
Vacina russa começará a ser produzida no DF
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CAPITAL S/A EU FAÇO AS PESSOAS RIREMDA VIDA.

SAMANTA SALLUM

MelBrooks, diretor e ator de cinema

Fábrica em Santa Maria produzirá as primeiras doses da Sputnik V, do Instituto Gamaleya, a partir de sexta-feira.
Enquanto a empresa aguarda a liberação da Anvisa para a distribuição no Brasil, imunizante será exportado

BancodoBrasil confirma:
Brasília—acapitalda rock
OCCBB em Brasília foi

escolhido para a estreia de
uma programaçãomuito
especial que vai celebrar os
40 anos do rock de Brasília. O
projeto inclui shows com
bandas que fazem parte desta
história, e, claro, entre elas, as
que nasceram na capital
federal. Mesmo com a
pandemia, a área de
marketing cultural do Banco
do Brasil prevê diversos
eventos que vão ocorrer
também no teatro e no
cinema do espaço, seguindo
todas as medidas de
prevenção à covid-19.
Serão 30 dias de

programação, a partir de 13 de
julho.Depois de estrear na
capital, seguirá para SãoPaulo,
Rio eBH. A gerente de
programaçãodoCCBB
Brasília, Ana LúciaMachado
Lenzi (foto), adiantou à coluna

anovidade. “Nãopodemos
anunciarmuitas coisas ainda,
pois estamos fechandoos
detalhes, confirmando
participações.Mas está tudo
sendo encaminhado”, afirma.

Distanciamento
Ela esclareceu que os shows serão realizados na área verde

do CCBB com limite de público e instalação de cercadinhos
para garantir o distanciamentomínimo entre as pessoas.
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OCCBBBrasília reabriu em22de
setembro, depois de fechar emmarço

do anopassado, por causa da
pandemia.O retorno gradual das
atividades simbolizou o fimdeuma
angústia para cerca de, pelomenos,
100 funcionários terceirizados que
estavamparados, entre eles,

assistentes técnicos do cinema, do
teatro e recepcionistas, auxiliares de

limpeza e seguranças.
“Ninguém foi demitido.Toda a
equipe foimantida, coma

readequaçãodos contratos na época
emque estavamparados. Agora

estamos voltando coma
programaçãonormal, e com todos os
devidos cuidados”, enfatiza Ana
Lúcia, gerente deprogramação.

Bilheteria fechada
ApeçaDesumanização, inspirada em livro do

escritor portuguêsValterHugoMãe, estreia em28de
janeiro.Não épossível nomomento obter ingressos na
bilheteria doCCBB. É preciso retirar as entradas, tanto
para cinemae teatro, no site da Eventimcomcerta
antecedência, devido à reduçãodonúmerode lugares
para evitar aglomeração.

Retomada cultural
“Estamos empenhados nessa retomadada cena

cultural tão importante para cidade.Nossamissão é
fomentar a arte e cultura que são de grandepara a
sociedade. E, nessemomento difícil, poder oferecer
essa experiência, comosdevidos cuidados, é um
respiro de alegria”, diz Ana Lúcia, gerente de
programaçãodoCCBB.

Acesso limitado
Para ter acesso ao jardimna área dos casulos, teatro,

exposições e cinemanoCCBB, é necessário retirar
antes os ingressos no site da Eventim. A entrada está
sendo livre apenas para o estacionamento, o Bistrô e a
lojinha.O restauranteCarpeDiemestá funcionado aos
finais de semana.Durante a pandemia, foi oferecida
umaprogramação virtual comoCCBBemCasa e
muitas atividades podemainda ser conferidas pelas
redes socais. Confira a programaçãono site doCCBB.

PaisagismodeAldaRabello
Aextensa área livre e bucólica é apontada comoo

privilegiadodiferencial doCCBBBrasília em relação
aos outros. A arquitetura doprédio é deOscar
Niemeyer e opaisagismo éda arquiteta AldaRabello.
Ela faleceu aos 92 anos, na semanapassada, em
Brasília. Pioneira, deixou
grande legado aos
brasilienses. Omovimento,
antes da pandemia,
chegava a ser de 1,5mil
pessoas no jardim. Agora o
limite é de 300 emcada
turno (manhã enoite). O
centro cultural completou
20 anos na capital
federal em12de
outubro de 2020.

Teatro e cinema
Háapenasummês, foi retomada

aprogramaçãopresencialde teatro
ecinemanoCCBBBrasília, coma
mostraFellinieoespetáculoPoema
Bar.Mas já tematraçõesnovas.
Acabadeestrearo festival“Mel
Brooks—BanzénoCinema”,que
vaiatédia31,comentrada franca.
São28filmesrelacionadosao
universododiretoramericano

consideradoumgêniodacomédia.
Napróximaquinta feira,20h,

haverádebateon-linesobreo filme
BanzénoOeste.Vejaaprogramação

nositedoCCBB.

Egito a caminho
AexposiçãoEgitoAntigoestá

terminandode serdesmontadaem
SãoPaulopara chegar à capital federal.
É apróximagrandeatraçãodoCCBB
comaberturaem6de fevereiro.Traz
umgrandeehistóricoacervo sobreo
períododos faraós, que incluimúmia
e sarcófagos. Ficaráaté 25deabril.

Exposições
retidas

Por causa dapandemia,
o calendário das exposições
nos quatroCCBBs (Rio, SP,
BHeBsb) teve de ser

alterado. Exposições, que
deveriam ser encerradas ou
migrar para outro local,
ficaram retidas por quatro
meses nos espaços. Isso
representoumais custos
comseguros de obras de
arte e peças históricas,
alémde extensãodo
períododepatrocínio.
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» SARAHPERES

O
Distrito Federal será polo
produtivo da vacina russa
SputnikV, do InstitutoGa-
maleya, a partir desta sex-

ta-feira, conforme informou ao
Correio a farmacêutica
brasileiraUniãoQuímica.
A empresa afirma que o
Brasil é prioridade para a
distribuição,mas, devido
ànecessidadedeautoriza-
ção da Agência Nacional
deVigilânciaSanitária(An-
visa),aproduçãoinicialdo
imunizante será exportada para
paísesqueoaprovaram.
A farmacêutica,pormeioda fá-

brica Bthek, localizada em Santa
Maria, é a primeira a produzir a
SputnikV em território nacional.
Atualmente, empresas brasileiras
importam a vacina ou os ingredi-

entes farmacêuticos. SegundoRo-
gério Rosso, diretor de negócios
internacionais daUniãoQuímica,
a vacina será produzida na capital
federal e, depois, fracionada e en-
vasadaemGuarulhos (SP).
A produção da vacina é possí-

vel por conta da parceria
da empresa como Fundo
RussodeInvestimentoDi-
reto (RDIF). “Nosso con-
trato é para produzir a va-
cinaparaoBrasileempaí-
ses da América do Sul. Pa-
ra exportarmos a Sputnik
V, não é preciso registro

por parte da Anvisa. A agência é
responsável apenas por realizar
inspeções das instalações e pro-
cessos”, explicaRosso.
O diretor também informou

que a farmacêutica submeteu o
DossiêdeDesenvolvimentoClíni-
co de Medicamento (DDCM) à

Anvisa. À reportagem, a autarquia
explicou que recebeu, em 29 de
dezembro, opedidode teste fase3
da SputnikV no Brasil. “A agência
pediu complementação de infor-
mações. Até omomento, não re-
cebemososdadosnecessáriospa-
racontinuaraanálise”, esclareceu,
pormeiodenota.
Rogério Rosso garantiu que as

informações solicitadas pela An-

visa serão entregues ainda nesta
semana. “Nossa prioridade é o
Brasil. Porém, enquanto aguarda-
mosaprovaçãodos testes clínicos,
vamos produzir doses paramer-
cados e países que aprovaram a
vacina, como a Argentina. Esta-
mos indo, hoje (ontem), à Rússia
para validação dos processos in-
dustriais”, finaliza.
Comos novos dados, a Anvisa

retomaoprocesso de análise para
a testagemda SputnikV noBrasil,
vacina que tem 91,4% de eficácia
segundo testes clínicos feitos na
Rússia. A agência destacaque tem
buscado sanar essas demandas
ematé três dias úteis,mas que es-
seprazo“dependedovolumeeda
complexidade técnica das infor-
mações que serão enviadas”. O
Distrito Federal está entre as uni-
dadesdaFederaçãoque farãopar-
tedoestudoclínico.

» 658novoscasosnoDF
O Distrito Federal registrou 658 novos
casos da covid-19 e seis mortes nas
últimas 24 horas, conforme dados do
boletim epidemiológico divulgado pela
Secretaria de Saúde ontem. Ao todo, são
258.811 pessoas contaminadas pelo
vírus. Destas, 95,9% (248.297) se
recuperaram e 4.356 (1,7%) morreram.
Atualmente, são 6.158 casos ativos da
doença na capital federal.

FarmacêuticaUniãoQuímica
é a responsável pelo
processo noBrasil

» Distribuição
Veja quais países iniciaram a
vacinação com a Sputnik V e
quais recebem testes clínicos

EMVACINAÇÃO

» Rússia
» Argentina
» Bielorrússia

» Guiné

PREVEEMTESTES

»» BBrraassiill
» Emirados Árabes Unidos

» Sérvia
» Índia

» Venezuela
» Egito
» Bolívia
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