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Sindserv oficia prefeitura sobre falta
de suprimentos e EPIs na UPA

Poços registra mais uma
morte por Covid-19; ao

todo são 87

Cursos e apresentações das
Assessorias marcam início

das atividades da 19ª
Legislatura da Câmara de

Poços

Caldense confirma mais
dois reforços para a

temporada 2021

Sérgio diz que início de seu
segundo mandato será
focado na execução de

projetos

Em concurso interno,
funcionária ganha

televisão de 43 polegadas
da Direção da Santa Casa
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VERSÍCULO DO DIA
Certamente que a bondade e a

misericórdia me seguirão todos os
dias da minha vida; e habitarei na
casa do Senhor por longos dias.

Salmos 23:6

Caldense confirma mais dois reforços para a temporada 2021
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NOTÍCIA

Assessoria da Santa Casa*

Criação da 1ª Tipografia no Brasil

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Na última quarta, 30, o
superintendente da Santa
Casa, Ricardo Sá, realizou a
entrega de uma televisão de
43 polegadas, de últ ima
geração, para a funcionária
Poliana Amaral, que
venceu o concurso da nova
logo do Hospital, que será
usada no novo Centro de
Estudos da Irmandade.

Entre dezenas de logos
enviadas pelos funcionários,
a logo de Poliana  foi
escolhida pela Diretoria  por
representar os novos
conceitos da Santa Casa de
Poços  que,  prestes a
completar 117 anos, alia a
sua  tradição a uma gestão
técn ica e moderna que,
através do equilíbrio
financeiro, vem criando uma
estrutura melhor para
pacientes e colaboradores.

“O que eu queria retratar é
essa nova fase que a Santa
Casa está passando. Então,
eu pensei em algo moderno
e que transmitisse uma força,
que é a força que a Santa
Casa tem. Eu realmente
fiquei muito feliz, a televisão
ficava exposta na lanchonete
e todo dia eu passava ali e
falava: ‘essa tv vai ser minha’
e quando me ligaram e
falaram que eu ganhei eu não
acredite i. F iquei muito
emocionada e muito feliz”,
conta  Poliana, que é
enfermeira da CTI Neonatal
e revela que esse prêmio
chega em uma ótima hora.

“É um presente que a

Assessoria da Caldense*

Depois da pausa para o
Ano Novo,  o  e lenco da
Caldense se reapresentou
com nov idades na tarde
desta segunda-feira (04)
no Centro de Treinamento,
para dar sequência à pré-
te m po rad a ,  v is a ndo  o
c a len dá r io  de  202 1 .
F o ram  con t ra ta dos  um
zagueiro e um atacante/
lateral-direito.

O zagueiro Hícaro Reis,
de  1 , 92  m  e  29  ano s ,
estava apalavrado com a
Ve te rana  há  a lgum as
semanas, se apresentou

Em concurso interno, funcionária ganha televisão de 43
polegadas da Direção da Santa Casa

Santa Casa es tá me
dando e eu fiquei muito
feliz. Agora em dezembro
eu peguei a chave do meu
apartamento, então, essa
televisão já vem pra casa
nova e vai ser muito bem
utilizada”, completa
Poliana.

O superintendente da
Santa Casa, Ricardo Sá,
destacou o sucesso do
concurso que teve a
intenção de valorizar os
funcionários do Hospital.
“Eu fico muito contente
porque a gente prestigiou
uma pessoa que estava
até precisando de uma
televisão. Ela me disse
que a tv dela já estava
com muito defeito,
velinha, arcaica e com
problemas até de imagem
e  ficou muito feliz por
receber uma tv  nova,
moderna e muito bonita.
A Poliana fez por
merecer, porque nessa
campanha em busca de

no Ninho dos Periquitos
e  j á  t re in a  c om  os
companheiros. O atleta
te m  pass a gen s  p o r
a lgum as  eq u ip e s  do
futebol mineiro, como
Va le r io d o ce ,  C AP
Uberlândia e Uberaba.

Já Danilo Belão, de
23 anos, que atua como
atacante de beirada e
também  pe la  la te ra l-
direita, v inha treinando
com o grupo há alguns
d ias  e  a go ra  t ev e  a
d o c u m e n t a ç ã o
regularizada. O jogador

passou pelas categorias
de base do São Paulo e
recentemente  defendeu
c lub es  co m o
V o t u p o r a n g u e n s e ,
Democrata-GV e Inter de
Lages.

F ic ha  téc n ic a  d os
jogadores:

Hícaro Reis
Nome completo: Hicaro

Reis
Posição: Zagueiro
Nascimento: 01/01/1992
Altura: 1,92 m
Clube s :  Va le r io doc e ,

CAP Uberlândia, Uberaba,

Inter de Lages, Sergipe,
São Raimundo

Danilo Belão
Nome:  Dani lo  José

Belão
Po s iç ão :  la t e ra l -

direito
Nasc imento:  05 /04 /

1997
Cidade: Pirangi-SP
Clubes :  São  Pau lo

(b as e ) ,  I t um b ia ra ,
V o t u p o r a n g u e n s e ,
Democrata-GV, Inter de
Lages

uma nova logomarca, que
será usada no nosso novo
Centro de Estudos, que será
inaugurado no máximo em
fevereiro, a dela  fo i
escolhida por ser uma marca
singela, moderna e sutil.
Uma logo simples, já que a
gente queria uma logo

moderna, mas simples,
nada  que t ivesse
informações exageradas
e foi exatamente isso que
ela fez. A logo passou por
um crivo de um time que
escolheu a logomarca
dela como a melhor para
esse fim”, relata Ricardo
Sá.
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Sindserv oficia prefeitura sobre falta de suprimentos
e EPIs na UPA

Depois de receber
denúncias e conferi r  in
loco a situação que os
trabalhadores enfrentam
na Unidade de Pronto
Atendimento -  UPA,  a
diretoria do Sindicato dos
Servidores Públ icos de
Poços de Caldas –
Sindserv enviou ofício à
prefeitura solicitando que
providências sejam
tomadas no sentido de
promover o mínimo de
segurança,  tanto dos
servidores que atuam na
linha de frente em meio a
uma pandemia, quanto da
população que precisa de
atendimento.

Em visita realizada dia
17 de dezembro,  a
di retor ia do S indserv
constatou que não há área
isolada para atendimento
a pacientes com sintomas
de Covid-19.  Eles são
atendidos e circulam entre
demais pacientes nos
consultórios ou durante a
real ização de exames.
Somente mais tarde são
encaminhados para
isolamento ou hospitais.

Além disso, segundo a
presidente do Sindserv
Marieta Carneiro,

funcionários re lataram
que não há descar te
apropriado para agulhas e
seringas, que estão sendo
deposi tadas em
embalagens plást icas
provenientes de produtos
de limpeza, improvisadas
para a f inal idade de
descarte de l ixo
hospitalar.

Já no espaço onde
pacientes recebem
medicação, há um buraco
no teto e um balde é
usado para acondicionar a
água que escorre da
tubulação dani f icada.
Neste mesmo local ,
apenas três cadeiras, em
mal estado de
conservação, estão aptas
a receber pacientes
durante a medicação. Do
lado de fora da UPA,
outras 13 pol tronas
danif icadas estão
expostas ao tempo,  à
espera de reparo.

Outro problema
observado e relatado por
servidores é a falta de
m e d i c a m e n t o s
essenciais, de álcool
líquido e de equipamentos
de proteção individual –
EPIs.  Em alguns

banheiros, foi observada
falta de papel toalha e
sabonete l íquido. Há
ainda problemas como
vazamentos e fal ta de
registros em torneiras ou
válvula de descarga. Na
área de internação, faltam
cobertores para os
pacientes.

Já na área de limpeza,
foi diagnosticado falta de
luvas descar táveis de
tamanho apropriado (M
ou G), aventais, sacos de
lixo, máscaras. “Inclusive,
alguns servidores contam
que compram com
recursos próprios os EPIs
a fim de se protegerem de
contaminação”, encerra
Marieta.

O ofício do Sindserv foi
enviado dia 21 de
dezembro ao prefei to
Sérgio Azevedo,  com
cópia para o secretário de
Saúde Carlos Mosconi,
ao secretário de governo
Celso Donato e à
secretária de
Administração Ana Alice
de Souza. E até a data
desta publ icação o
sindicato  não teve
retorno da administração.

Poços registra mais uma morte por Covid-19; ao todo
são 87

Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta segunda, 04
de janeiro, são 2857 casos
posi t ivos em Poços:
destes, 2237 pacientes
são considerados
recuperados, 503 seguem
em isolamento domiciliar,
16 estão em Unidade de
Terapia Intensiva e 14 em
ala ou leito clínico. São 87
óbitos no município em
função da Covid-19, com
o registro do óbi to do
paciente de 89 anos que
possuía comorbidade. A
Secretaria Municipal de
Saúde se solidariza com
parentes e amigos neste
triste momento de perda.
O informe permanece com
um óbito em investigação.

Dentre os 2857 casos
posit ivos no município,
50,6% se referem a
pacientes do sexo

feminino. A faixa etária de
maior incidência é dos 30
aos 39 anos,  que
corresponde a 23,2% dos
casos. A taxa de ocupação
de Unidade de Terapia
Intensiva, nesta segunda,
está em 38,60%. São 22
leitos ocupados, sendo 16
por pacientes confirmados
e residentes em Poços, o
que corresponde a
28,07%. E seis le itos
ocupados por pacientes
residentes em outros
munic ípios, o que
corresponde a 10,53% da
ocupação. Nesta
segunda, são seis
internações de pacientes
de outras cidades,
conforme descrito na taxa
de ocupação de UTIs: três
pacientes de Andradas,
dois de Botelhos, um de
Caldas. Lembrando que
estes casos não são
computados

nas estatísticas locais
referentes aos números
de casos positivos, mas já
estão incluídos na taxa de
ocupação de lei tos de
UTI,  divulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico.  O
Bolet im contabi l iza 52
óbitos de não residentes.
O Bolet im também
informa que já foram
realizados no município,
somando as redes pública
e privada, 27.473 testes e
exames.Informe Estadual

Segundo o Informe
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde de Minas
Gerais,  552.104 são
casos conf i rmados.  E
destes, 41.978 estão em
a c o m p a n h a m e n t o ;
498.063 recuperados e
12.063 são óbi tos por
Covid-19 registrados em
Minas.
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A Polícia Rodoviár ia
Federal (PRF) registrou
903 acidentes em rodovias
federais entre os dias 30 de
dezembro e 3 de janeiro. O
número é 1% maior do que
o registrado no mesmo
período de 2019. Deste
total ,  254 foram
considerados graves, por
terem resultado em vítimas
– 11% a menos do que no
ano passado. Ao todo, 67
pessoas perderam a vida
nessas rodovias. O total de
vítimas fatais foi 9% menor
do que o registrado no ano
anterior.

De acordo com o
balanço divulgado hoje (4)
pela PRF, 1.150 pessoas
ficaram fer idas, o que
representa queda de 6% na
comparação com a
Operação Ano-Novo do
ano passado. Durante a
operação, mais de 3,3 mil
testes do etilômetro foram

PRF contabiliza 903
acidentes e 67 mortes em

rodovias no ano-novo
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Curtas
* Um dia antes da posse

e eleição da mesa diretora
da Câmara Municipal,
vereadores da base de
sustentação do prefeito se
reuniram para analisar a
possibilidade de encontrar
um consenso para escolha
dos representantes da
situação na mesa diretora..
Estranhamente, embora
convidados, estiveram
presentes nesta reunião
dois representantes do
partido Novo, o vereador
eleito Kleber Silva e o líder
regional André Vilas Boas.

* Candidata da situação a
presidência, a vereadora
Regina Cioffi  se sent iu
incomodada com os dois
representantes do Novo
partido que não integrou a
coligação que reelegeu o
prefeito e que se
posicionaram de maneira
insistente e até
constrangedora, contra a
sua candidatura. Em razão
disso, a vereadora
abandonou a reunião, da
qual não participou o
vereador eleito do PSDB,
Flávio Togni de Lima e Silva.

* Durante a eleição para
a mesa diretora, o vereador
Claudinei fez a indicação de
Kleber Silva (Novo) para
ocupar a vice-presidência
da Casa, seu adversário era
Roberto Santos, do
Republicanos. Na primeira
votação ocorreu empate por
7 votos com um voto em
branco. Na segunda
votação, Kleber venceu por
8 a 7.

* Depois de receber uma
mensagem no celular do
presidente do PSDB,
apelando para que ela
(Regina), não votasse em
branco, uma vez que isso
daria vitória aos
representantes da oposição,
a vereadora decidiu pelo
voto em Kleber, o que lhe
deu a vitória. Na escolha do
presidente, a vereadora,
para não ser chamada de
traidora, já havia votado em
Marcelo Heitor. Os dois
votos da vereadora foram
decisivos para a eleição do
presidente e vice.

* Encerrada a votação,
Regina, que se sente traída
por não ter contado com
apoio do prefeito para a
eleição da presidência,
comunicou ao secretário de
governo e presidente do

PSDB, Celso Donato,
que a part ir daquele
momento estava fora da
base e sua atuação na
Câmara será
independente, sem
nenhum compromisso
com o governo.

* A vereadora
comunicou o ocorrido
aos deputados Marcelo
Aro e Zé Guilherme, do
seu partido
( P r o g r e s s i s t a s ) ,
recebendo deles total
apoio para atuar
livremente na Câmara a
partir da falta de apoio
para se eleger presidente
da Câmara.

* Analisando o quadro
e os votos para a
presidência do
legislativo, tudo leva a
acredi tar que os dois
votos em branco, na
escolha do presidente
Marcelo Heitor, têm
nomes e sobrenomes:
Flávio Togni e Ricardo
Sabino, ambos do PSDB,
que não escondem a
insatisfação por não
terem recebido apoio do
comando da
administração para
disputar a presidência.

* Kleber Silva (Novo)
em nota reafirma que sua
atuação na Câmara será
independente, mas foi
ele quem indicou Marcelo
Heitor, representante da
situação, para a
presidência, E como
reciprocidade, o
vereador Claudinei
(PSDB) foi quem indicou
Kleber para a vice. O
indicado venceu com os
votos da bancada do
governo. Como em
política não existe
almoço grátis, com
certeza o representante
do Novo será cobrado
nas futuras votações
para atuar alinhado com
o executivo. Ou será que
o nobre vereador
acredita em Papai Noel?

* Segundo
especulações nos
bastidores, o apoio da
casa amarela ao
vereador Marcelo Heitor
só foi firmado após ele
concordar com a
dispensa dos assessores
jurídico (João Azevedo) e
técnico (Filipe Sancho).
Os dois foram
considerados pedras no

sapato da administração
neste primeiro governo e a
intenção do executivo seria
inclusive indicar os nomes
dos dois substitutos.

* Pois bem, segundo
informações que chegaram
até o blog, a bancada da
oposição vai acompanhar a
atuação do presidente com
uma lupa e caso as duas
demissões se concretizem,
a intenção é apresentar um
requerimento com pedido de
abertura de uma Comissão
Especial de Inquérito (CEI)
para apurar interferência do
prefeito na Câmara, com a
concordância do presidente.

* Se isso for concretizado,
o legislativo viverá a sua
primeira crise, num
confronto com o executivo,
valendo lembrar que agora
a oposição conta com seis
vereadores. Além disso tem
Regina Cioffi e Kleber Silva
garantindo que irão atuar de
forma independente dos
inquilinos da casa amarela.
Lembrando ainda que dois
vereadores do PSDB
(Flávinho e Sabino), estão
magoados por terem sido
deixados de lado na eleição
da mesa diretora. Um
cenário do jeito que o diabo
gosta.

* Na eleição da mesa
diretora, a oposição se deu
mal, foi para a disputa na
certeza de que tinha um voto
a mais para eleger Lucas
Arruda presidente. Caiu do
cavalo porque não
imaginava que a vereadora
Regina Cioffi votaria a favor
do vereador Marcelo para e
Kleber Silva para vice. Deu
no que deu, os
oposicionistas ficaram com
cara de tacho e fora da
mesa.

* Uma observação sobre
o cenário político após a
conturbada troca de
comando no legislativo com
intervenção da casa
amarela. Regina Cioffi
(Progressistas), não
esconde que dependendo
do que vai rolar até o meio
do ano que vem, pode tentar
novamente uma vaga na
Assembleia Legislativa em
2022. Celso Donato (PSDB),
não esconde a mesma
vontade. Vai daí que a
eleição de Regina para a
presidência da Câmara
daria a ela uma visibilidade
que no futuro poderia
atrapalhar os planos do
secretário. Ou não?

aplicados, resultando no
flagrante de 479
motoristas que dirigiam
após terem consumido
bebida alcoólica – número
65% menor do que o
registrado no período de
28 de dezembro de 2019
a 1º de janeiro de 2020.

Cerca de 6 mi l
condutores foram
autuados pela manobra
arriscada. Na comparação
com o feriado de ano-novo
de 2019 para 2020, o
número representa
aumento de 17%.

A PRF verificou também
se os motoristas estavam
usando os equipamentos
de segurança
obrigatórios. Segundo o
órgão, mais de 800
ocupantes de motocicletas
não usavam o capacete
(11% a menos que no ano
passado). No caso dos
automóveis, cerca de 3,7

mil (-7%) pessoas
viajavam sem o cinto de
segurança, item cujo uso é
obrigatório para motoristas
e passageiros. Ao todo,
180 (+49%) motor istas
foram flagrados usando
celular enquanto dirigiam.

Durante a operação
deste feriado de fim de
ano, a PRF reforçou a
fiscalização e o trabalho de
prevenção a acidentes nos
principais pontos de
acidentes e de maior
incidência de prát icas
criminosas. Mais de 125
mil veículos e pessoas
foram fiscalizados.

As ações de educação
para o trânsito, que visam
a conscient ização das
pessoas sobre a
importância de se
obedecer as leis de
trânsito, atingiram mais de
3,3 mil pessoas.
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focado na execução de projetos
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Cursos e apresentações das Assessorias marcam
início das atividades da 19ª Legislatura da Câmara

Prefeito Sérgio Azevedo,
acompanhado pelo seu
vice, Julio César de Freitas,
in ic iou os t rabalhos da
administração junto com os
secretários municipais na
manhã desta segunda, 4 de
janeiro, pela tradicional foto
nas escadarias da
Prefeitura. Logo após, se
reuniram no gabinete do
prefeito para um rápido
café para, em seguida,
partirem para o trabalho em
suas secretarias.

O prefeito  concedeu
entrevista para uma TV web
local, e abordou as metas
deste novo  mandato,
destacando a revisão do
Plano Diretor,  a
terceirização dos pontos
turísticos, a implantação de
cic lov ias integrando as
regiões da cidade, a
implantação do novo

A Câmara de Poços
realiza, através da Escola
do Legislativo, diversos
cursos voltados a
vereadores e assessores
durante todo o mês de
janeiro. Outras atividades
também estão programadas
neste início de Legislatura,
entre elas a apresentação
das Assessorias da Casa.
Nesta segunda-feira (04), os
servidores das Assessoria
Técnica de Informática
falaram sobre o trabalho do
setor e, também, abordaram
algumas questões
relacionadas ao sistema
operacional Linux Ubuntu,
polít icas de segurança,
backup, intranet e Portal da
Câmara.

Além desta
apresentação, o setor
programou para os

próximos dias treinamentos
práticos voltados a
ferramentas específicas
utilizadas no Legislativo e
um minicurso sobre
Ferramentas de Escritório.
“Nosso primeiro encontro
com os vereadores e
assessores fo i muito
interessante. Prova disso é
que a quantidade de
pessoas que se
inscreveram para participar
dos próximos encontros
superou as nossas
expectativas. Nossa
proposta é oportunizar um
primeiro contato com o
computador e algumas
ferramentas, sem a
pressão de um dia de
trabalho real. Sabemos que
muitos precisam se
familiarizar com os
aplicativos utilizados aqui e

regime trabalhista para os
serv idores municipais,
ampliação dos
investimentos no setor
Cultural, entre outros.

Durante a entrev ista
abordou ainda a união de
diversas secretarias para o
atendimento integral à
comun idade, com a
secretaria de Esportes
tendo papel centra l,
integrando os trabalhos.
Neste proje to, o v ice-
prefeito terá papel
fundamental, coordenando
as ações entre as
secretarias.

De acordo com o
prefeito, a administração
tem pressa para colocar
em prática projetos já
discutidos  na
administração anterior e
ainda implementar novas
ações. “Nossa equipe já

isto nos motivou a realizar
pequenas oficinas”, conta o
assessor técnico de
Informática Douglas Braga
Silva.

Ainda nesta semana,
nos dias 07 e 08, durante todo
o dia, acontece o curso de
Regimento Interno, além da
apresentação da Assessoria
Técnica Legis lativa. Na
próxima semana, estão
agendados cursos de
Redação Oficial, Atendimento
ao Público e Oratória, além da
apresentação das
Assessorias Administrativa,
de Imprensa e
Comunicações, Jurídica,
Financeira e Controle Interno.
A programação completa está
disponível na agenda do
Portal da Câmara
(www.pocosdecaldas.mg.leg.br).

05 DE JANEIRO DE 2021

tem a exper iência  dos
últimos quatro anos, então
agora é par tir para a
execução. Claro, esperamos
contar com a Câmara de
Vereadores, num trabalho
harmônico, visando o bem da
nossa cidade, na aprovação
dos projetos que forem
pertinentes. Temos excelente
perspect iva  de grandes
realizações  para este
segundo mandato”, destaca
Sérgio Azevedo.

No final da manhã, após
retornar ao gabinete, o
prefeito e seu vice receberam
as bençãos do padre
Francisco Carlos Pereira, da
Basílica Nossa Senhora da
Saúde, que proferiu uma
oração especial, desejando
sucesso à administração e
visando o bem maior, que é
a cidade de Poços de Caldas.
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Anvisa quer mais dados para autorizar uso de vacina
produzida na Índia

s parques infantis do bairro
São Sebastião e do Parque
Ecológico estão sendo
revitalizados e passando por
manutenção. A equipe da
divisão de Parques e Jardins
também está cortando a
vegetação e o mato alto, em
todos os bairros da zona sul.

Além disso, está sendo
feito um mutirão para a
retirada de lixo e entulhos
jogados em áreas públicas.
Muito material foi retirado na
rotatória que dá acesso aos
bairros Vila Matilde e São
Sebastião. No Conjunto
Habitacional a escavadeira
retirou mais sujeira. “ É uma
pena a falta de consciência
das pessoas que muitas
vezes vem de bairros
distantes e jogam lixo nas
encostas, terrenos e vias
públicas, aqui na região. Vale
reforçar que na zona Sul
temos além da coleta seletiva
de materiais reciclados e de
lixo orgânico, o Cata-Treco
que funciona muito bem.
Falta cooperação de toda a
população para termos a
zona sul cada vez mais limpa

Prefeitura inicia o ano com mutirão de trabalho pela
zona Sul

Em nova reunião com
rep resentan tes  da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) ,  a  Agência
Nac iona l de  Vig i lânc ia
Sanitária (Anvisa) reforçou
hoje (4) o pedido de mais
informações para liberar a
autorização emergencial
do  uso  das  doses  da
vacina contra a covid-19
que serão importadas do
Serum Institute of India,
que produz o imunizante
da Oxford eAstraZeneca
na  Índ ia .  Lá,  o  u so
emergenc ia l  j á  fo i
aprovado.

No dia 31 de dezembro
de  2020 , a  Anv isa
autorizou a importação,
em caráter excepcional, de
2 m ilhões de doses da
vacina britânica da Oxford,
produzida em pa rcer ia
com a Fiocruz no Brasil. As
doses importadas foram
fabr icadas.  Em nota,  a
agênc ia  regu ladora
informa que fez, na manhã
desta segunda-feira, uma
reunião  para t ra tar  da
submissão do protocolo do
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us o em ergenc ia l das
doses da vacina.

Na  reun ião ,
rep resentan tes  da
Fiocruz apresentaram os
dados já de posse da
fundação. Na ocasião, a
agência reguladora listou
in forma ções ,  a inda
aguardadas pela Fiocruz,
que são necessárias para
que  es ta  pos sa  ped ir
au tor ização para uso
emergencial da vacina no
Brasil.

“Na reunião, a Fiocruz
mos trou  que es tá
empenhada para que
essas informações sejam
reunidas e apresentadas
à Anv isa com a maior
brevidade”, diz a nota.

A Anvisa que saber se
o produto do fabricante
indiano é semelhante ao
fab r icado  no Re ino
Unido, que teve os dados
clínicos aprovados, e se
o método de produção e
os materiais uti lizados
são os mesmos.

A v ac ina com a
importação aprovada foi

a produzida na Índia pela
Serum Institute of India. A
empresa produz a vacina da
AstraZeneca, na Índia. Lá, o
uso  emergenc ia l  j á  fo i
aprovado.

“Para a autorização, a
agência precisa avaliar os
estudos de comparabilidade
entre a vacina do estudo
clínico, que é fabricada no
Reino Unido, com a vacina
fabr icada na Índ ia,  bem
como os dados de qualidade
e cond ições de  boas
práticas de fabricação e
con tro le” ,  ac rescen ta  o
texto.

Segundo a Anv isa, as
informações servirão para
avaliar a equivalência da
vacina produzida na Índia
quanto à  res pos ta  da
imunogenicidade. O termo
diz respeito à habilidade de
a vacina ativar resposta ou
reação imune con tra  o
coronavírus, tais como o
desenvo lv im ento  de
an t ico rpos espec í f ic os ,
res pos tas  de  cé lu las  T,
reações  a lérg icas  ou
anafiláticas.  “Ou seja,  é
necessário entender se o
produ to  do fabr ican te
indiano é semelhante ao
fabricado no Reino Unido e
que teve os dados clínicos
aprov ados” ,  re força  a
Anvisa.

A agência diz ainda que
não fará nenhum retrabalho
durante sua análise e que já
tem traba lhado pa ra
aprov e i ta r a  aná lise  de
agências de referência e
focar em questões que são
específicas para o Brasil. “A
Anvisa e a Fiocruz seguem
em  com unic ação pa ra
otimizar as avaliações e a
entrega dos documentos
necessários par avaliação e
dec isão da agênc ia” ,
informa a Anvisa.

e bonita”, explicou Plauto
Coelho,coordenador da
Zeladoria da Zona Sul.

Cronograma Cata-Treco
na zona Sul

Segundas e terças-
feiras- Vila Matilde, Conjunto
Habitacional, São Sebastião
e Parque das Nações

Quarta e quintas-feiras-
Jardim do Contorno, Jardim
Esperança, Jardim Daniele,
Jardim Paraíso, São Bento
e Santa Tereza.

Sextas-feiras- Jardim
Aeroporto, bairros Kennedy
I e II,  e no bairro Tiradentes

A população pode
denunciar quem estiver
jogando lixo e entulhos na
zona Sul pelo 3697-2319.
Moradores de outras
regiões que queiram
denunciar podem acessar a
ouvidoria digital pelo site da
prefeitura ou pelo aplicativo
e-Ouve, ou então ligar na
secretaria de Serviços
Públicos (3697-2070). A
secretaria também fornece
o cronograma do Cata-
Treco nos demais bairros da
cidade.
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