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HOMENAGEM
Pantano Grande possui
11 casos ativos de Covid-19 Sala do Centro de
Múltiplos Atendimentos
recebe nome de ex-aluno
Conforme o Boletim divulgado pela Secretaria da
Saúde de Pantano Grande,
a cidade possui atualmente 11 casos ativos de Covid-19, ou seja, pacientes
que estão com a doença e
que seguem em tratamento.
Dos casos ativos, apenas
1 paciente está hospitalizado. O município possui
um total de 261 casos confirmados do novo coronavírus. São 250 pacientes

recuperados e nenhuma
morte.
De acordo com o Boletim divulgado no dia 29
de dezembro, houve a confirmação de mais 5 casos
positivos no município,
com relação ao relatório
divulgado no dia 25. Ainda segundo o Boletim, 12
pessoas seguem em isolamento, com suspeita de ter
contraído o vírus.
Em Pantano já foram re-

alizados 1.111 exames de
Covid-19, desde o início da
pandemia. Foram 850 descartados (negativados para
a doença).
Na semana de 29 de
dezembro a 4 de janeiro
de 2021, Pantano Grande
permanecerá na Bandeira
Laranja, uma vez que pelo
modelo de Cogestão, aprovado pelo Governo do Estado, a região poderá adotar tal classificação.

Escolas receberam
equipamentos para
modernizar os ginásios
A Escola Municipal Pantano Grande, na Vila Farol, e a Escola Municipal
Sotero Hermínio Frantz
receberam nesta semana
equipamentos para modernizar os seus ginásios de
esportes.
O prefeito Cassio Soares
fez a entrega dos equipamen-

tos acompanhados das equipes diretivas das escolas.
Na Escola Pantano Grande, foi instalado um placar
eletrônico e novas tabelas
de basquete. O placar, serve para marcar a pontuação e tempo de diversos
esportes. As novas tabelas
possuem tamanho pro-

O prefeito Cassio Soares, em uma cerimônia reservada, realizou na última
semana uma homenagem
ao ex-aluno da Rede Municipal de Ensino, Matheus
Lima da Silveira, no Centro de Múltiplos Atendimentos, na Vila Nova.
Precocemente falecido
em 2019, o ex-aluno foi
uma das grandes inspirações para que a estruturação do Centro ocorresse. O
local atende gratuitamente

crianças, alunos da rede
municipal que possuem algum tipo de deficiência ou
transtorno, como autismo,
dificuldade na fala, bipolaridade, entre outros.
A homenagem, que consistiu em nomear uma das
salas com o nome do ex-aluno, foi também uma
iniciativa da professora
Paula Oyarzabal, responsável pelo Centro.
Muito emocionados, os
pais Atanea e Márcio Sil-

veira, agradeceram a lembrança e relataram como o
serviço oferecido pelo município foi importante no
desenvolvimento do aluno.
A mãe ressaltou ainda que
continua lutando pela causa e agradeceu o apoio que
sempre tiveram do Executivo, destacando também
que o aluno havia sido beneficiado com um ônibus
adaptado, que melhorou
significativamente no deslocamento até a escola.
FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

fissional e ainda tem um
sistema fácil para a regulagem de altura, servindo
também como instrumento
de aprendizagem para os
alunos, que poderão jogar
em qualquer nível.
Já na Escola Sotero Hermínio Frantz o Ginásio recebeu um novo placar.

Pais do ex-aluno participaram do ato.
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Governo anuncia a
pavimentação de mais
ruas no município
O prefeito Cássio Soares anunciou na semana
que passou, que assinou a
ordem de serviço de pavimentação de mais ruas na
cidade. O anúncio ocorreu
no Gabinete do Prefeito
com a presença de moradores de algumas das ruas
beneficiadas.
Para viabilizar as obras,
o prefeito Cássio Soares
também anunciou que
FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

criou um fundo específico, com recursos suficientes para o pagamento do
que assinou na ordem de
serviço. Os valores estão
depositados e poderão ser
usados a qualquer momento para o pagamento dos
fornecedores.
Confira ao lado a relação
das novas ruas beneficiadas pelo Programa Pavimenta Pantano.

BAIRRO LOTEAMENTO UNICAL
• Rua Lizandro Frantz
• Rua Aquiles Maria Marques
• Rua Sérgio Oliveira Santos
• Rua Walter da Rosa Nunes
• Rua Daniel Fernando dos Santos Silveira
• Rua Ladislau Zebroski
• Rua Orlando dos Santos Sperb
BAIRRO CENTRO
• Avenida Machado de Assis – Trecho 4
BAIRRO VILA VIRGÍNIA
• Rua Carlos Franco
• Rua Getúlio Vargas
• Rua Dinarte de Souza Pires
BAIRRO VILA NOVA
• Rua Almirante Barroso (em andamento)
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Prefeitura pagou
o funcionalismo
nesta quarta-feira
A Prefeitura Municipal
depositou nesta quarta-feira, dia 30, o pagamento
referente ao mês de dezembro de todo o funcionalismo público. O prefeito
Cássio Soares, que determinou a medida, ressaltou
a importância de encerrar
o seu mandato mantendo
uma das principais marcas
do governo: o pagamento
antecipado dos servidores
municipais.
Além do pagamento da
folha do mês, nesta quarta também foram quitados
todos os valores referentes
às rescisões dos cargos de
confiança, que também
deixarão a gestão no dia 31
de dezembro.
O pagamento de forma
antecipada do funcionalismo é uma marca que vem
desde 2005, quando a ex-prefeita Iza Raabe assumiu o Executivo Municipal. De lá para cá nenhum

mês nestes 16 anos houve o
pagamento até a data limite, ou seja, o quinto dia útil
do mês posterior. “Mantivemos esta prioridade que
é o de pagar os salários
dos servidores municipais
sempre antes do encerramento do mês. É uma
medida que mostra a seriedade e o compromisso do
Governo com os servidores, que são o espelho das
gestões, já que estão à frente das principais ações da
Administração”, destacou
o prefeito Cássio Soares.
Além do pagamento antecipado dos salários, os
servidores também receberam antecipadamente o
13º salário, que foi pago
em 2 parcelas. A primeira parcela foi depositada
no mês de setembro e a
segunda parcela foi paga
no dia 10 de dezembro, ou
seja, 10 dias antes do prazo
exigido por lei.
FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Prefeitura publicou um vídeo no Facebook onde o prefeito Cássio apresenta as ruas que serão pavimentadas.

Prefeitura encerra mais um ano em dia com o funcionalismo.

04

GERAL

Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

SORTEIO

Morador de Butiá ganha
Smart TV de 65” na Promoção
Aniversário Turbinado Tubaron
É da cidade de Butiá o
primeiro ganhador da Promoção Aniversário Turbinado Tubaron. O sorteio
ocorreu no dia 24 de dezembro, em uma super live
no Facebook, com a participação do DJ Júnior.
O ganhador foi o assinante Luciano Martins Rodrigues, morador do bairro Vila Julieta, em Butiá.
Cliente da empresa desde
abril desse ano, Luciano
vai receber em casa o seu
prêmio: uma Smart TV 4K
Samsung de 65 polegadas.
A entrega ocorrerá neste sábado, dia 02, às 10h
da manhã e contará com a
participação do mascote da
empresa, o Tubarinho.
Ao todo, a promoção sorteará cerca de R$ 30 mil
em prêmios. Na próxima

live, que será realizada no
dia 30 de janeiro, serão sorteados 2 iPhones (1 iPhone
8 de 64GB e 1 iPhone 11
de 128GB). No dia 27 de
fevereiro, será sorteado um
PlayStation 5. E, em março, no dia 03, será sorteado
o grande prêmio da promoção, uma moto Honda CG
160 Titan 2020/2021, 0Km.
Todos os sorteios serão
transmitidos ao vivo pelo
Facebook.
A promoção marca os
15 anos da Tubaron, empresa pioneira na oferta de
serviços Triplo Play (Internet, TV e Telefonia) no Rio
Grande do Sul.
De acordo com o regulamento, para participar
da promoção basta que o
cliente retire o seu cupom
em uma das lojas da Tuba-

ron. Outra exigência é que
o assinante deve estar em
dia com a fatura. A empresa também dará um cupom
extra para o cliente que indicar um novo assinante. O
regulamento completo da
promoção está disponível
no site www.promo.tubaron. com.br.
Além da premiação, a
Tubaron ainda está com
pacotes
promocionais
para novos clientes. Para
aproveitar a promoção,
basta entrar em contato
pelo WhatsApp (51) 995910632, pelo telefone 10632 ou ir em algumas das
lojas da Tubaron, que hoje
está presente em vários
municípios do Vale do Rio
Pardo, Região Carbonífera,
Porto Alegre e também em
Canoas.
FOTO DIVULGAÇÃO

Sorteio ocorreu durante a Super Live da Tubaron, no Facebook.

Idoso desaparecido em
Encruzilhada é encontrado
morto à margem da RSC-471
O homem de 66 anos desaparecido desde domingo
em Encruzilhada do Sul foi
encontrado morto na última
terça-feira (29) à margem
da RSC-471. Conforme o
Corpo de Bombeiros de
Encrzilhada, Ismar Moura Ferreira foi localizado
em óbito dentro do próprio
veículo, aproximadamente
15 metros distante da rodovia, em um ponto de difícil
acesso, nas proximidades
da Casa Valduga.
As buscas por parte do
Corpo de Bombeiros seguiram a informação de uma
testemunha que relatou ter
visto o idoso conduzindo o

carro em direção à rodovia.
Ele havia saído no domingo da localidade de Dom
Marcos onde morava, em

direção à cidade de Encruzilhada do Sul. As circunstâncias do acidente serão
investigadas.
FOTO DIVULGAÇÃO

Acidente será investigado.

PRF de Pantano Grande
prende foragido da Justiça
A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã da
última segunda-feira (28) um
homem em Minas do Leão.
Durante fiscalização, os
policiais visualizaram um
condutor realizar ultrapassagem em local proibido,
tendo então sido abordada
uma S10, de São José do
Ouro/RS.
Em consulta aos sistemas
policiais foi verificada a
existência de um mandado
judicial expedido pela Comarca de Triunfo determinando a prisão do motoris-

ta, um homem de 38 anos.
Autuado pela ultrapassagem proibida e preso, o
homem foi conduzido pela

PRF ao plantão de polícia
judiciária, para posterior
encaminhamento ao sistema prisional.
FOTO DIVULGAÇÃO/PRF

Prisão ocorreu na última segunda-feira (28), em Minas do Leão.
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Secretarias da Saúde e Assistência
Social recebem mais 2 veículos 0Km
O prefeito Cássio Soares
entregou na manhã desta
terça-feira, dia 29, mais 2
veículos 0Km que serão destinados aos atendimentos da
Secretaria da Saúde e Secre-

taria da Assistência Social.
Ao todo, a licitação envolveu a aquisição de 3
veículos novos, porém a
concessionária vencedora
da licitação conseguiu en-

tregar somente dois carros
antes do final de ano. O
veículo que faltou também
será destinado à Secretaria
da Saúde e será entregue na
próxima semana, confor-

me relatou o representante
da empresa.
Ao todo foram investidos cerca de R$ 190 mil na
aquisição dos automóveis
que reforçarão ainda mais

a frota da Prefeitura Municipal, que está em constante renovação.
Em um vídeo publicado
no Facebook da Prefeitura Municipal, o prefeito

Cássio Soares comemorou
mais um legado da gestão
atual, que finaliza o mandato deixando mais de R$
2,5 milhões em investimentos na frota oficial.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Veículos foram entregues na manhã da última terça-feira (29).

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Ao todo foram investidos R$ 190 mil na aquisição de três automóveis.
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Ação entre amigos
Foi realizado no dia 25
de dezembro, pela Loteria
Federal, o sorteio da Ação
Entre Amigos em prol de
Sirlei Terezinha Silva de
Souza. A ganhadora da
ovelha e os dois fardos de
cerveja foi Arlene Rodrigues Lima Moraes, com o
número 206.
Sirlei, conhecida na co-

munidade pela venda de
Mega Sena em frente ao
Restaurante Raabelândia,
estava com o benefício
suspenso e está impossibilitada de trabalhar devido a problemas de saúde.
“Agradeço a todos os amigos e colaboradores que me
ajudaram. Muito obrigada
a todos”, agradeceu.
FOTO DIVULGAÇÃO

SOLIDARIEDADE

Ação de Natal do
Consulado Feminino
Gremista beneficia
100 crianças em
Rio Pardo
A Ação Solidária de Natal do Consulado Feminino Gremista de Rio Pardo
beneficiou 100 crianças do
bairro Mutirão do Camargo. A entrega dos presentes foi realizada no último
domingo (20) e contou com
doações da comunidade de
Rio Pardo, Pantano Grande
e Santa Cruz do Sul.
Conforme a cônsul do
Grêmio, Rochelle Borba,
as doações foram divididas

por idades. Crianças entre
3 e 11 anos receberam um
brinquedo, doces, cachorro
quente e refrigerante. Já
as crianças de 0 a 2 anos,
além dos brinquedos, receberam fraldas descartáveis
e leite.
Ainda, segundo Rochelle, a ação seguiu todas as
normas de distanciamento,
segurança e higiene, indicadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).

Farmácia Joromar
completa 41 anos
Fundada em 12 de dezembro de 1979 por Maria Bueno, João Bueno e
Rudi Rabello a Farmácia
Joromar completou em dezembro 41 anos de serviços
prestados a comunidade
pantanense.
Para comemorar a data,
o estabelecimento, que faz
parte da rede Farmácias
Associadas, preparou várias promoções e sorteios
de brindes no mês de aniversário. A cliente Alzira
Coimbra ganhou o prêmio
principal do sorteio: 1

Smart TV, de 32 polegadas.
“Em nome da minha
família agradeço a todos
clientes e amigos, que são
os verdadeiros responsáveis pelo nosso crescimento ao longo da nossa
trajetória. Gratidão a todos
por apostarem em nossos
serviços e acreditarem na
gente. Agradeço também
por vários momentos especiais que vivemos dentro
deste estabelecimento que
é a nossa casa”, agradeceu
a farmacêutica, Fernanda
Rabello.
FOTO DIVULGAÇÃO

Arlene recebendo os prêmios.

CLA$$IFICADOS

Anúncios a partir de R$ 5,00

VENDO CASA NA VILA FAROL

VENDO: ótima casa de alvenaria com 3 banheiros, garagem para 3 carros,
pátio fechado. O terreno mede 750m². Aceito casa de menor valor, nas
Vilas Virgínia ou Frantz. Fone: (51) 99828-4849, com Cardozo do Táxi.

Alzira Coimbra recebendo o prêmio.

FAÇA AQUI SUA PUBLICIDADE LEGAL
WHATSAPP: 5199809-8650

HORÓSCOPO
Áries
de 21/03 a 20/04
Lidar com os limites será preciso
para alinhar ideias e experiências
afetivas. Na véspera do Ano Novo
será preciso levar em consideração as suas necessidades de afeto. É um dia para curtir, sim, mas
existem limites para expressar o
que sente.
Libra
de 23/09 a 22/10
Existe a possibilidade de conhecer pessoas novas e de ampliar
as suas percepções sobre o que
lhe proporciona felicidade. A
véspera do Ano Novo pede dedicação para desenvolver os
projetos e maturidade para lidar com os afetos.

Horóscopo válido para esta quinta-feira
Touro
de 21/04 a 20/05
A família merece a sua dedicação e a sua atenção. Na véspera
do Ano Novo, o céu exige de
você um novo estado de consciência para interagir com as
responsabilidades em família,
inclusive para aceitar possíveis
mudanças.
Escorpião
de 23/10 a 21/11
Os seus sentimentos ficam expostos. A véspera do Ano Novo
pede uma visão mais filosófica
sobre a sua vida, principalmente com foco em metas futuras.
As percepções afetam o relacionamento com uma pessoa
importante.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
As relações de convivência passam por renovações. A véspera
do Ano Novo pede que você
examine as suas posturas com
algumas pessoas. Lidar com a
realidade de alguns fatos e entender os limites entre vocês é
positivo.
Sagitário
de 22/11 a 21/12
Você está magoado e sentindo
dificuldades para filtrar os sentimentos. É preciso avaliar a sua
filosofia de vida, levando em consideração as suas necessidades.
A relação com pessoas na véspera
do Ano Novo vai trazer consciência dos seus limites.

Câncer
de 21/06 a 21/07
As responsabilidades financeiras ficam em destaque. A véspera do Ano Novo pede foco e compreensão das responsabilidades
materiais. Tenha atenção com a
ansiedade e com posturas precipitadas. Imprevistos financeiros
podem ocorrer.
Capricórnio
de 22/12 a 19/01
O dia começa agitado e será importante evitar brigas. É um dia
para refletir com clareza sobre
questões importantes financeiras. A véspera do Ano Novo
exige de você uma seleção
mais profunda sobre pessoas e
situações.

Leão
de 22/07 a 22/08
É essencial avaliar as suas necessidades, levando em consideração a nova fase que tem
início no relacionamento. A véspera do Ano Novo traz reflexões
profundas e filosóficas sobre a
sua vida pessoal. Seja flexível
às mudanças.
Aquário
de 20/01 a 18/02
Será necessário se colocar no
lugar de uma pessoa para avaliar o cenário em que está inserido. A véspera do Ano Novo
será filosófica, uma experiência
para entender aspectos profundos de como deseja viver daqui
para frente. Seja flexível.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Existe a necessidade de preservar
os sentimentos e as suas percepções. A véspera do Ano Novo pode
trazer a necessidade de silenciar
e de observar a sua própria dinâmica de vida. A necessidade de
reconhecimento pede maturidade
e reserva.
Peixes
de 19/02 a 20/03
É um dia para avaliar a sua rotina
e a dinâmica de trabalho. A véspera do Ano Novo vai pedir de você
maior dedicação ao seu estilo de
vida e à forma como deseja produzir. Haverá a oportunidade de
se aprofundar em suas necessidades mais íntimas.
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AME JUJU

Prefeito eleito de Rio Pardo Formiguinhas
define primeiros nomes da distribuem
100 toneladas
equipe de governo
de alimentos
na região

O prefeito eleito de Rio
Pardo, Edivilson Brum
(MDB), anunciou por meio
de uma live na tarde da
última terça-feira (29) os
primeiros nomes da equipe
de governo. Com a unificação de algumas secretarias,
Brum informou que irá reduzir as atuais 14 pastas
para nove, além da procuradoria jurídica. As duas áreas que ainda seguem sem
a definição dos nomes dos
secretários são as pastas de
Educação e da Saúde.
A Secretaria de Turismo,
Cultura, Juventude, Esporte
e Lazer está entre as áreas
onde houve a unificação de
duas pastas. A Secretaria
do Desenvolvimento Rural
também aglutinará dois outros setores: Interior e Meio
Ambiente. Neste segmento
haverá a criação dos departamentos agrofamiliar,
agroindustrial, do meio ambiente e do interior.
Outra secretaria que unificará duas pastas é a de
Obras, Trânsito e Serviços
Essenciais, também com a
criação de departamentos
para cada área. Brum prevê redução de cerca de RS
1 milhão por ano com a redução na estrutura administrativa. No anúncio dos primeiros nomes da equipe, ao
lado do vice-prefeito eleito,
Rogério Monteiro, o futuro
prefeito adiantou que vários
cargos de confiança serão
extintos e outros permanecerão vagos para fazer
frente às dificuldades financeiras.
Brum observou que o
município recebeu este ano

FOTO CLEBER NASCIMENTO/RÁDIO RIO PARDO

Prefeito eleito de Rio Pardo, Edivilson Brum (MDB).

mais de R$ 5 milhões de
auxílio emergencial e este
repasse do governo federal
não irá ocorrer mais em
2021. Além disso, entre
R$ 12 milhões e R$ 15 milhões que estavam previsto
no orçamento do município
não entrarão mais por causa
da intervenção no Hospital
Regional do Vale do Rio
Pardo. Ainda conforme o
prefeito eleito, o município
começará a pagar no próximo ano diversos financiamentos, principalmente
contratados para a compra
de equipamentos e asfaltamento de ruas.
O prefeito eleito disse
que a definição do futuro titular da Secretaria de
Educação deverá ocorrer
antes do dia 4 de janeiro
por causa da proximidade
do início do novo ano letivo
e o nome será um profissio-

nal da área. Para o setor da
Saúde, Brum afirmou que a
escolha se constitui em um
grande desafio. A ideia é indicar uma pessoa especializada em gestão para fazer
frente aos problemas com a

pandemia do novo coronavírus e buscar a retomada
da gestão do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo
pelo município.
• Com informações
do Portal Gaz

Como forma de reverter
parte do valor arrecadado
para o tratamento da pequena Julia Cardoso Torres, a
família da Juju e um grupo
de voluntários da Campanha Ame Juju, as Formiguinhas como carinhosamente
são chamadas, distribuíram
cestas básicas à famílias
carentes de Pantano Grande e região. Somente no
município, mais de 100 famílias foram contempladas
com kits contendo gêneros
alimentícios, produtos de
higiene e itens natalinos
como panetones, chocolates
e outros.
A formiguinha Cintia
Trevisan, confirmou que as

Formiguinhas distribuíram
cerca de 100 de cestas básicas para a comunidade de
Pantano Grande. De acordo
com Cintia, a distribuição
das cestas se deve a grande
participação e mobilização
dos pantanenses, na ajuda
pelo tratamento da Juju.
Até o dia 23 de dezembro, haviam sido distribuídos 4 mil kits, totalizando
cerca de 100 toneladas de
alimentos. Os kits foram
adquiridos com recursos da
campanha Ame Juju e foram entregues em Pantano
Grande, Santa Cruz do Sul,
Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Rio Pardo,
Vale do Sol e Vera Cruz.
FOTO DIVULGAÇÃO

A EQUIPE DEFINIDA
• Daniela Lemes: chefe da assessoria de imprensa;
• Luiz Carlos Torres de Freitas: chefe de gabinete;
• Márcia Rocha Brum: Gabinete de Relações Institucionais;
• Vilton Fraga da Silva: procurador jurídico;
• Helen Marimon: Secretaria da Fazenda;
• Ramiro Pereira Rêgo: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Interior e Meio Ambiente;
• Sônia da Rosa Cruz: Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social;
• Tiago Melo: Secretaria de Turismo, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer;
• André Luiz Fischer: Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Essenciais.
Campanha AME Juju teve grande mobilização em Pantano.

COVID-19

Vacinação poderá começar em 20
de janeiro, diz Ministério da Saúde
A vacinação contra a Covid-19 pode começar no dia
20 de janeiro, segundo o
Ministério da Saúde. Se não
for possível, em um cenário “médio”, a imunização
poderia ter início entre esta
data e 10 de fevereiro. Em
um cenário menos favorável, a vacinação no Brasil
poderá ocorrer a partir de
10 de fevereiro.
A projeção foi apresentada pelo secretário executivo da pasta, Élcio Franco,
em entrevista coletiva na
última terça-feira (29) na
sede do órgão, em Brasília. Franco destacou que o
melhor cenário depende de
uma conjunção de aspectos,
especialmente dos laboratórios com vacinas em desenvolvimento cumprirem os
requisitos de registro, seja
emergencial ou definitivo.
“Isso [a vacinação no dia
20 de janeiro] vai depender
de uma série de fatores, inclusive de logística, e dos
laboratórios estarem em
dia com o seu processo de
submissão contínua e do
processo de registro com a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Não depende de nós, depende do laboratório cumprir
com a sua parte”, declarou.
Países como Estados Uni-
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Projeção foi apresentada na última terça-feira (29).

dos, Reino Unido e nações
da União Europeia já iniciaram planos de imunização contra a Covid-19. Na
América do Sul, a Argentina começou a aplicar um
imunizante contra a doença
em públicos prioritários.
Uma das opções cogitadas pelo Ministério da Saúde para a imunização da população brasileira é a vacina
desenvolvida pela Pfizer
- já autorizada nos Estados
Unidos e na Europa. Mas
até agora a empresa não deu
entrada no pedido de autorização emergencial.
Ontem, a farmacêutica divulgou nota na qual afirmou
que participou de reunião
com a Anvisa no dia 14 de
dezembro para “esclarecer
dúvidas sobre o processo de
submissão para uso emergencial” e que a solicitação

não ocorreu até agora porque as “condições estabelecidas pela agência requerem
análises específica para o
Brasil, o que leva mais tempo de preparação.”
Segundo a Pfizer, entre as
condições exigidas estaria o
levantamento de dados sobre aplicação da vacina em
brasileiros. Em agências de
outros países, acrescentou a
nota da empresa, a análise
não faz distinções entre populações específicas.
A Pfizer argumentou que
o processo demanda apresentação do quantitativo de
doses, o que só poderia ser
definido após a celebração
de um contrato definitivo.
Registro de vacinas
O secretário executivo do
Ministério da Saúde afirmou
que a equipe está à disposição da Pfizer, ou outras em-
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presas, para esclarecimentos
sobre informações que facilitem a solicitação do registro.
Entretanto, Élcio Franco
ponderou que o contrato mencionado pela farmacêutica
só poderá ser celebrado após
a autorização pela Anvisa.
“Não temos criado nenhuma
dificuldade, apenas primamos pela segurança e legalidade. O que temos pedido
desde o início de dezembro é
que elas solicitem o registro.
Esta é a condição para adquirir. Se falta algum dado ela
não nos solicitou”, disse.
Quanto às demais empresas que desenvolvem imunizantes, os representantes
do Ministério da Saúde informaram que solicitaram
a elas que encaminhem os
pedidos de registro à Anvisa. Segundo Élcio Franco, o
Instituto Gamaleya, responsável pela vacina russa Sputinik V, informou que vai
começar a fase 3 de estudos,
o que possibilitaria a solicitação para uso emergencial.
Já a vacina da Universidade de Oxford e da Astrazeneca concluiu a fase 3 e está
“em vias” de apresentar o registro. Neste caso, o governo já celebrou um acordo de
encomenda tecnológica para
produção pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
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