-
roga destacou o avanço da 
vacinação contra covid-19 
no país, e afirmou sua 
expectativa de cumprir a 
meta de vacinar todos os 
brasileiros acima de 18 
anos até setembro.

Municípios estão há duas semanas 
sem registros de mortes por Covid

Estado distribui mais de meio milhão 
de doses de vacinas contra a Covid

Vinte e quatro municípios 
do Estado do Rio de Janeiro 
estão há duas semanas sem 
registrar mortes por Covid-19. 
A informação é de um levan-
tamento feito por técnicos da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES), divulgado nesta sexta-
-feira (30.07). A análise levou 
em consideração dados das 
semanas epidemiológicas 27 e 
28, período de 4 a 17 de julho.

As cidades sem óbitos 
causados pela doença foram: 
Aperibé, Armação dos Búzios, 
Arraial do Cabo, Cambuci, Can-
tagalo, Cardoso Moreira, Carmo, 
Comendador Levy Gasparian, 
Cordeiro, Duas Barras, Italva, 
Itaocara, Laje do Muriaé, Macu-
co, Miguel Pereira, Paracambi, 
Paty do Alferes, Rio das Flores, 
Santa Maria Madalena, São 
José de Ubá, São Sebastião 
do Alto, Sumidouro, Trajano de 
Moraes e Varre-Sai.

- Importante destacar que 
essa análise não pode ser feita 
com semanas tão próximas. É 
preciso respeitar 15 dias, ao 
menos, para que as informações 
estejam mais consolidadas. O 
resultado é consequência da 
vacinação no estado do Rio de 
Janeiro, que já atingiu mais de 
50% de toda população fl umi-

nense adulta com ao menos 
uma dose da vacina - destaca o 
secretário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

A SES ressalta que mui-
tos casos são notifi cados após 
a data do óbito. Por essa razão, 
desde o início da pandemia, 
recomenda-se que a análise 
das informações seja feita pela 
data de ocorrência da morte; e 
não pela data de notifi cação ou 
confi rmação.

A 41ª edição do Mapa 
de Risco da Covid-19, também 
divulgada nesta sexta-feira (30), 
mostra que o estado do Rio de 
Janeiro teve 27% de redução no 
número de óbitos provocados 
pelo vírus. As internações por 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG) caíram 18% na 
comparação entre as semanas 
epidemiológicas 28 (de 11 a 
17 de julho) com a 26 (27 de 
junho a 03 de julho) de 2021; e 
as taxas de ocupação de leitos 
no estado estão em patamares 
estáveis: 56% para leitos de UTI 
e 35% para leitos de enfermaria. 
Com os indicadores reduzidos, o 
estado do Rio de Janeiro segue 
– pela terceira semana conse-
cutiva - com a classifi cação de 
bandeira amarela, ou seja, de 
baixo risco de contrair a doença.

A Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES) rea-
lizou neste sábado (31.07) 
a entrega de 586.140 do-
ses de vacina contra a 
Covid-19 aos 92 municí-
pios fl uminenses. Foram 
283.140 doses da Pfi zer 
para primeira aplicação; 
69.000 doses da Oxford/
Astrazeneca para segun-
da aplicação; e 234.000 
doses da CoronaVac para 
as duas aplicações do es-

quema vacinal. 
Os municípios do 

Rio de Janeiro, Niterói, São 
Gonçalo, Maricá e Itaboraí 
fizeram as retiradas dos 
seus lotes a partir das 8h, 
na Coordenação Geral de 
Armazenagem (CGA) da 
SES, em Niterói. As regiões 
Metropolitana I e II, Médio 
Paraíba, Serrana e Centro 
Sul receberam as vacinas 
por vans e caminhões, com 
escolta da Polícia Militar. E 

para as regiões Noroeste, 
Norte, Baixada Litorânea e 
Costa Verde, a distribuição 
foi realizada, a partir das 
8h, por quatro aeronaves, 
sendo uma do Governo 
do Estado, uma da Polícia 
Militar, uma do Corpo de 
Bombeiros e outra da SES.

— Com mais esta 
remessa, a SES ultrapas-
sa a marca de 15 milhões 
de doses distribuídas aos 
municípios. Estamos avan-

çando na campanha de 
imunização e o resultado 
disso é que os dados epi-
demiológicos estão caindo. 
Nesta semana, registra-
mos o menor número de in-
ternações por Covid desde 
abril — afi rma o secretário 
de Estado de Saúde, Ale-
xandre Chieppe. 

A Subsecretaria de 
Vigilância e Atenção Pri-
mária à Saúde (SVAPS) 
vem reforçando rotineira-

mente com as secretarias 
municipais de Saúde a 
importância de os respon-
sáveis técnicos e gestores 
municipais organizarem 
suas ações de vacinação, 
respeitando a destinação 
das doses para a primeira 
ou segunda aplicação do 
esquema vacinal. Essa 
destinação é sinalizada por 
meio de Informe Técnico 
enviado pelo Programa 
Nacional de Imunizações, 

do Ministério da Saúde, 
aos estados. A SVAPS res-
salta que a distribuição do 
imunizante é feita de forma 
proporcional e igualitária a 
todos os municípios.  

O quantitativo de 
doses distribuídas por mu-
nicípio e tipo de vacina 
desde o início da cam-
panha vacinal pode ser 
verifi cado no site:  https://
vacinacaocovid19.saude.
rj.gov.br.


