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Tramonte libera R$375 mil através de emendas
para a saúde de Poços e de cidades da região

Hospital da Zona Leste
realiza mais dois mutirões

de biópsias

PCMG recupera carga
furtada no Sul de Minas
avaliada em R$ 30 mil

Vereador Lucas Arruda
visita Associação Criança

Feliz

Mais duas mortes de
moradores por Covid-19

são confirmadas em Poços

Covid-19: Anvisa divulga
regras para autorização
emergencial de vacina
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Dia Internacional do Portador de
Deficiência

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Indicados pelo chefe de
Instrução, sete atiradores do
Tiro de Guerra 04-021
receberam da Câmara o
Diploma Valor Militar. O
evento aconteceu na última
segunda-feira (30),
atendendo a uma Resolução
de autoria dos vereadores
Álvaro Cagnani (PSDB) e
Paulo Eustáquio de Souza
(MDB).

O objet ivo da
cerimônia é homenagear os
atiradores que se destacaram
durante o curso de formação,
com base nos critérios de
disciplina, dedicação cívica,
colaboração ao grupo e
patriotismo. Receberam o
diploma Abner Pereira de
Souza, Alefe Teixeira
Gonçalves, André Felipe dos
Santos, Gabriel Vitor Acácio,
Jarderson Tavares da Silva,
Lucas Henrique Nicolau

Redação*

O Deputado Es tadual
Ma u r o  Tr a m o n t e
conseguiu a liberação de
R$375 m il em emendas
parlamentares que serão
div ididos entre Poços de
Caldas e outras c idades
da região. O dinheiro será
des tinado para a saúde
d o s  m u n ic í p io .  P o ç o s
receberá R$65 mil, Cabo
Ve rde  rec e be rá  R$1 00
mil, Santa Rita de Caldas
re c e b e rá  R $ 1 0 0  m i l  e
Andradas R$ 110 mil.

Além destas cidades, o

Sete atiradores recebem o Diploma Valor Militar

Azarias e Ryan Santiago
Rogante.

As at iv idades
desenvolv idas pelos
atiradores dentro do Tiro
de Guerra, bem como as
qualidades que os
levaram a receber a
homenagem, foram
enaltecidas durante o

evento, como por exemplo o
bom preparo fís ico, a
assiduidade, o trabalho
voluntário e o desempenho
nas tarefas do dia a dia.

O evento contou com
a presença do diretor da
Guarda Municipal, inspetor
Marcelo Gavião Bastos, do
chefe de Instrução do Tiro de

Guerra 04-021, tenente
Sérgio Squarçado, e dos
instrutores subtenente
Alex Sandro Costa da
Silva, subtenente
Emerson Ferreira Castelo
e sargento Maurício Faturi
Gerra.

D e p u ta d o  ta m b é m
conseguirá benef ic iar
outras c idades do Sul
de Minas em breve. Os
v a lores  e  as  c idades
que receberaõ a verba
devem ser divulgados
nos próximos dias. O
d inhe i ro  aux i l ia rá  as
Prefeituras na área da
saúde que é uma das
m a is  n e c e s s i ta d a s ,
a i n d a  m a i s  n e s s e
m o m e n t o  d e
pandemia.
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Mais duas mortes de moradores por Covid-19 são
confirmadas em Poços

Covid-19: Anvisa divulga regras para autorização
emergencial de vacina

A Agência Nacional de
Vigi lância Sani tár ia
(Anvisa) divulgou hoje (2)
cr i tér ios para uma
modalidade especial  de
autorização emergencial
de vacinas contra a covid-
19 em caráter
experimental. Esse modo
simplif icado terá menos
exigências do que os
regist ros de out ros
medicamentos e
t ratamentos,  mas a
agência declarou que
serão garant idos
requisitos de segurança.

A permissão especial
poderá ser fornecida para
vacinas que estejam em
estudo no Brasi l  na
chamada Fase 3, em que
a eficácia e a segurança
são anal isadas. Nesse
caso, as vacinas serão
destinadas a programas
de governo, não podendo

Segundo Bole t im
E p i d e m i o l ó g i c o
d ivu l gado pe la
Secretaria Municipal de
Saúde de  Poços  de
Caldas, nesta quarta, 02
de dezembro, são 2074
casos  pos i t i vos  em
Poços:  des tes ,  1603
pac ientes  são
c o n s i d e r a d o s
recuperados ,  385
seguem em isolamento
domicil iar, 12 estão em
Unidade  de Terap ia
Intensiva e 12 em ala ou
le i to  c l í n i co.  São 26
novos casos em relação
a última atualização. São
62 óbi tos no município
em função da Covid-19,
com do i s  reg i s t ros
t raz i dos  nes ta
atua l i zação:  uma
paciente de 77 anos e
uma pac ien te  de 79
anos,  ambas com
comorbidades. O Boletim
traz ainda um óbito em
invest igação,  referente
ao paciente de 68 anos
que possuía
comorb idades .  A
Secretaria Municipal de
Saúde se solidariza com
parentes e amigos neste
triste momento de perda.

Dentre os 2074 casos
posit ivos no município,

50,4% se re ferem a
pac ientes  do sexo
feminino. A faixa etária
de maior  inc idência  é
dos 30 aos 39 anos, que
cor responde a 23,4%
dos casos .  A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
quarta, está em 36,84%.
São 21 leitos ocupados,
sendo 12 por pacientes
conf i rmados e
residentes em Poços, o
que cor responde a
21,05%.  O i to  por
pacientes residentes em
outros municípios, o que
corresponde a 14,04%
da ocupação. E um leito
ocupado por  paciente
que aguarda a
conf i rmação do
diagnós t i co ,  o  que
representa  1 ,75% da
taxa total. Nesta quarta,
são oito internações de
pac ientes  de out ras
c idades ,  conforme
descr i t o  na taxa de
ocupação de UTIs: dois
pacientes de Andradas,
um de Bandeira do Sul,
um de Botelhos, um de
Caldas ,  um de
Campest re ,  um de
Machado e um de São
Paulo.  Lembrando que

ser comercializadas pelas
empresas que obtiveram
a permissão.

A autor ização será
temporár ia e abarcará
apenas públ icos
específicos, não podendo
ser disponibilizadas para
o públ ico em geral .  A
autorização emergencial
só ficará como alternativa
enquanto durar o que a
Anvisa chamou de
“situação de emergência
bem estabelecida”.

“Existiam autorizações
de importações
excepcionais,  mas a
autor ização de uso
emergencial  foi  cr iada
com base na questão
especifica da pandemia
da covid-19.  Essa
discussão está alinhada
com as melhores práticas
internacionais.  A
Organização Mundial da

Saúde publ icou regras
especí f icas para essa
modalidade”, afi rmou o
gerente geral  de
Medicamentos e
Produtos Biológicos da
Anvisa, Gustavo Mendes.

Critérios
Apenas as empresas

que estão desenvolvendo
as vacinas poderão
solicitar a autorização na
Anvisa.  Deve ser
comprovada a
capacidade de fabricar
ou de importar  a
substância.

As companhias
interessadas em tal
alternativa deverão fazer
antes uma reunião com a
equipe da Anvisa, que é
chamada de “pré-
submissão” ,  e
demandará do
requerente informações
que servirão como forma

estes casos  não são
computados nas
es ta t í s t i cas loca i s
referentes aos números
de casos positivos, mas
já  es tão inc lu ídos  na
taxa de ocupação de
leitos de UTI, divulgada

de auxiliar na análise.
Será preciso também

já ter aprovado na Anvisa
um dossiê de
desenvolvimento clínico.
Isso ocorre no caso de
vacinas em teste no
Brasil, que já tiveram os
estudos liberados, o que
impl ica o envio de
informações que
demonst ram per f i l  de
segurança adequado e
abordam o compromisso
com a continuidade dos
ensaios clínicos.

Avaliação
Até o momento,

nenhuma farmacêutica
ou centro de pesquisa
deu entrada com pedido
de regist ro ou da
autorização emergencial
de vacinas cont ra a
covid-19. No caso dos
requer imentos que
poderão ser  fei tos,  a
equipe da Anvisa vai
aval iar  uma sér ie de
aspectos.

Como a autorização
será l imitada a um
públ ico especí f ico,  a
Anvisa anal isará a
relação ent re r iscos e
benef íc ios da vacina
para esse grupo
populacional, o que inclui
a taxa de eficácia e os
efeitos adversos. “Como
são medicamentos que
vão gerar  dados
complementares, pode
ser que o risco benefício
seja al terado.  A
possib i l idade de ser
revogada precisa estar
mui to c lara” ,  disse
Gustavo Mendes.

Um dos aspectos
avaliados envolve os níveis
de eficácia e segurança. O
coordenador responsável
pela área na agência
ressal tou que o debate
internacional  vem
considerando patamares
por volta dos 50%.

Também serão
considerados na análise as
tecnologias empregadas,
os procedimentos de
fabr icação,  o prazo de
validade, as condições de
armazenamento e o tempo
em que a vacina funcionará
após descongelada.

O coordenador geral da
área de vacinas da Anvisa
acrescentou que a
avaliação também levará
em conta o que chamou de
“boas prát icas de
fabricação”, onde as doses
serão fabricadas e quais
são os procedimentos de
t reinamento de pessoal
para que cumpra com os
parâmetros de qualidade.

Também faz parte dos
aspectos analisados o que
a agência denomina
“ farmacovigi lância” ,  o

acompanhamento do
desenvolvimento da
vacina,  a duração da
imunidade e a
complementação dos
dados para que a
empresa possa,
eventualmente, pleitear
um registro.

Obrigações
Uma vez obt ida a

autorização emergencial,
as empresas são
suscet íveis a um
conjunto de obrigações.
A responsabilidade pela
qual idade da vacina
enquanto armazenada é
da fabricante e deve ser
respeitada.

Elas devem colocar no
rótulo, de forma clara,
que se t rata de uma
substância experimental.
Outra exigência é o
moni toramento de
eventuais episódios
adversos.  E a
farmacêutica pode ter a
autorização revogada a
qualquer momento.

diariamente no Boletim
Ep idemio lóg i co .  O
Bolet im contabi l iza 38
óbi t os  de não
residentes.  O Bolet im
também informa que já
foram rea l i zados  no
município, somando as

redes públ ica e pr ivada,
21.952 testes e exames.

Informe Estadual
Segundo o In forme

Epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde de M inas
Gerais, 424.155 são casos

confirmados. E destes,
27.776 es tão em
a c o m p a n h a m e n t o ;
386.258 recuperados e
10.121 são óbi tos por
Cov id-19 reg is t rados
em Minas.
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A f im de conhecer o
trabalho real izado pela
Associação Criança Feliz,
o vereador Lucas Arruda
(Rede) esteve na sede da
entidade, no final do mês
de novembro.
Acompanhado do
vereador eleito Tiago Braz,
o parlamentar recebeu
informações sobre o
desenvolvimento dos
projetos voltados à família,
com caráter preventivo, de
proteção social básica e de
convivência e
fortalecimento de vínculos.
Ele foi  recebido pela
coordenadora Aline Garcia
Olímpio.

A Associação
Criança Feliz iniciou os
trabalhos nos anos 90,
através de um grupo de
pessoas que notavam as
inúmeras crianças pelas
ruas da cidade, pedindo
esmolas e fora da escola.
No início, as atividades
com essas cr ianças,
real izadas em espaços
emprestados, eram sobre
higiene, al imentação,
esporte, lazer e educação.
Em 1993, foi fundado o Lar
Criança Feliz e, em 1997,
a instituição passou a ter
sede própria, localizada no
bairro Jardim Centenário.
A mudança possibi l itou,
além de autonomia, um
atendimento maior de
crianças e adolescentes,
melhorando também a
qual idade dos serviços
oferecidos.

Desde janeiro de
2014, o foco do trabalho da
associação voltou-se para
a famíl ia. Os objet ivos,
segundo informações da
própria inst i tuição, são

Vereador Lucas Arruda
visita Associação Criança

Feliz
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Curtas
*  Após o término da

reunião realizada ontem
na sede da ACIA onde
foram anunciadas
medidas restri tivas para
diversas at iv idades,
comerciantes da área
central não escondiam a
apreensão diante de um
possível  aumento nas
rest r ições com o
fechamento do comércio e
principalmente diante da
possib i l idade de a
prefei tura proibi r
novamente a entrada de
turistas durante este mês,
quando todos aguardam
uma melhora no
movimento por conta do
Natal e Revéillon. “Seria
um desastre”,  disse um
hoteleiro, dizendo confiar
no bom sendo do prefeito
que na primeira fase da
pandemia adotou um
comportamento baseado
acima de tudo no bom
senso.  O receio
manifestado por todos é o
de que agora, já passou a
eleição.

*  Na função de
Corregedor da Câmara
Municipal ,  o vereador
Marcelo Heitor (PSC), está
dando os últimos retoques
no relatór io f inal  que
anal isa a denúncia de
agressão física praticada
pelo seu colega de
legis lat ivo,  Pedro
Magalhães,  fato
amplamente divulgado
pela imprensa. Segundo
informações em off ,  o
relatório do Corregedor
será pela cassação do
mandato do vereador
acusado.

* E com o retorno do
atendimento presencial
para real ização de
períc ias na agência do
INSS,  vencido os
pr imeiros 15 dias do
período de l i cença
solici tado pelo vereador
Pedro Magalhães, ele terá
que se submeter a perícia
médica do INSS para
comprovação do seu
estado de “ t ranstorno
psiquiátr ico” .  Se
comprovado passará a
receber a segunda metade
do período de licença do
Inst i tuto Nacional  de
Seguridade Social.

* Na reunião ordinária
desta terça- fei ra,  o
vereador, através do seu

gabinete encaminhou a
mesa di retora da
Câmara ofíc io onde
sol ic i ta renúncia aos
cargos que ocupa em
comissões permanente
e também contestação
à representação
formulada pela
Comissão de Defesa
dos Direitos da Mulher,
entregue ao corregedor.

*  A maior ia dos
vereadores não tem
comparecido as
sessões solenes
programadas pela
Câmara Municipal e um
dos principais motivos
pelas ausências está no
aumento dos casos
registrados de Covid-
19. Como nas sessões
solenes normalmente
comparecem não só os
homenageados,  mas
também seus
familiares, diante desta
si tuação a mesa
di retora do Poder
Legis lat ivo dever ia
analisar a possibilidade
de transferir esse tipo
de reunião,
programando as
homenagens para o
próximo ano, evitando
com isso possível
transmissão do vírus,
lembrando que um dos
vereadores está
internado em hospital
por  haver  testado
positivo. Até o próximo
dia 22,  estão
agendadas mais 8
sessões deste tipo.

*  Nos bast idores
ci rculou ontem a
informação de que a
eleição para escolha do
prefei to e v ice,  na
viz inha cidade de
Caldas também poderá
ser  mot ivo de
quest ionamento pelo
fato de a chapa
vencedora ter  se
util izado dos serviços
advocat íc ios das
advogadas Fernanda
Soares e Lais Lavras,
que ocupam cargos no
executivo municipal em
Poços de Caldas.
Representantes da
chapa derrotada já
falam em procurar  o
Ministér io Públ ico
daquela cidade para
protocolar  denúncia
contra a contratação.

* Da mesma forma

como foi  cr iado e se
manteve durante o ano, o
Par lamento da
Mant iquei ra,  que teve
como principal idealizador
o presidente da Câmara,
Carlos Roberto de Oliveira
Costa,  encer rou seus
trabalhos deste ano em
reunião realizada na sede
do Poder Legislat ivo na
viz inha cidade de
Botelhos. Uma iniciativa
que não alcançou o
objet ivo e nem obteve
apoio dos vereadores das
cidades que aderiram ao
projeto.

* Dos 32 partidos que
concorreram às eleições
municipais 28
conseguiram eleger pelo
menos um prefei to,
enquanto que quatro não
elegeram nenhum. Se as
cláusulas de barrei ra
fossem usadas para as
eleições de vereador,
quinze par t idos não
passar iam: PROS, PV,
Psol, PCdoB, PRTB, PTC,
PMN, DC, Rede,  Novo,
PMB, UP, PSTU, PCB e
PCO. Basicamente os
mesmos que, na eleição
de 2018,  quando as
cláusulas de barrei ra
começaram a vigorar, não
conseguiram ter número
de votos mínimo exigido
pela nova legis lação:
Rede, Patriota, PHS, DC,
PCdoB, PCB, PCO, PMB,
PMN, PPL, PRP, PRTB,
PSTU e PTC não
conseguiram 2% de votos
de votos em todo o país,
nem eleger pelo menos 11
deputados em pelo menos
9 Estados.  Deixaram de
ter  acesso ao fundo
part idár io,  e di rei to a
tempo de rádio e televisão
na propaganda eleitoral.

*  Segundo fa la da
vereadora Maria Cecil ia
Opipari (Ciça), nos últimos
dias os agentes de trânsito
que atuam na área central
intensificaram o trabalho
de fiscalização, lavrando
inúmeras multas, depois
de um per íodo de
tolerância por  conta do
Covid-19.  A vereadora
apresentou e teve
aprovado requer imento
solici tando do chefe do
executivo que informe o
número de notificações e
pr incipalmente o valor
arrecadado com as multas
nesses últimos meses.

prevenir a ruptura dos
vínculos fami l iares,
através de atividades que
promovam o
fortalecimento do convívio
famil iar e comunitário,
empoderando as famílias
para que sejam
protagonistas de sua
história.  Além disso, a
f inal idade do projeto
também é ampl iar  a
capacidade protetiva e
potencializar a busca por
mudanças e autonomia.
Além do FortaleSer, que
atende cerca de 60
famíl ias e
aproximadamente 100
crianças e adolescentes,
a associação executa o
Programa Famíl ia
Guardiã, serviço da média
complexidade,  que
atende cr ianças e
adolescentes que tiveram
seus direitos violados, e
sua guarda se mantém
com a famíl ia extensa
enquanto a equipe
técnica trabalha o retorno
para a família de origem.
A entidade executa,
ainda, o serviço Família
Acolhedora, da al ta
complexidade, destinado
a crianças e adolescentes
que tiveram seus direitos
violados,  e f i cam nos
cuidados de uma família
acolhedora enquanto a
equipe técnica trabalha o
retorno para a família de
or igem ou na,  sua
impossibilidade, o retorno
para a família extensa.

Segundo Lucas
Arruda,  outro grande
trabalho desenvolvido
pela inst ituição são as
atividades online durante
a pandemia. “Desde o

início da pandemia, os
profissionais têm atuado
de forma remota para
atender às famílias. São
diversas at ividades
oferecidas no contraturno
escolar, de acordo com a
faixa etárias das crianças,
e as famíl ias também
recebem of ic inas no
período noturno. É preciso
destacar que a
Associação Criança Feliz
tem atuado no município
há muitos anos,
executando um trabalho
que faz a di ferença na
comunidade. Mesmo na
pandemia, tem tido um
destaque importante
através de um trabalho
competente dos
profissionais que ali atuam
e isso demonstra também
o quanto as instituições
sociais são necessárias,
representam e ocupam
um vácuo que o estado
acaba deixando. Por isso,
é preciso valorizar muito o
que elas fazem em nossa
cidade”, declara.

De acordo com o
legislador, o objetivo no
próximo ano é continuar
acompanhando o trabalho
das entidades em Poços,
sempre buscando auxiliar
no desenvolvimento de
políticas públicas voltadas
à famíl ia, crianças e
adolescentes. “Durante
meu primeiro mandato,
estive sempre em contato
com as inst i tuições e
queremos continuar com
esse trabalho, buscando
sempre o melhor  para
Poços”, conclui.
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PCMG recupera carga furtada no Sul de Minas avaliada
em R$ 30 mil
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Veículo produto de crime localizado no Bairro Nova Primavera
Em 01 de dezembro de 2020, às 08h44min, na cidade de Poços de Caldas/MG,

a Polícia Militar compareceu à Avenida Reinaldo Figueiredo Bastos, Bairro Nova
Primavera, onde localizou, abandonado o veículo VW/Gol 1000, placas BPW5880-
Poços de Caldas/MG, cor branca, ano 1993, com sinalização de furto/roubo. O
veículo foi removido pelo guincho ao guincho credenciado pelo DETRAN/MG.

PM apreende drogas no Bairro Jardim Santa Augusta
Em 01 de dezembro de 2020, às 16h50min, na cidade de Poços de Caldas/MG,

a Polícia Militar compareceu à Rua Governador Israel Pinheiro, Bairro Jardim
Santa Augusta, para verificar denúncia anônima de tráfico de drogas em uma
residência. A moradora do imóvel autorizou buscas domiciliares e no quarto de
seu filho, maior de idade, foram localizados três tabletes de maconha e três porções
menores da substância, dezesseis papelotes de cocaína e uma porção da mesma
substância. Foram apreendidos também materiais para embalo de drogas e duas
balanças de precisão. O autor não foi localizado. As drogas e materiais foram
apreendidos e entregues à Delegacia de Polícia Civil.

Veículo produto de crime localizado no Bairro Nossa Senhora da Saúde
Em 01 de dezembro de 2020, às 20h45min, na cidade de Poços de Caldas/MG,

a Polícia Militar foi acionada e compareceu à Rua Doutor Francisco Faria Lobato,
Bairro Nossa Senhora da Saúde, onde efetuou contato com a vítima, sexo
masculino, maior de idade,  relatou que deixou sua motocicleta Yamaha/YBR 125,
placa HKH5292-Pouso Alegre/MG, estacionada no estacionamento do Hotel
Salvador, no dia 28/11 e hoje, por volta das 20h30min, quando foi até a garagem,
viu que o veículo não estava no local. As características da motocicleta foram
repassadas às demais viaturas do turno, sendo localizada horas depois na Rua
Francisca de Souza França, Bairro São Bento. O veículo foi removido pelo guincho
ao guincho credenciado pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

O ano de 2020 está a
caminho de se tornar o segundo
mais quente da história, só
ficando atrás de 2016, disse a
Organização Meteorológica
Mundial (OMM) nesta quarta-
feira (2).

Atualmente, cinco conjuntos
de dados colocam 2020,
caracterizado por ondas de
calor, secas, incêndios florestais
e furacões intensos, como o
segundo mais quente desde
que os registros começaram,
em 1850.

"[O ano de] 2020 muito
provavelmente será um dos três
anos mais quentes registrados
globalmente", afirmou a agência
da Organização das Nações
Unidas (ONU), sediada em
Genebra, em seu relatório
Estado do Clima Global 2020.

Estimulados pelo calor
extremo, incêndios florestais
arderam na Austrália, na Sibéria

A Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG), com apoio
de policiais civis em São
Paulo, apreendeu fardos de
produtos alimentícios que
haviam sido furtados, no
último domingo (29/11), de
uma empresa localizada no
município de Santa Rita de
Caldas, no Sul de Minas.
De acordo com a vítima, o
valor dos produtos levados
pelos suspeitos somava R$
30 mil.

Imagens de câmeras de
segurança analisadas pela
políc ia registraram três
indivíduos pulando o muro
da empresa, arrombando o

portão que dá acesso ao
local e furtando um total de
100 fardos de batata frita
tipo palha, além de 50
fardos de batata tipo chips.
Os suspeitos ter iam
utilizado um caminhão para
transportar os produtos
furtados.

Durante as
investigações, policiais da
Delegacia em Santa Rita
de Caldas conseguiram
identificar o proprietário do
veículo utilizado no crime.
Em posse de novas
informações, os
inves tigadores se
deslocaram até a cidade de

e nos Estados Unidos neste
ano, espalhando colunas de
fumaça pelo planeta.

Menos visível foi uma
disparada de calor marinho em
níveis recordes – mais de 80%
dos oceanos globais tiveram
uma onda de calor, acrescentou
a OMM.

"Infelizmente, 2020 foi mais
um ano extraordinário para o
nosso clima", disse o diretor-
geral da OMM, Petteri Taalas,
pedindo mais esforços para
conter as emissões que estão
provocando a mudança
climática.

As concentrações de gases
de efeito estufa atingiram novo
recorde em 2019, e neste ano
continuaram subindo, apesar
de uma queda de emissões
esperada devido aos
lockdowns estabelecidos por
causa da covid-19, disse a
OMM no mês passado.

Vargem Grande do Sul, em
São Paulo, e, com apoio de
polic iais c iv is locais, os
produtos foram encontrados
em um local conhecido como
Fazenda Progresso, Jardim
São Paulo.

No curso da ação policial,
um homem foi preso em
flagrante pe lo crime de
receptação, e os produtos
apreendidos foram
rest ituídos à v ít ima. As
investigações prosseguem
pela Delegacia de Polícia
Civ i l em Santa Rita de
Caldas, visando a completa
apuração dos fatos.
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Câmara aprova MP que destina R$ 1,995 bi para
compra de vacina

Com o intuito de oferecer
um atendimento mais rápido
e agilizar os diagnósticos, a
equipe do Hospital Municipal
Vereador Gilberto de Mattos,
o Hospital da Zona Leste,
realiza constantemente os
mutirões de biópsia. Na
semana passada, foram 15
pacientes atendidas para a
realização de biópsia de
mama e de cirurgias para a
retirada de nódulo mamário.
Nesta semana, outros 12
pacientes foram atendidos
para a biópsia da região
cervical, com predomínio de
nódulos na tireóide. “Sempre
fazemos estas ações com o
intuito de promover um
diagnóstico mais rápido e o
c o n s e q u e n t e
encaminhamento para os
respectivos tratamentos,
quando necessário.
Importante lembrar que
mantivemos todos os
atendimentos durante a
pandemia, adotando as
medidas de segurança
previstas no nosso plano de
contingência”, explicou o
médico mastologista André

Hospital da Zona Leste realiza mais dois mutirões de
biópsias

O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou nesta
quarta-feira (2) a Medida
Provisória 994/20, que abre
crédito extraordinário de R$
1,995 bilhão para compra de
tecnologia e a produção de
uma vacina contra a covid-19.
Os recursos serão destinados
para custear contrato entre a
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), vinculada ao
Ministério da Saúde, e o
laboratório AstraZeneca. A
empresa desenvolve um
imunizante em parceria com
a Universidade de Oxford, no
Reino Unido.

A matéria segue agora para
análise do Senado, e precisa
ser aprovada até esta quinta-
feira (3) para não perder a
validade.

O projeto foi aprovado sem
emendas ao texto original do
governo, por votação
simbólica, em sessão virtual.
Em virtude da urgência do
tema, a oposição retirou a
obstrução aos trabalhos em
curso há cerca de dois meses.

De acordo com a relatora,
deputada Mariana Carvalho

FOTO: ONDA POÇOS

(PSDB-RO), do valor total da
MP, ainda faltam R$ 400
milhões para serem
aplicados. Dessa forma, a
matéria precisa ser aprovada
pelo Congresso para
assegurar o repasse final de
recursos.

“Essa vacina é realmente
algo que traz esperança à
população, algo esperado há
muito tempo, não só pelo
Brasil e pelos brasileiros,
mas por todo o mundo. Hoje
posso dizer que estamos
votando uma medida
provisória que traz a
esperança de que possamos
voltar a nos abraçar, a ter
uma convivência e,
principalmente, de que
possamos salvar vidas no
nosso país”, disse a
deputada.

Segundo a MP, a
transferência de tecnologia
na formulação, envase e
controle de qualidade da
vacina será realizada por
meio de um acordo da
empresa britânica com a
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), vinculada ao

Ministério da Saúde. Com isso,
caso a eficácia do
imunobiológico seja
comprovada, o Brasil deverá
produzir 100 milhões de doses.

Acordo
O acordo entre Fiocruz e

AstraZeneca é resultado da
cooperação entre o governo
brasileiro e o governo britânico,
anunciado em 27 de junho pelo
Ministério da Saúde. O próximo
passo será a assinatura de um
contrato de encomenda
tecnológica, previsto para este
mês, que garante o acesso a
100 milhões de doses do
insumo da vacina, das quais 30
milhões de doses entre
dezembro e janeiro e 70 milhões
ao longo dos dois primeiros
trimestres de 2021. Em todo o
mundo, essa é uma das vacinas
que estão em estágio mais
avançado, já em testes clínicos
com seres humanos.

Recursos
Do total de recursos a serem

liberados, o Ministério da Saúde
prevê um repasse de R$ 522,1
milhões na estrutura de Bio-
Manguinhos, unidade da
Fiocruz produtora de
imunobiológicos. O objetivo é
ampliar a capacidade nacional
de produção de vacinas e
tecnologia disponível para a
proteção da população,
segundo a pasta. Um total de
R$ 1,3 bilhão são despesas
referentes a pagamentos
previstos no contrato de
encomenda tecnológica. Os
valores contemplam a
finalização da vacina.

O acordo prevê também o
início da produção da vacina no
Brasil a partir de dezembro
deste ano e garante total
domínio tecnológico para que
Bio-Manguinhos tenha
condições de produzir a vacina
de forma independente.

Luiz Pimentel Gouvêa,
responsável pela execução
dos mutirões, juntamente
com o também médico
mastologista, Alex Cândido
Dias; com a auxiliar de
enfermagem, Eliana da Cruz
Sales; e pela enfermeira,
Lucimara Siqueira Costa
Papi, além do apoio da
equipe administrativa e de
higienização do hospital.

O secretário municipal de
Saúde, Carlos Mosconi,
ressalta a importância destas
iniciativas para a melhoria
constante dos atendimentos
prestados. “Ao longo dos
últimos anos, realizamos
diversos mutirões com o
objetivo de agilizar os
atendimentos. É muito
gratificante observar a
disposição das equipes
envolvidas nestas ações
sempre em benefício da
população”.

No Hospital da Zona
Leste, funcionam: o Núcleo
Especializado Leste, o
Programa Saúde da Mulher
e a Farmácia Municipal da
Zona Leste.


