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 Notícia Municipal  

 

Novas faixas de areia geram risco de afogamento em praia de Aracaju 
Link: https://infonet.com.br/noticias/cidade/novas-faixas-de-areia-geram-risco-de-afogamento-em-praia-

de-aracaju/   

12/11/2021 

Fonte: Site Infonet. 

 

Novas faixas de areia vem se formando na praia da Coroa do Meio, em Aracaju, e se 

tornaram locais com grande risco de afogamentos. Existe um canal que passa bem próximo. Então, 

quando a pessoa entra já encontra grande profundidade e uma correnteza forte, com alto risco de 

afogamento”, afirmou o sargento Wallace Bazílio. O guarda-vidas explicou como estão surgindo 

essas novas faixas de areia, próximo às pedras que ficam no local. “O mar vai alterando a formação 

das praias ao longo do tempo. 

 

Aracaju concluirá Campanha de Vacinação Antirrábica neste sábado, 13. 
Link: 
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93202/aracaju_concluira_campanha_de_vacinacao_antirrabica_nes

te_sabado,_13.html  

12/11/2021 

Fonte: Site Prefeitura de Aracaju 

 

https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-anuncia-nova-antecipacao-de-segunda-dose-de-astrazeneca/


 

 

INFORMATIVO – SE 45 | CIEVS | CIGE | ASPLANDI | GAB | SMS  

 

3 
CIVES-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |15.11.2021 Edição 9 _SE 45 

 

Por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju concluirá a 

Campanha de Vacinação Antirrábica neste sábado, dia 13, quando será disponibilizada a vacina em 

pontos fixos, de 8h às 16h. 

A meta da Prefeitura é vacinar 80% dos animais, o que corresponde a 45.661 animais do total 

de 57.076 animais. Segundo a gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena, já 

foram vacinados até o momento 33.189 animais, sendo 21.588 cães e 11.601 gatos. 

 

Mesmo com avanço da vacinação, Prefeitura reforça a importância do uso 
de máscara. 

Link: 

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93156/mesmo_com_avanco_da_vacinacao,_prefeitura_reforca_a_i

mportancia_do_uso_de_mascara.html  

12/11/2021 

Fonte: Site Prefeitura de Aracaju. 

 

Aracaju tem alcançado resultados satisfatórios na redução da positividade dos exames, óbitos 

e internações relacionados à covid-19. Todos esses resultados positivos estão relacionados à 

aceleração da vacinação e estão atrelados a outras medidas de enfrentamento à pandemia. 

Entretanto, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reforça a 

importância do uso de máscara e dos cuidados individuais para evitar o risco da disseminação da 

variante Delta, que está em transmissão comunitária na cidade. 
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Noticia Nacional 

 

Notícia Estadual 

Notícia Estadual 

 
Cerca de 450 mil animais devem ser vacinados contra a febre aftosa em 
Sergipe. 

Link: https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/11/09/cerca-de-450-mil-animais-devem-ser-vacinados-contra-

a-febre-aftosa-em-sergipe.ghtml 

09/11/2021 

Fonte: Site G1 SE. 

 

A campanha de vacinação contra a febre aftosa está aberta desde o dia 1º deste mês e segue 

até o dia 30. Devem ser vacinados bovinos e bubalinos (búfalos) com até dois anos de idade. De 

acordo com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Sergipe tem 

aproximadamente 450 mil animais nessa faixa etária. 

Para imunizar o animal é necessário o documento de identificação do proprietário dos animais 

ou de seu representante, neste último caso, mediante procuração assinada em duas vias e registrada 

em cartório, no momento da declaração de vacinação. 

  í 

Notícia Nacional 

Mortes de gestantes por Covid no Paraná crescem 463% em 2021 
Link: https://www.bemparana.com.br/noticia/obitos-de-gestantes-por-covid-crescem-463-em-

2021#.YYuxy7pv8dU 

07/11/2021 

Fonte: Site BemParana. 

 

 

  

https://www.bemparana.com.br/noticia/obitos-de-gestantes-por-covid-crescem-463-em-2021#.YYuxy7pv8dU
https://www.bemparana.com.br/noticia/obitos-de-gestantes-por-covid-crescem-463-em-2021#.YYuxy7pv8dU
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O Observatório Obstétrico Brasileiro (OOBr) divulgou dados preocupantes sobre o SARS-

CoV-2 em seu relatório do fim da semana que passou. Desde o início da pandemia do novo 

coronavírus, um total de 126 gestantes e puérperas foram mortas pela Covid-19 no Paraná, sendo 

que só em 2021 já foram contabilizados 107 falecimentos, o que aponta para uma alta de 463% na 

comparação com o ano anterior, quando foram registrados 19 óbitos maternos. 

Os números, informa ainda o OOBr, foram extraídos do SIVEP-Gripe, disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde no site https://opendatasus.saude.gov.br/dataset, com a última atualização tendo 

sido feita no dia 3 de novembro, a última quarta-feira. 

O aumento no número de óbitos vem na esteira também de um contingente maior de 

infectados. 

Fiocruz diz que casos inicialmente suspeitos de mal da vaca louca no RJ 
não têm relação com consumo de carne. 

Linkhttps://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/11/11/fiocruz-casos-suspeitos-mal-da-vaca-louca-

nao-tem-relacao-com-consumo-de-carne.ghtml / 

11/11/2021 

Fonte: Site G1. 

 

Dois pacientes estão em isolamento em Manguinhos e com suspeita da forma esporádica da 

Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que não é a doença que causa o mal da vaca louca. 
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A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmou nesta quinta-feira (11) que os dois casos 

inicialmente suspeitos de mal da vaca louca em moradores da Baixada Fluminense não têm relação 

com consumo de carne. 

 

 

  Notícia Internacional 

 

Doença do vírus Ebola na RDC: atualização da OMS. 
Link: http://outbreaknewstoday.com/ebola-virus-disease-in-the-drc-who-update-62289 

 09/11/2021 

Fonte: Site Outbrea 

 
Na segunda-feira, fizemos uma breve sinopse sobre as últimas novidades do surto da Doença 

do Vírus Ebola (EVD) na Província de Kivu do Norte na República Democrática do Congo (RDC). 

Agora temos alguns detalhes adicionais da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre os 

últimos desenvolvimentos do surto. 

O último caso confirmado conhecido foi notificado em 30 de outubro de 2021. Em 6 de 

novembro de 2021, um total de 11 casos de DVE, incluindo oito casos confirmados (com quatro 

mortes na comunidade) e três casos prováveis, foram relatados na Beni Health Zone. 

A taxa geral de letalidade (CFR) é de 81,8% (9/11) e 75,0% (6/8) entre os casos 

confirmados. 

 
Japão desenvolve tecnologia inovadora para captar e armazenar CO2. 

Link: http://outbreaknewstoday.com/ebola-virus-disease-in-the-drc-who-update-62289 

 08/11/2021 

Fonte: Sote Euronews 

http://outbreaknewstoday.com/ebola-virus-disease-in-the-drc-who-update-62289
http://outbreaknewstoday.com/ebola-virus-disease-in-the-drc-who-update-62289


 

 

INFORMATIVO – SE 45 | CIEVS | CIGE | ASPLANDI | GAB | SMS  

 

7 
CIVES-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |15.11.2021 Edição 9 _SE 45 

 

 
A reciclagem de carbono é a chave do caminho inovador do Japão para a neutralidade 

carbónica. O dióxido de carbono é a principal causa do aquecimento global. No Centro de Captura e 

Armazenamento de Dióxido de Carbono, em Tomakomai, o Japão mostra como é o CO2 pode ser 

capturado e armazenado. Os especialistas estão confiantes de que a tecnologia poderá desempenhar 

um papel fundamental para atingir a meta de zero emissões líquidas de CO2 até 2050. 

CCS é um acrónimo para Captura e Armazenamento de Dióxido de Carbono. É uma 

tecnologia que visa prevenir o aquecimento global, através da captura do CO2 gerado nas atividades 

industriais e do armazenamento do CO2 no subsolo", afirmou Nakajima Toshiaki, presidente da 

empresa Japan CCS. 

A fonte de CO2 é uma central de gás numa refinaria de Tomakomai (Idemitsu Kosan 

Hokkaido Refinery). O processo passa por enviar um gás que contém dióxido de carbono para uma 

instalação de captura. 

Holanda reimpõe bloqueio parcial para conter avanço da COVID. 

Link: https://www.dw.com/pt-br/holanda-reimp%C3%B5e-lockdown-parcial-para-conter-

avan%C3%A7o-da-covid-19/a-59807780 

12/11/2021 

Fonte: Site DW. 

 
O governo da Holanda anunciou nesta sexta-feira (12/11) vai impor um lockdown parcial a 

partir de sábado numa tentativa de conter a nova disparada de casos de covid-19. As medidas 

https://www.dw.com/pt-br/holanda-reimp%C3%B5e-lockdown-parcial-para-conter-avan%C3%A7o-da-covid-19/a-59807780
https://www.dw.com/pt-br/holanda-reimp%C3%B5e-lockdown-parcial-para-conter-avan%C3%A7o-da-covid-19/a-59807780
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incluem o fechamento mais cedo de restaurantes e lojas e a proibição espectadores em grandes 

eventos esportivos. 

A previsão, segundo o primeiro-ministro Mark Rutte, é que as novas restrições durem pelo 

menos três semanas. A Holanda é o primeiro país da Europa ocidental a regressar a uma forma de 

confinamento desde o fim do verão no Hemisfério Norte. 

Supermercados e comércios não essenciais também fecharão mais cedo, e medidas de 

distanciamento social serão reimpostas. O governo recomendou à população que não receba mais do 

que quatro visitantes em casa, uma ação a ser adotada de imediato. Cafés, bares e restaurante terão 

que fechar no máximo às 20h. 

Áustria declarará bloqueio nacional para pessoas não vacinadas. 

Link: https://bnonews.com/index.php/2021/11/austria-lockdown-for-unvaccinated-people/ 

12/11/2021 

Fonte: Site Bnonews 

 
 

A Áustria vai impor um bloqueio nacional para as pessoas que não foram 

vacinadas contra o COVID-19, tornando-se o primeiro país do mundo a fazê-lo, 

anunciou o chanceler Alexander Schallenberg na sexta-feira. 

Schallenberg, falando em uma entrevista coletiva no Tirol, disse que o bloqueio 

nacional deve ser aprovado formalmente em uma reunião no domingo. Verificações 

aleatórias serão realizadas para garantir o cumprimento das novas restrições. 

Um bloqueio para os não vacinados significa que não se pode sair de casa a 

menos que vá trabalhar, fazer compras (para o essencial), esticar as pernas - exatamente 

pelo que todos nós tivemos que sofrer em 2020”, disse Schallenberg anteriormente, de 

acordo com a Reuters. 

O bloqueio para os não vacinados já foi formalmente aprovado na Alta Áustria, 

onde também foram anunciadas restrições para toda a população. Isso inclui a exigência 

legal de usar uma máscara FFP2 em todos os locais públicos internos e a proibição de 

eventos por 3 semanas. 

 

https://bnonews.com/index.php/2021/11/austria-lockdown-for-unvaccinated-people/
https://bnonews.com/index.php/2021/11/austria-lockdown-for-unvaccinated-people/
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Israel se prepara para a chegada do vírus Omega. 

Link: https://www.precisionvaccinations.com/breaking-news/#/2021/11/12/israel-prepares-omega-virus-

arrival. 

12/11/2021. 

Fonte: Site Precision 

 

O governo do Estado de Israel anunciou em 11 de novembro de 2021 que está conduzindo um 

exercício para examinar a prontidão nacional para o surto de uma nova variante letal do COVID-19. 

Consistirá em uma simulação interorganizacional de nível sênior que testa a gestão nacional 

de uma nova cepa, a cepa 'Omega', que ainda não foi descoberta em Israel. 

O exercício será conduzido no formato de um jogo de guerra. 

O exercício será realizado em três sessões para simular a passagem do tempo entre os vários 

cenários para simular uma situação real. Depois disso, uma avaliação abrangente será realizada 

durante a qual o Primeiro-Ministro emitirá instruções a todas as agências para a ação continuada. 

Em um comunicado à imprensa, o primeiro-ministro Naftali Bennett comentou: "O Estado de 

Israel está em uma situação excelente. Vencemos a quarta onda e estamos a caminho de sair da 

variante Delta." 

Mas, ao mesmo tempo, estamos sempre olhando para frente e nos preparando para a 

continuação da campanha. 

 

https://www.precisionvaccinations.com/breaking-news/#/2021/11/12/israel-prepares-omega-virus-arrival
https://www.precisionvaccinations.com/breaking-news/#/2021/11/12/israel-prepares-omega-virus-arrival

