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HORÁRIO DE VISITA À ÁRVORE DE NATAL DE SÃO FRANCISCO É REDUZIDO.P. 2

A DJ Vick em 
ação durante a 

gravação do clipe 
‘Bem Gostoso’: 

engajamento pela 
causa feminina

BELA E PODEROSA
Com talento, atitude, ousadia e charme, DJ Vick faz sucesso 

em mercado dominado pelos homens e promete novidade para 
2021: música sobre relacionamento abusivo. P. 3
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VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO
Em parceria com a Fiocruz, Niterói convida 

participantes para testar a eficácia de 

remédio contra forma grave da Covid-19. P. 2Niterói& região
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Niterói recruta voluntários para testar 
um medicamento contra a Covid-19
Em parceria com a Fiocruz, cidade é a primeira do estado do Rio de Janeiro a convidar participantes 
para pesquisa de eficácia de remédio da francesa Abivax contra a forma mais grave da doença

 DIVULGAÇÃO

Medicamento evita que 
pacientes desenvolvam forma 
grave da Covid-19

A 
cidade de Niterói 
segue como pio-
neira no Estado do 
Rio de Janeiro no 

desenvolvimento de vaci-
nas e medicamentos contra 
a Covid-19. Depois de ser a 
única cidade fluminense a 
participar com voluntários 
na fase 3 de testes da vacina 
CoronaVac, em uma parce-
ria com o Fiocruz e o Institu-
to Butantan, Niterói agora 
recruta voluntários para o 
estudo de desenvolvimento 
de um medicamento, criado 
pela empresa de biotecnolo-
gia Abivax, da França, que 
trata doenças inflamatórias 
consideradas graves em pa-
cientes com Covid-19.

O estudo miR-AGE, que 
ava l ia  o  medicamento 
ABX464 para o tratamen-
to da Covid-19, está recru-
tando participantes em Ni-
terói. O ensaio clínico será 
realizado na Policlínica Dr. 
Sérgio Arouca. O uso do 
medicamento em pesquisa 
tem aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância em 
Saúde (Anvisa).

A pesquisa é desenvolvi-
da pela Abivax SA, empresa 
de biotecnologia francesa. 
No Rio de Janeiro, o estudo 
é conduzido pelo Instituto 
Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas (INI/Fio-
cruz), sob responsabilida-
de do médico infectologista 
André Siqueira, e conta com 
parceria da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Niterói.

“Estamos colaborando de 
forma responsável com essa 
pesquisa de desenvolvimen-
to do medicamento, assim 
como fizemos com os estu-
dos da vacina CoronaVac. 
Trata-se de uma parceria en-
tre a Prefeitura de Niterói, a 
Fiocruz e a empresa france-
sa de biotecnologia Abivax. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói está so-
mando esforços para que 
o estudo seja um sucesso”, 
disse o secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira.

 Resultados - Em fases 
anteriores de pesquisa o 
medicamento demonstrou 

Medida foi tomada para evitar que ocorra aglomeração e impedir a 
disseminação da Covid-19. Funcionamento irá das 18h30 às 20h30 

REPRODUÇÃO

Aglomeração 
levou a Prefeitura 

de Niterói a limitar 
o horário de 

visitação à Árvore 
de Natal de São 

Francisco

três metros de altura, 160 
meteoros com movimento 
snow fall, mais 250 estrelas 
de quatro pontas com tama-
nhos variados e música pré
-programada com as luzes.

Ela ficará iluminada até 
as 3 horas, todos os dias, vol-
tando a ser acesa ao anoite-
cer. Estão sendo adotados 
protocolos de segurança 
para que a visitação acon-
teça de forma organizada. 
As filas são orientadas para 
manter o distanciamento 
social e evitar aglomerações.

O horário de funcionamen-
to da árvore de Natal de São 
Francisco precisou ser redu-
zido após registros de aglo-
meração no último domingo 
(13). Instalada na Praça do 
Rádio Amador, a gigante ár-
vore funcionava das 18h30 
às 2h, agora só terá a ilumi-
nação e sonorização ligados 
durante o período de duas 
horas, funcionando até às 
20h30.

A mudança no horário de 
funcionamento pegou os vi-
sitantes de surpresa neste 

domingo, já que, segundo 
testemunhas, a mudança 
não foi avisada previamen-
te. Às 20h30, somente a ár-
vore teria sido desligada, 
mas pouco depois, toda a 
ornamentação foi apagada, 
pois a população não havia 
dispersado do local.

A árvore possui 50 me-
tros de comprimento e 500 
mil microlâmpadas de LED 
em toda a sua extensão, ela 
traz como ponteira uma es-
trela com quatro metros de 
altura, além de 24 anjos de 

Prefeitura reduz horário 
para visita à Árvore de 
Natal de São Francisco 

potencial para evitar que 
participantes mais vulnerá-
veis desenvolvam a forma 
severa da Covid-19, seguida 
da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), que 
requer admissão em terapia 
intensiva e oxigenoterapia. 
Desta forma, o estudo Mir
-AGE avalia se participan-
tes mais vulneráveis à Co-
vid-19, que forem tratados 
com ABX464, podem não 
desenvolver a forma grave 
da doença.

O secretário Rodrigo Oli-
veira esclarece que podem 
participar do estudo pes-
soas com diagnóstico de 
Covid-19 confirmado por 
exame de PCR ou com sin-
tomas típicos relacionados 
à doença como febre, tos-
se, falta de ar, que estão no 
grupo de risco. São consi-
deradas pessoas no grupo 
de risco aquelas com con-
dições pré-existentes que 
aumentam as chances de 
desenvolver a forma severa 

da Covid-19. Tais condições 
são: obesidade, diabetes, hi-
pertensão, doença cardíaca 
e/ou idade igual ou maior do 
que 60 anos.

Os participantes do estu-
do irão tomar uma cápsula 
do medicamento em estu-
do por via oral, uma vez ao 
dia, durante 28 dias. O tra-
tamento pode ser feito em 
casa, não sendo necessária 
a hospitalização do partici-
pante, exceto quando deter-
minado pela equipe médica.

“O medicamento em es-
tudo é promissor pois tem 
características que ofere-
cem um efeito triplo dese-
jável e complementar para 
tratar participantes com 
COVID-19. Tem efeito an-
tiviral, anti-inflamatório e 
propriedades de reparação 
de tecidos. Essas caracte-
rísticas podem ser benéfi-
cas principalmente para os 
indivíduos mais propensos 
a desenvolver a forma gra-
ve da doença, como os obe-

sos, hipertensos, diabéticos 
, portadores de doenças car-
diovasculares e idosos”, es-
clarece Dr. André Siqueira. 

Como participar - Os in-
teressados que se encaixam 
nos critérios obrigatórios 
do estudo podem buscar a 
equipe de pesquisa na Po-
liclínica Dr. Sérgio Arouca, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h ou entrar em con-
tato pelo (21) 99518-6242 
para esclarecer dúvidas e/
ou realizar agendamento.  
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Natural de 
Niterói, DJ 

Vick domina 
as pistas 

com muita 
propriedade 

e talento

FOTOS HUGO MESQUITA / PALMER ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

KARINA FERNANDES

karina.feernandes@odia.com.br

A
té 2010, no cenário das festas e eventos era muito improvável um DJ ser mais 
conhecido que um MC. E, num mercado como esse quase todo dominado 
pelos homens, como Dennis DJ, Rennan da Penha e FP do Trem Bala, uma 
mulher tem ganhado destaque pelo seu talento, beleza e ousadia: Victoria 

Nobre Bardavid, de 22 anos, mais conhecida como DJ Vick.
Natural de Niterói, a moça começou a carreira musical em setembro de 2016, to-

cando em diversas boates de nome no Rio de Janeiro e se apaixonou pela profissão. O 
sucesso foi tão grande que ela foi convidada para comandar as picapes do programa 
‘Pra Todas Elas’, da FM O Dia, todas as sextas-feiras às 22h: 

“Quando eu fiz 16 anos, resolvi trabalhar. Sempre fui uma pessoa apaixonada por 
arte, cultura. Conversando com familiares e amigos, descobri que puxei ao meu avô 
Isaac Bardavid (ator e um dos maiores dubladores do Brasil) e que nasci pra ser ar-
tista”, revela ela.

Em janeiro de 2017 DJ Vick engravidou da pequena Maya, hoje com 3 anos. Para 
se dedicar integralmente à maternidade, a DJ interrompeu sua carreira, voltando a 
trabalhar quase um ano depois do nascimento da primogênita.

“Foi um mix de emoção, eu era mãe de primeira viagem, tinha acabado de termi-
nar meu casamento e precisava conduzir a minha vida com responsabilidade. Mas 
a Maya é a luz da minha vida e por ela eu encontrei força e coragem para continuar. 
Minha vida é ela e depois o meu trabalho”, conta a DJ, que mora com a filha e recebe 
o auxílio da mãe quando precisa se ausentar para tocar.

A dedicação ao trabalho trouxe resultados significativos para Vick, o hit ‘Minha Fe-
chamento’, com o MC Niel, teve mais de três milhões de reproduções nas plataformas 
de streaming: “Acredito que o amor, a humildade e o comprometimento com tudo 
que a gente se propõem em fazer é a fórmula do sucesso. Cedo ou tarde o reconheci-
mento vem. Deus nos prepara para os propósitos. Estou feliz demais com tudo que 
está acontecendo”, revela a DJ.

Dona do bordão “A braba é ela”, a jovem acabou de lançar o hit ‘Bem Gostoso’, em 
parceria com o produtor e também DJ Felipe Rosa: “Eu queria lançar uma música 
bem dançante e que tivesse a minha cara, já era fã do Felipe Rosa, pois ele produziu 
uma das minhas músicas preferidas e, do nada, ele me chamou para o feat. Não pensei 
duas vezes (risos). Eu queria um clipe com uma pegada sexy, sem vulgaridade. Algo 
diferente, com muita cor e dança. Conseguimos! Eu amei o resultado!”, confessa ela.

E vocês acham que já tá bom?! Que nada! O ano de 2021 vai começar com novidade. 
Vick lançará uma música sobre relacionamento abusivo: “É um tema tão atual. Nós 
mulheres sofremos inúmeras violências, as mais faladas são violência física e sexual. 
Mas em ambientes públicos e privados tem mulher sofrendo violência psicológica, 
econômica. E nós, mulheres, só queremos ser tratadas com respeito e igualdade, direi-
to de todos os seres humanos. Fico feliz em usar a minha arte para lutar pelos nossos 
direitos, este é o meu lugar de fala”, desabafa a nova promessa do funk.

Em um  mercado quase 

todo masculino, 

‘A braba é ela’
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