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• A Prefeitura de Maricá suspendeu toda a programação oficial do Carnaval 

devido aos riscos de aumento de casos da variante Ômicron no Rio de 
Janeiro. A decisão foi tomada após reunião do Comitê Epidemiológico e 

autoridades sanitárias do município. Vale ressaltar que Maricá não registrou 
casos suspeitos de Ômicron até o momento; 
 

• O pagamento do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) foi 
prorrogado a todos os beneficiários até abril, devido ao avanço da variante 

Ômicron no Rio de Janeiro. O auxílio será pago em mumbucas, com valor 
equivalente a R$ 600 reais. O crédito será efetuado nos meses de janeiro, 
fevereiro, março e abril para as 23,5 mil pessoas cadastradas no PAT; 

 
• Maricá já alcançou 89,4% da população vacinada acima de 12 anos com 

as duas doses ou dose única – ou seja, 126.379 pessoas vacinadas. Além 
da dose de reforço em geral e dose extra para o grupo de pessoas 
imunossuprimidas (pessoas com baixa imunidade), o município segue 

aplicando a segunda dose, com intervalo reduzido para 21 dias na vacina da 
Pfizer e oito semanas para a AstraZeneca, e repescagem da primeira dose 

para todos acima de 12 anos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em 
11 polos de vacinação em todos os distritos; 
 

• O Boletim nº 395 desta semana (período de 29/12 a 04/01) registrou 
ocupação de casos de Covid somente no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che 

Guevara com 45,2%, somados os sete dias, sendo 3,75% de pacientes de 
outros municípios. Não houve ocupação de leitos no Hospital Municipal 
Conde Modesto Leal e na UPA de Inoã. Na semana anterior, a taxa média 

semanal de ocupação nos hospitais foi de 12,17%, sendo 3,75% de 
pacientes de outros municípios; 

 
• Maricá registrou, até esta quarta-feira (05/01), 18.990 casos confirmados 
e 693 óbitos por Covid-19. São 15 óbitos a mais do que registrado na 

semana anterior (678 mortes). Estes 15 óbitos estavam em análise pela 
Secretaria Estadual de Saúde e são referentes ao período de 01/04 a 30/07 

de 2021. Vale destacar que não foram registradas mortes por Covid-19 
nesta semana, referentes ao período de 29/12 a 04/01; 

 
 
• Para mais informações acesse o nosso site https://vacinamarica.com.br 


