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A Gazeta dos Municípios

Carro capota na Dutra após 
colidir com caminhão

Prefeitura de Pindamonhangaba
realiza obras para eliminar

enchentes no bairro do Araretama

Vendas por catálogo estimulam
empreendedorismo de moradores do 

Bem Viver, em Pindamonhangaba

Na manhã desta sexta-fei-
ra (12), um carro colidiu 
com a traseira de um cami-
nhão e capotou no km 110 
da rodovia Presidente Du-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, está prestes a 
resolver o problema de 
inundação em dezenas de 
imóveis das ruas Ramiro 
Alves dos Santos e João 
Batista Pereira no bairro 
do Araretama. 
Nesta manhã da sexta-fei-
ra (12), o bairro já está 
recebendo os 58 tubos de 
concreto de 1,5m que se-
rão utilizados para a cons-

A Secretaria de Habitação 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está estimulan-
do oportunidades empre-
endedoras para mulheres 
do loteamento Bem Viver 
com o modelo de vendas 
“Kiteiras”, através de um 
projeto social da Danone. 
A proposta consiste na 
venda de produtos e iogur-
tes por catálogo, gerando 
uma renda extra, baseado 
no modelo de venda porta-
-a-porta.
O projeto Kiteiras foca no 
desenvolvimento do em-
preendedorismo em mu-
lheres de baixa renda por 
todo Brasil desde 2011 
com a Distribuidora Que-
roKit em parceria com a 
ONG Aliança Empreen-

tra, sentido Rio de Janeiro, 
em Taubaté.
Segundo as informa-
ções da concessioná-
ria                  CCR Nova 

trução de 20 metros de 
linha tripla com a nova 
tubulação, dando mais va-
zão para as águas pluviais 
e                                    eli-
minando os transtornos 
para a população nos dias 
de chuva.
“Atualmente a tubulação 
de 1,2m não atende a quan-
tidade de água que desce 
da av. Nicanor Ramos No-
gueira e por não encontrar 

dedora. Recentemente, a 
secretaria de Habitação 
esteve presente no empre-
endimento incentivando o 
empreendedorismo entre 
os moradores do bairro, 
que receberam orientações 
e treinamento. O projeto 
conta ainda com a facili-
dade de divulgação dos 
produtos via whatsapp, 
facebook e instagram. São 
mais de 50 modelos de kit 
de produtos.
A rede oferece treinamen-
to especializado e todo 
suporte necessário para as 
vendedoras, além de flexi-
bilidade de horário de tra-
balho. 
Os produtos chegam nos 
endereços cadastrados das 
vendedoras para serem 

Dutra, não houve vítimas 
no  acidente. 
No local, o tráfego flui 
pela faixa da direita, com 
uma lentidão de 4km.

vazão as casas são preju-
dicadas. Mas estamos tra-
balhando para sanar esse 
problema crônico de anos 
no Araretama”, afirmou o 
secretário da pasta e vice-
-prefeito Ricardo Piorino. 
Futuramente a Prefeitura 
fará também a interven-
ções no lado oposto junto 
à Av. Nicanor Ramos pois 
a vazão é insuficiente para 
passagem de água.

comercializados mediante 
pedido para a distribuido-
ra. Para se cadastrar, basta 
mandar uma mensagem 
via whatsapp para o nú-
mero (11) 94879-9579 ou 
entrar no SITE. A idade 
mínima para se cadastrar é 
18 anos.
“Homens também podem 
participar. Foi um mo-
mento de descontração 
onde os moradores do 
empreendimento Bem Vi-
ver puderam expor suas 
experiências com vendas 
e manifestaram a vontade 
de colaborar com a renda 
familiar podendo levar o 
sustento a sua família atra-
vés do projeto Kiteiras”, 
afirmou a diretora de Ha-
bitação, Monique Dias.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cere-
ais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da 
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e 
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 241, Termo nº 7350
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME NEVES DE SOUZA e VIVIAN FERNANDES 
HEKMAN, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 
5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 23 de outubro 
de 1974, de estado civil divorciado, de profissão engenheiro metalurgico, residente e domiciliado na 
Rua Francisco Paulo de Oliveira Vargas, nº 106, Centro, Tremembé/SP, filho de NAZIR SIQUEIRA 
DE SOUZA, de 74 anos, natural de Novo Horizonte/SP, nascido na data de 11 de setembro de 1946 
e de MARIA CELIA NEVES DE SOUZA, de 71 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 
01 de setembro de 1949, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida no dia 20 de fevereiro de 1982, de estado civil divorciada, de profissão re-
presentante comercial, residente e domiciliada na Rua Alexandre Benedito Nerozzi, nº 515, Padre 
Eterno, Tremembé/SP, filha de JOSÉ CARLOS HEKMAN, falecido em Taubaté/SP, na data de 29 de 
maio de 2003 e de ANA LUCIA FERNANDES HEKMAN, de 63 anos, natural de São Lourenço/MG, 
nascida na data de 01 de abril de 1957, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade.

Pró-reitoria de Extensão da UNITAU muda 
para o Solar da Viscondessa

A cerimônia virtual que 
marca o novo uso do es-
paço acontece, a partir das 
19h, da próxima segunda-
-feira (15). A transmissão 
da solenidade ficará a car-
go da TV UNITAU pelo 
You Tube. O novo espaço 
é patrimônio histórico-ar-
quitetônico remanescente 
do período cafeeiro. O So-
lar da Viscondessa do Tre-
membé reforça vínculos 
da instituição com a co-
munidade e passa a sediar 
a Pró-reitoria de Extensão 
(PREX) da Universidade 
de Taubaté (UNITAU).
A Pró-reitora de Extensão, 
Profa. Dra. Letícia Maria 
Pinto da Costa, avalia que 
a nova sede permitirá um 
atendimento com maior 
qualidade à população e à 
comunidade universitária. 
A localização do imóvel, 
na rua XV de novembro, 
851, também deve facilitar 
o deslocamento dos inte-
ressados. 
Segundo a Pró-reitora, a 
ocupação do prédio vai 
acontecer em duas fases. A 
primeira delas é a instala-
ção da PREX no piso tér-
reo.  “A segunda fase pre-
vê a criação de um museu 
do café no piso superior do 
solar. Vamos publicar uma 
portaria nomeando uma 
comissão de professores e 
especialistas em patrimô-
nio histórico que irá nos 
ajudar a atingir esse obje-

tivo”. 
Atividades 
A Pró-reitoria de Extensão 
da UNITAU desempenha 
um relevante papel para 
a população de Taubaté e 
de cidades da região por 
meio do desenvolvimen-
to de projetos, pesquisas 
e atendimentos nas áreas 
jurídica e de saúde, entre 
outros. 
Em 2020, por exemplo, 
foram realizados 168 
eventos, como oficinas, 
fóruns, seminários, rodas 
de conversa e lives que 
atenderam 62.543 pessoas. 
Mesmo com a pandemia 
do coronavírus, as ligas 
acadêmicas de saúde e o 
Escritório de Atendimento 
Jurídico (EAJ) proporcio-
naram 13.456 atendimen-
tos nesse período.   
Já o Núcleo de Pesquisas 
Econômico-Sociais (Nu-
pes) realizou, no ano pas-
sado, 16 levantamentos 
com o objetivo de cola-
borar para a compreensão 
da realidade econômica e 
social do Vale do Paraíba.  
Também sob responsabili-
dade da PREX, o Sistema 
Integrado de Bibliotecas 
(SIBi), no ano de 2020, 
teve um investimento sig-
nificativo com a aquisição 
da plataforma Minha Bi-
blioteca, que reúne aproxi-
madamente 10 mil títulos 
de livros eletrônicos técni-
cos e acadêmicos das mais 

diversas áreas O acervo 
total hoje, composto de 
livros, periódicos, disser-
tações, teses, monografias, 
TCCs, entre outros, totali-
za 286.296 obras[C1] . O 
acervo do SIBi está dis-
tribuído nas bibliotecas 
setoriais de acordo com a 
área de atuação e é aberto 
a consultas para a comuni-
dade em geral e emprés-
timos a todos os alunos, 
professores e funcionários. 
Patrimônio 
O Solar da Viscondessa do 
Tremembé tem suas carac-
terísticas originais preser-
vadas pelo Projeto Restau, 
da UNITAU. O imóvel é 
datado do século 19 e atra-
vessou o período da opu-
lência cafeeira, passando 
pelo início da industriali-
zação, até a fase urbana e 
universitária. 
Moradia de famílias e per-
sonalidades ilustres, como 
o avô do escritor Monteiro 
Lobato, o imóvel experi-
mentou diferentes usos. 
Foi museu, ginásio, sede 
da reitoria da UNITAU, 
Departamento e Clínica de 
Psicologia e, mais recente-
mente, sede do Centro de 
Documentação e Pesqui-
sa Histórica (CDPH) da 
Universidade. O solar foi 
tombado pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico 
e Turístico (Condephaat) 
em 1985.
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Governo de SP adota fase emergencial 
para conter crescimento de pandemia

Supermercados registram alta 
de 12% nas vendas de janeiro

Taubaté registra 5 mortes por 
Covid-19 nesta quinta-feira, 11

Restrições na circulação 
de cerca de 4 milhões de 
pessoas valem a partir de 
segunda-feira, 15, para 
frear mortes e sobrecarga 
em hospitais
O Governador João Doria 
anunciou nesta quinta-fei-
ra, 11, a adoção de uma 
fase emergencial de en-
frentamento à pandemia. 
A partir da próxima segun-
da-feira, 15, medidas mais 
duras de restrição entram 
em vigor e se estendem 
até o dia 30 para frear o 
aumento de novos casos, 
internações e mortes pelo 
coronavírus e conter a so-
brecarga em hospitais de 
todo o estado.
“Vou honrar o cargo que 
ocupo, mesmo que isso 
custe minha popularidade. 
Vocês me elegeram para 
cuidar de vocês, não para 
cuidar de mim”, afirmou 
o Governador. “Nossos 
hospitais estão chegan-
do no limite máximo de 
ocupação. Temos de ado-
tar medidas mais duras de 
distanciamento social”, 
acrescentou Doria.
A partir do dia 15, o Go-
verno do Estado determina 
toque de recolher nos 645 
municípios todos os dias, 
entre 20h e 5h. Também 
fica vetado o acesso a par-
ques e praias. Haverá proi-
bição completa a qualquer 
tipo de aglomeração, e o 
uso de máscaras deve ser 
intensificado em qualquer 
ambiente interno ou exter-

Expectativa é de aumento 
de vendas para Páscoa
Os supermercados regis-
traram alta de 12% nas 
vendas de janeiro em com-
paração com o mesmo mês 
de 2020, segundo balanço 
divulgado nesta quinta-
-feira, 11, pela Associação 
Brasileira de Supermerca-
dos (Abras).
Para o vice-presidente 
Administrativo da entida-
de, Marcio Milan, com as 
restrições impostas a ou-
tros setores do comércio 
devido à pandemia da co-
vid-19, os supermercados 
acabam suprindo as neces-
sidades dos consumidores, 
o que impulsiona as ven-
das.
“Com as restrições de 
funcionamento de mui-
tos estabelecimentos pelo 

Taubaté atualiza novos 
casos neste quinta-feira, 
11. A UTI aumentou com 
82% de ocupação e a taxa 
de enfermaria diminuiu 
em 71%. A cidade já tem 
20. 455 infectados e 329 
óbitos confirmados.
A primeira vítima é um 
idoso de 69 anos, morador 
do Parque Urupês, por-
tador de doença cardíaca 
crônica e diabetes. A se-
gunda vítima é uma idosa 
de 64 anos, moradora do 
Jardim Santa Tereza, sem 
registro de comorbidade. 

no de acesso público.
As escolas da rede estadu-
al só ficarão abertas para 
merenda de alunos caren-
tes e distribuição de ma-
teriais mediante agenda-
mento prévio. Os recessos 
de abril e outubro serão 
antecipados para o perío-
do entre 15 e 28 de março. 
A Secretaria da Educação 
também vai indicar que a 
medida seja adotada nas 
escolas municipais e par-
ticulares.
A fase emergencial do Pla-
no São Paulo mantém a 
fase vermelha de controle 
da pandemia e regulação 
de serviços não essen-
ciais. Porém, para ampliar 
o distanciamento social 
e reduzir a circulação ur-
bana, foram ampliadas as 
restrições de algumas ati-
vidades comerciais autori-
zadas na fase vermelha.
A restrição completa pro-
íbe retirada presencial de 
produtos em restauran-
tes e lanchonetes, proíbe 
atendimento presencial 
em lojas de material de 
construção e veta celebra-
ções religiosas coletivas 
e atividades esportivas 
em grupo. Lojas e restau-
rantes só poderão fazer 
entregas pelo sistema em 
que o consumidor recebe 
o produto dentro de seu 
veículo (drive thru), entre 
5h e 20h, ou por serviços 
de entrega na residência 
(delivery) por telefone ou 
aplicativo de internet. Não 

Brasil, o setor, por ser es-
sencial, foi uma opção na 
compra de diversos itens”, 
enfatizou Milan.
Nas vendas para a Páscoa, 
a associação espera um 
crescimento de até 15% 
em relação ao ano passa-
do. 
De acordo com Milan, 
em 2021 os supermerca-
dos estão mais preparados 
para lidar com a pandemia, 
especialmente na logística 
de vendas pela internet.
“Em 2020 fomos pegos de 
surpresa com a chegada da 
pandemia e do isolamento 
social bem próximos da 
Páscoa. Este ano o setor 
se preparou para as vendas 
em período mais remoto, e 
conta ainda com uma for-
ça maior do e-commerce, 
que ganhou mais clientes 

A terceira vítima é um 
idoso de 80 anos, morador 
da Fonte Imaculada, por-
tador de doença cardíaca 
crônica. A quarta vítima 
é um homem de 50 anos, 
morador do Parque Aero-
porto, portador de doença 
crônica cardíaca. A quinta 
vítima é uma idosa de 70 
anos, moradora do Jardim 
Baronesa, portadora de 
doença renal crônica. To-
dos internados em hospital 
da rede pública. Os óbitos 
aconteceram nos dias 5, 6 
e 7 de março.

haverá nenhuma restrição 
ao funcionamento de su-
permercados.
O teletrabalho será obri-
gatório para todas as ati-
vidades administrativas 
não essenciais. A imposi-
ção vale tanto para órgãos 
públicos como escritórios 
particulares e serviços de 
call center. Todas as me-
didas da fase emergencial 
visam reduzir a circulação 
de ao menos 4 milhões de 
pessoas por meio das res-
trições adicionais.
Horário escalonado
O Governo do Estado 
também recomenda que 
Prefeituras da Região Me-
tropolitana de São Paulo 
imponham o escalona-
mento de horários de en-
trada de trabalhadores de 
atividades essenciais para 
evitar aglomerações no 
transporte público.
Os horários indicados são 
das 5h às 7h para profis-
sionais da indústria, 7h às 
9h para os de serviços e 9h 
às 11h para os do comér-
cio.
O conjunto de medidas 
emergenciais adotado por 
São Paulo é similar aos de 
países que adotaram re-
gras mais duras para con-
ter a pandemia por meio 
da circulação restrita. Re-
centemente, o Governo de 
Portugal teve sucesso na 
redução de novos casos e 
mortes por COVID-19 ao 
impor normas mais am-
plas de isolamento social.

durante a pandemia”, res-
saltou.
Os supermercados acredi-
tam em boas vendas prin-
cipalmente dos chocolates 
com menor valor agre-
gado, como as caixas de 
bombom que, segundo as 
expectativas do setor, de-
vem ter uma alta de 12,9% 
nas vendas deste ano.
Para as barras e tabletes 
de chocolate é esperada 
um aumento de 11,8% na 
comercialização em com-
paração à Páscoa de 2020, 
e em relação aos ovos de 
chocolate de até 200 gra-
mas, é prevista uma alta de 
9,4%.
Neste ano, a Abras estima 
que as vendas dos super-
mercados devem ser 4,5% 
maiores do que ao longo 
de 2020.

O termômetro da pande-
mia atingiu a cor laranja, o 
que significa Risco Médio 
Alto. 
O isolamento social se 
mantém em 39% e perma-
nece vermelho. A variação 
diária de casos está em 
0,78% e continua verde.
Por isso, a prefeitura pede 
para que fiquem em casa, 
especialmente, pessoas 
do grupo de risco (idosos 
e portadores de doenças 
crônicas). Saídas somente 
em casos de extrema ne-
cessidade.
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Estudos mostram eficácia 
da CoronaVac contra três 

variantes do vírus

Governo Federal desobedece
decisão do STF para o

financiamento de leitos de UTI em SP

Análises estão sendo feitas 
pelo Butantan em parceria 
com a USP
A CoronaVac, vacina de-
senvolvida pelo Instituto 
Butantan e a farmacêuti-
ca chinesa Sinovac e que 
está sendo aplicada no 
Brasil, é eficaz contra as 
três variantes do novo co-
ronavírus que circulam no 
país: a britânica (B.1.1.7), 
a sul-africana (B.1.351) e 
a brasileira (B.1.1.28), da 
qual são derivadas as cha-
madas P.1 (de Manaus) e a 
P.2 (do Rio de Janeiro). A 
informação foi dada nesta 
quarta-feira, 10, pelo dire-
tor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas.
Ainda preliminares, esses 
estudos, realizados pelo 
Butantan em parceria com 
a Universidade de São 
Paulo (USP), incluíram 
amostras de 35 participan-
tes vacinados na Fase 3. O 
estudo completo inclui um 
número maior de amos-
tras, que também já estão 
em análise. Os resultados 
completos ainda serão di-
vulgados.
“Temos que avaliar se as 
vacinas produzem anticor-
pos contra essas variantes. 
E foi o que fizemos. Já sa-
bíamos que os anticorpos 
produzidos pela vacina do 
Instituto Butantan tinham 
eficiência contra as va-
riantes do Reino Unido e 
da África do Sul. E agora 
o estudo feito em associa-
ção com a USP mostra que 
a vacina tem eficiência 
também com as variantes 
P.1 e P.2.
Portanto, estamos diante 
de uma vacina que é efe-
tiva em proteção contra 
as variantes que estão cir-
culando neste momento”, 
disse Covas.
Vírus inativado
As vacinas compostas de 
vírus inativado, como a 
produzida pelo Institu-
to Butantan, têm todas as 
partes do vírus, destaca o 
centro de pesquisa bio-
lógica. Isso pode gerar 
uma resposta imune mais 
abrangente em relação 
ao que ocorre com outras 
vacinas que usam somen-
te uma parte da Spike, a 
proteína utilizada pelo co-
ronavírus para infectar as 

Ministério da Saúde ainda 
não fez o repasse dos R$ 
245 milhões por mês ao 
Estado de São Paulo
O Governador João Doria 
cobrou nesta quarta-fei-
ra, 10, que o Ministério 
da Saúde repasse imedia-
tamente R$ 245 milhões 
por mês ao Estado de São 
Paulo para manter leitos 
de UTI destinados a pa-
cientes com COVID-19. 
O Governo Federal ainda 
não cumpriu decisão do 
STF (Supremo Tribunal 
Federal) para retomada 
desse custeio.
A liminar concedida pela 
Ministra Rosa Weber no 
dia 27 de fevereiro aten-
de a manifestação da PGE 
(Procuradoria Geral do 
Estado). Os repasses vi-
nham sendo drasticamente 
reduzidos pelo Ministério 
da Saúde desde o segundo 
semestre de 2020 e foram 
totalmente suspensos há 
dez dias. “O Governo Fe-
deral está desobedecendo 
decisão do STF para rea-
bilitação de leitos COVID 
em São Paulo. Parece ina-
creditável, mas é verda-
de”, afirmou o Governa-
dor. “Não é diferente na 

células.
Outra característica da va-
cina inativada do Butantan 
é que ela consegue ter uma 
proteína Spike completa. 
As vacinas que têm frag-
mentos menores dessa 
proteína podem apresentar 
menos chances de eficácia 
contra as novas variantes.
Os testes feitos pelo Bu-
tantan usam soro das pes-
soas vacinadas, que é co-
lhido por meio de exame 
de sangue. As amostras 
são colocadas em um cul-
tivo de células e, poste-
riormente, infectadas com 
as variantes. A neutraliza-
ção consiste em testar se 
os anticorpos gerados em 
decorrência da vacina vão 
neutralizar (combater) o 
vírus nesse cultivo.
As variantes
“As variantes são novas 
formas do mesmo vírus. E 
algumas variantes têm ca-
racterísticas extremamen-
te preocupantes”, afirmou 
o diretor do Instituto Bu-
tantan.
No Brasil, circulam prin-
cipalmente três variantes 
do novo coronavírus. a 
britânica (B.1.1.7), a sul-
-africana (B.1.351) e a 
brasileira (B.1.1.28). Da 
brasileira surgiram a P.1 
(de Manaus), considerada 
a mais agressiva, e a P.2 
(do Rio de Janeiro). Es-
tudos vêm demonstrando 
que as variantes podem 
ser mais transmissíveis e, 
algumas vezes, até mais 
graves.
“A do Reino Unido tem 
a transmissibilidade en-
tre pessoas aumentada de 
30% a 50% e aumento de 
gravidade dos casos supe-
rior a 30%. 
Tem também a variante da 
África do Sul, que deter-
mina aumento da carga vi-
ral das pessoas infectadas 
e transmissão aumentada, 
além de ser resistente à 
neutralização dos anticor-
pos produzidos por algu-
mas vacinas e até pela in-
fecção natural”, explicou 
Dimas Covas.
Entre as variantes do Bra-
sil, a que predomina é a 
chamada P.2, que surgiu 
no fim do ano passado e 
tem mutação comum à da 
África do Sul. “Mas mais 

Bahia, Maranhão e Ceará, 
Estados que, como nós, 
também entraram com 
medidas no Supremo, ga-
nharam e não tiveram re-
abilitação de seus leitos”, 
acrescentou Doria.
O Ministério da Saúde 
nunca chegou a custear o 
total de vagas de UTI em 
São Paulo durante a pan-
demia. Com a decisão do 
STF, São Paulo deverá 
receber R$ 245 milhões 
por mês que ajudam a sub-
sidiar o custeio de 5.112 
leitos exclusivos para pa-
cientes graves com CO-
VID e cujas despesas vêm 
sendo cobertas apenas 
pelo Governo do Estado e 
Prefeituras.
“Precisamos de leitos de 
UTI para salvar vidas. [O 
Governo Federal] Não fez 
a reabilitação e nem o re-
embolso dos leitos, porque 
nós mantivemos os leitos 
aqui em São Paulo em ja-
neiro, fevereiro e estamos 
fazendo o mesmo agora 
em março”, reforçou o 
Governador.
“No ano passado, o Mi-
nistério da Saúde deixou 
de investir nesses leitos 
a cifra de R$ 1,4 bilhão. 

importante é a P.1, de Ma-
naus, que concentra as 
mutações observadas nas 
variantes do Reino Unido 
e da África do Sul. Portan-
to, essa é uma variante que 
preocupa e que explica, 
em parte, o momento gra-
ve da pandemia”, alertou.
Recordes
Na última terça-feira, 9, 
o estado de São Paulo ba-
teu recorde no número de 
mortes provocadas pelo 
novo coronavírus em um 
único dia, com o registro 
de 517 mortes. O estado 
vem batendo também re-
corde no número de pesso-
as internadas. Nesta quar-
ta-feira, 10, o estado tinha 
20.314 pessoas internadas, 
das quais 8.972 em estado 
grave. A ocupação de lei-
tos de unidades de terapia 
intensiva (UTIs) no estado 
já chegou a 82%.
“No pico máximo da in-
ternação, em julho do ano 
passado, tínhamos 6.250 
pacientes internados em 
UTIs. Portanto, acelera-
mos, e aceleramos muito, 
o número de pessoas sen-
do comprometidas de uma 
única vez. Há exatas duas 
semanas, tínhamos 6.650 
pacientes internados em 
UTIs”, ressaltou o secretá-
rio estadual da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.
De acordo com Gorinch-
teyn, a cada dois minutos, 
há três admissões nos hos-
pitais paulistas, seja para 
unidades de terapia inten-
siva, seja para enfermaria.
Nesta semana epidemio-
lógica, que se encerra no 
sábado, 12, o estado vem 
apresentando novo au-
mento no número de ca-
sos, de mortes e de novas 
internações por covid-19.
Para conter o avanço do 
novo coronavírus, todo o 
estado foi incluído na Fase 
1-Vermelha do Plano São 
Paulo, na qual podem fun-
cionar somente serviços 
considerados essenciais. 
Além disso, o governo 
vem ampliando o número 
de leitos de UTIs disponí-
veis no estado para o trata-
mento da covid-19.
Até o mês de abril, o go-
verno espera ter 9,2 mil 
leitos só para atendimen-
tos de pacientes graves.

Em 2021, nós tivemos a 
cada mês o não aporte de 
R$ 245 milhões, o que dá 
quase meio bilhão de reais 
não investidos na Saúde”, 
afirmou o Secretário da 
Saúde Jean Gorinchteyn. 
“Nós nunca vivemos uma 
crise sanitária como essa. 
Nunca. Precisamos de re-
cursos para ajudar a nossa 
população.”
Histórico
Em respostas à sucessi-
va redução de recursos, 
o Estado encaminhou di-
versas solicitações oficiais 
ao Governo Federal para 
a manutenção do custeio. 
São Paulo aguardou o 
cumprimento dos prazos 
e protocolos dos pedidos, 
mas não obteve resposta 
do Ministério da Saúde.
A PGE propôs ação no 
STF no dia 10 de feverei-
ro, solicitando a manuten-
ção dos repasses federais 
em 2021. Dezessete dias 
depois, a Ministra Rosa 
Weber determinou o cum-
primento da decisão favo-
rável a São Paulo de forma 
imediata, o que ainda não 
ocorreu. Ainda nesta quar-
ta, o Estado vai notificar o 
STF sobre a questão.


