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As ações terão apoio dos Procons, da PF e Receita Federal

Senacon adota 
medidas para combater 
venda de vacinas falsas

A Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon) 
do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública deu 
início às medidas de com-
bate à comercialização de 

covid-19. A prática de venda 
dessas supostas vacinas foi 
comunicada pelo Procon de 
São Paulo.  

De acordo com o secre-
tário executivo do Comitê 
Nacional de Combate à Pira-
taria, vinculado à Secretaria 
Nacional do Consumidor, 
Guilherme Vargas, disse 
que a questão é urgente. 
“Avaliamos a urgência do 
tema e acionamos a Anvisa 
[Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária] e as outras 
pastas do para estabelecer 
estratégia conjunta para 

garantia a saúde e a segu-
rança dos consumidores 
brasileiros”.

Com a atuação conjunta, 

repressão serão realizadas. 
Está em estudo a possibi-
lidade de elaboração de 
campanhas de conscienti-
zação dos consumidores e 
veiculação de alertas nas 
mídias sobre os riscos da 
comercialização de vaci-
nas falsificadas contra a 
covid-19.

Com a expansão do co-
mércio eletrônico, especial-
mente durante a pandemia, a 
comercialização de produtos 
pirateados no meio digital já 
é de conhecimento do comi-
tê de combate à pirataria, 
que atua em conjunto com 
as polícias e Receita Federal.

A Senacon e a presidente do 
Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria, Juliana Domin-
gues, alerta sobre o perigo na 
aquisição de vacinas falsas. 
“A comercialização de vacinas 
falsificadas expõe a enorme 
risco a saúde e a segurança do 
consumidor, pois são produtos 

fraudulentos e sem qualquer 
eficácia comprovada. As au-
toridades sanitárias ainda não 
liberaram a comercialização 
de vacinas no Brasil, o que de-
monstra que sites que oferecem 
o produto podem estar tentando 
captar dados pessoais e bancá-
rios dos consumidores”, disse.

Estão previstas quatro sa-
las para atender os trabalhado-

regiões de saúde Norte e Sul da 
cidade. As UPAs que centralizarão 

adequado no pronto-socorro, com 
cinco poltronas separadas por 
baias, de forma que cinco pessoas 
sejam vacinadas por vez. Assim, 
a capacidade diária prevista é de 
até 600 pessoas, sem que haja 
qualquer tipo de aglomeração.

O atendimento será das 7h 
às 21h, em 12 dias ininterruptos. 
“Os dez primeiros dias estão 
reservados para servidores e cola-
boradores, o dia seguinte para os 
terceirizados e o último dia para 
possíveis retardatários”, detalha o 

xas. “O horário de atendimento, a 
quantidade de dias da força-tarefa 
e a estrutura da sala de vacinação 
deverão ser seguidos também em 
Santa Maria e nas UPAs”, informa 
o presidente do Iges-DF.

CADASTRO 
A vacinação contra a Co-

vid-19 será individualizada, e 
o Ministério da Saúde exigirá 
cadastro de todos. Dessa forma, 
o Iges-DF enviará a seus colabo-
radores um link para acesso ao 
site de cadastro.

de atendimento, os trabalhadores 
serão informados por grupos de 
WhatsApp e e-mail, inclusive 
quanto à data e ao horário cor-
retos, para cada um se dirigir à 

e aglomerações.

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 

ALERTA SOBRE O PERIGO DE IMUNIZANTES FALSIFICADOSIGES-DF DEFINE PLANO PARA VACINAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE
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Vacinação no Distrito Federal começará na quarta-feira (20), segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto

Com aprovação da Anvisa, GDF está pronto

para agir
a tarde de domingo (17), a 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou o uso emergencial 

das vacinas Coronavac e Astraze-
neca para a imunização contra a 
Covid-19. A Secretaria de Saúde 
reforçou a estrutura já disponível 
para receber e transportar essas 
vacinas, a partir desta segunda-
-feira (18), quando o Ministério 
da Saúde iniciará a distribuição 
aos estados e municípios.

“O Distrito Federal estará 
pronto para receber as vacinas. 
Todo o transporte e armazena-
mento será acompanhado pela Se-

N

SECRETÁRIO de Saúde 
tranquiliza a população e 
afi rma que estrutura para a 
vacinação já foi montada

PNI

cretaria de Segurança Pública, e a 
partir de quarta-feira [20], às 10h 
estaremos iniciando a vacinação, 
juntamente com todos os municí-
pios do país”, garantiu o secretário 
de Saúde, Osnei Okumoto.

Assim que recebidas pelo 
Governo do Distrito Federal, as 
doses serão direcionadas para a 
central da Rede de Frio, que será 
responsável por operacionalizar 
toda a logística de distribuição 
para as regiões e respectivas 
unidades de saúde. O local possui 
95m³ de capacidade de armaze-
namento, sendo que 14m³ serão 
exclusivos para condicionar e 

aclimatar as vacinas contra a 
Covid-19.

O secretário também lem-
brou que é preciso ter tranqui-
lidade neste momento em que 
chegando ao tão esperado perí-
odo de vacinação, sem esquecer 
de seguir as recomendações de 
higiene e distanciamento social 
para que seja contínuo o combate 
à propagação do novo coronaví-
rus. “Solicito à população que 
tenha paciência e muita tran-
quilidade durante esse período. 
Tudo estará dando certo, tudo 
será perfeito neste caminhar”, 
ressaltou Okumoto.

Com a iminência da chegada 
das vacinas contra a Covid-19 ao 
Distrito Federal, o Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde do 
DF (Iges-DF) se organizou para 
vacinar trabalhadores que atuam 
no combate ao coronavírus e que 
não interromperam suas atividades 
ao longo de quase um ano de pan-

estão médicos, enfermeiros e pes-
soas responsáveis pelo transporte 
e alimentação de pacientes, pela 
limpeza dos espaços e por outras 
diversas funções desempenhadas 
para manter o atendimento nas 
unidades de saúde dos acometidos 
pela Covid e por outras doenças.

O esquema de vacinação con-
templará servidores, colaboradores 
celetistas e terceirizados, ou seja, 
todas as mais de 9 mil pessoas que 
prestam serviços nas unidades 
administradas pelo instituto — o 

unidades de pronto atendimento 

(UPAs) de Ceilândia, do Núcleo 
Bandeirante, do Recanto das 
Emas, de Samambaia, de São 
Sebastião e de Sobradinho.

O imunizante a ser oferecido 
e a quantidade de doses serão in-
formados pela Secretaria de Saúde 

Ministério da Saúde.

A VITÓRIA de João Doria 
contra o presidente Bolsonaro 
na questão da vacina deixou 
claro uma coisa: a ciência só 
é derrotada pela ignorância 
quando o poder usa armas.

O EX-MINISTRO do STF, 
Ayres Britto, também aderiu 
à campanha pelo impea-
chment do presidente Jair 
Bolsonaro. Por tudo que já fez 
o presidente até o momento, 
Ayres Britto acredita que “um 
mandato de costas para a 
Constituição, se torna uma 
ameaça a ela. E aí o país 
se vê numa encruzilhada”.

O PRESIDENTE Jair 
Bolsonaro não vive um 
bom momento. Com um 
ministro da Educação 
silencioso, o governo 
conseguiu bater um 
recorde com o Exame 
Nacional do Ensino Médio. 
A abstenção de 51,5% é a 
maior na história. Só que 
o ministro Milton Ribeiro 
(Educação) garantiu que 
o Enem foi um suces-
so. Sem comentários.

COM um projeto de lei já 
encaminhado à Câmara Legislati-
va do DF, o deputado José Gomes 
quer que o GDF crie Centros 
Integrados de Reabilitação (CEIR) 
para pacientes curados da 
COVID-19 e necessitam de um 
atendimento multidisciplinar. Os 
centros irão prestar atendimento 
especializado de fi sioterapia respi-
ratória e motora, cardiologia, fono-
audiologia, clínica médica, pneu-
mologia, reumatologia, psicologia, 
psiquiatria e assistência social etc.

PELOS próximos 15 dias o 
ministro Jorge Mussi assume 
o exercício da presidência do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). É que o presidente 
do STF, ministro Humberto 
Martins, estará de férias e só 
retorna no dia 1º de fevereiro.

O MONOPÓLIO da White 
Martins no fornecimento de 
oxigênio nos hospitais de Ma-
naus (AM) precisa ser repensado 
imediatamente. A empresa não 
teve capacidade técnica de atender 
s hospitais depois do aumento da 
demanda ocorridos nos últimos 
dias. Como pode uma empresa 
sem capacidade de aumenta a 
produção continua com o monopó-
lio. O resultado todo mundo já sabe.
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A VITÓRIA da ciência contra a ignorância e a pri-
meira pessoa vacinada no Brasil deixou o governador 
de São Paulo, João Doria bem posicionado nas redes 
sociais. Segundo a consultoria de monitoramento Bites, 
Doria conseguiu 1,4 milhão de interações. O governa-
dor superou em alto estilo   sua maior marca de 23 
de março de 2020, quando teve 389 mil interações.

COM 106.960 doses da vacina Coronavac, o Dis-
trito Federal deverá ser rápido na vacinação dando 
prioridade aos profi ssionais da área de Saúde e idosos 
com mais de 75 anos. O secretário de Saúde, Osnei 
Okumoto, explica que   é preciso ter tranquilidade neste 
momento em que chegando ao tão esperado período de 
vacinação, sem esquecer de seguir as recomendações 
de higiene e distanciamento social para que seja con-
tínuo o combate à propagação do novo coronavírus.  

APÓS receber as doses da Coronavac em São 
Paulo, O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), 
anunciou que a vacinação começa hoje pela cidade de 
Anápolis. O gesto é uma retribuição a população e a 
prefeitura, que recepcionaram os brasileiros que es-
tavam em Wuhan (China), ano passado, no início da 
pandemia. Caiado lembrou que “Ninguém os aceitava”.

DEPOIS de reduzir a pressão por um certo tempo, o 
Centrão já está com o pé na porta do Ministério da Saúde. A 
ideia é reduzir as pressões contra o governo em função das 
ações atrapalhadas e do comportamento ditatorial do general 
Eduardo Pazuello. Só que tal narrativa esbarra num fato sim-
ples: Pazuello só faz o que o chefe Bolsonaro manda. Tanto 
que tem até um vídeo nas redes sociais onde Pazuello deixa 
claro que tem alguém que manda e alguém que obedece.

DORIA NA BOA

DF SERÁ RÁPIDO

RETRIBUIÇÃO

O AINDA ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi 
obrigado por pressão dos governadores a antecipar o início da 
campanha de vacinação em todo o país para hoje e não deixar 
para quarta-feira em solenidade no Palácio do Planalto. Afi -
nal, quem venceu a batalha pela vacina foi o governador João 
Doria, que começou a vacinação em São Paulo no domingo.

A CRISE da falta de oxigênio em Manaus e os panela-
ços pedindo o impeachment por todo o Brasil enfraqueceu o 
presidente Bolsonaro nas redes sociais. Parece que a estratégia 
dos ataques pessoais aos adversários começou a não funcio-
nar em função da reação da população nas redes sociais. 

VACINAÇÃO ANTECIPADA

REDES SOCIAIS

CENTRÃO NA SAÚDE 


