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Combate à Covid
Paes vai à Fiocruz e reafirma que vai aderir ao plano nacional de vacinação

O

prefeito eleito do Rio,
Eduardo Paes (DEM), se
reuniu ontem com Nísia
Trindade, presidente da Fiocruz,
para discutir o plano de vacinação contra a Covid-19 do município. O futuro secretário de
Saúde, Daniel Soranz, também
participou do encontro. Paes
reafirmou que vai aderir ao plano nacional de imunização do
Ministério da Saúde, que ainda
não tem data para começar.
Ao deixar a reunião, Paes optou por não falar sobre datas. Ele
e Nísia assinaram uma carta de
entendimento. “A Prefeitura do
Rio vai seguir o plano nacional
de imunização. Eu vim aqui me
atualizar e as respostas que eu tenho da Fiocruz são muito positivas”, disse o prefeito, que reforçou
a importância da Fiocruz para o
combate ao coronavírus.
Sobre o encontro, Paes contou
que foram abordados diversos assuntos.“Nós discutimos diversos
temas, mas sabemos que o tema
que angustia a população diz respeito à Covid-19”, afirmou.“Nós
não vamos nos limitar à vacinação, a gente tem uma tarefa e um
papel sobre a saúde urbana,novas
formas de pensar urbanismo na
cidade”, completou.“Nós vamos
iniciar esse plano de imunização
em breve”, finalizou.
Nísia reforçou que a Fiocruz
está produzindo a vacina de Oxford,mas a instituição também dá
apoio à pesquisa clínica de outras
vacinas, como a do Instituto Butantan, de São Paulo, e da Janssen,
da Johnson & Johnson. “As vacinas que o programa nacional de
imunização, a partir do registro
da nossa autoridade sanitária, a
Anvisa, registrar, nós estaremos
apoiando como tem que ser”, declarou a presidente da instituição.
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Mourão: ‘Em breve teremos vacina’ Leitos extras não são abertos
O vice-presidente Hamilton
Mourão aproveitou seu programa de rádio para reforçar a
promessa do governo federal
de vacinar a população contra
a Covid-19. Em Por Dentro da
Amazônia, ele disse que a imunização estará disponível nos
próximos meses. “Essa é uma
batalha que está sendo enfrentada sem descanso, mas com a
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certeza de que muito em breve
teremos uma vacina distribuída
em todo o território nacional, ao
longo, inclusive, dos cantos mais
afastados da nossa Amazônia,
para que possamos definitivamente voltar a uma vida normal
e abraçar nossos entes queridos”,
afirmou Mourão, lamentando as
mortes causadas pelo coronavírus no Brasil.

LLO Governo do Estado e a Prefeitura do Rio não cumpriram a
promessa de abrir todos os leitos
extras para o tratamento da Covid-19. Os prazos dados pelas autoridades terminaram, respectivamente,sexta-feira e sábado,mas
o compromisso não foi integralmente cumprido.
A Secretaria Estadual de Saúde
se comprometeu a abrir 130 novos

leitos para pacientes de Covid-19
até sexta-feira, mas só cumpriu
com 107.No município,o prefeito
Marcelo Crivella afirmou, no início do mês, que seriam mais 170
leitos de enfermaria até sábado.
No entanto, apenas cinco foram
abertos.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o restante, além
de mais 50 UTIs, serão entregues
até o dia 29,totalizando 220 leitos.

