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MARMITEX DA CASA COM CHURRASCO
15,99 NO DINHEIRO

99936-0606

17,99 NO CARTÃO

Vigilância Ambiental trabalha, diariamente, com 570 agentes
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 Meta é reforçar medidas para evitar a proliferação do Aedes aegypti

A casa da contadora Ana Maria 
Pereira, 72 anos, em Sobradinho, 
passa por reformas. Alguns restos 
de construção, tijolos, ferragens se 
juntam na frente do imóvel. Uma 
pequena calha também começa 
acumular água. Essa semana, a 
dona de casa recebeu os servidores 
da Vigilância Ambiental e ouviu 
diversas instruções. Cuidados diá-
rios a serem tomados na luta contra 
a dengue.

Um produto foi jogado pelos 
técnicos na calha para evitar a 
reprodução do mosquito Aedes 
aegypti, que transmite também 
o zika vírus, a febre amarela e a 
chikungunya.

Ana Maria reconhece a impor-
tância do trabalho realizado pela 
equipe da Vigilância. “Além de 

se tem alguma coisa errada. Ainda 
mais aqui em Sobradinho que chove 
muito, é preciso cuidar”, adianta.

Maria Conceição Soares, 72, 
também abriu suas portas para a 
inspeção do núcleo de vigilância 
na cidade. O quintal estava limpo 
e um tonel de plástico, usado para 
levar água, vazio. “Eu tomo todos 

-
tas”, garante a aposentada.

O trabalho de combate à dengue 
no Distrito Federal é incansável. 
Diversas ações são tocadas diaria-
mente pela Diretoria de Vigilância 
Ambiental (Dival), da Secretaria 
de Saúde, com o apoio de outros 
órgãos, para eliminar o traiçoeiro 
transmissor da doença: de segunda 
a sexta-feira, 570 agentes estão em 
campo no combate à proliferação 
do Aedes Aegypti.

Período é ampliado para novatos garantirem suas vagas

No Hospital de Base, serviços estratégicos

secretário de Saúde do DF, 
Osnei Okumoto, disse, on-
tem (8) que quer que o 
Hospital de Base (HB) con-

centre todos os esforços nas áreas 
mais sensíveis da unidade, como 
a oncologia e a hemodinâmica. A 

unidade, que é administrada pelo 
Instituto de Gestão Estratégica de 
Saúde do DF (Iges-DF).

“Temos muito a avançar com 
o Iges para dar as respostas que 
a população precisa”, defende. 
“Para o HB, queremos uma nova 
proposta, um novo caminhar. 
Tenho conhecimento da grande 
importância desse hospital de alta 
complexidade em todo o processo 

O

Secretário de Saúde 
destaca a importância da 
oncologia e hemodinâmica 
dentro da unidade hospitalar

Secretário Osnei Okumoto: “Temos muito a avançar com o Iges para dar as respostas que a população precisa”
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terão prioridade

Mais de 100 mil 
pessoas já foram 
imunizadas no DF

Quem tem 79 anos ou mais 
poderá se vacinar contra a Covid-19 
a partir desta terça-feira (9), no 
Distrito Federal. A Secretaria 
de Saúde ampliou a vacinação 
para a população nesta faixa 
etária, cujo número esperado é 
de 6.170 pessoas. A decisão foi 
tomada após reunião do Comitê 
de Operacionalização da Vacinação 
contra Covid-19 do DF, na tarde de 
ontem (8).

O secretário adjunto de Assis-
tência à Saúde, Petrus Sanchez, 
esclarece que “o comitê deliberou 
quanto à necessidade de se ampliar 
a faixa de idosos a serem vacina-
dos, uma vez que esse público tem 
uma probabilidade maior de ser 
acometido pela forma mais grave 
da doença além da taxa de óbitos 
ser mais elevada”.

Para atender o grupo, serão 
reabertos dois pontos de drive-thru 
– no Parque da Cidade, estaciona-
mento 13, e no Shopping Iguatemi. 
Eles se juntam às 30 unidades 
básicas de saúde que já ofereciam 
o serviço, à policlínica do Lago Sul 
e às quadras poliesportivas do 
Paranoá e Itapoã.

O drive-thru da Unieuro tam-
bém não foi desativado e funcionará 
normalmente. Os drive-thrus fun-
cionarão das 9h às 17h e as demais 
salas de vacina das 8h às 17h.

A pasta previa abrir a vacina-
ção, nesta semana, para pessoas 
com 75 anos ou mais. No entanto, 
não recebeu um quantitativo de do-
ses da vacina CoronaVac suficiente 
para atender à população dessas 
faixas etárias, estimada em mais 
de 38 mil pessoas. O Ministério 
da Saúde enviou 37,4 mil doses 
da CoronaVac no dia 7, e metade 
desse estoque será reservado para 
aplicação da 2ª dose.

CONTRA A COVID

A hemodinâmica é uma es-
pecialidade da medicina que 
diagnostica e trata doenças em 
diversas áreas como a neurologia, 
a cirurgia endovascular e a cardio-
logia. Em 2020, apenas em uma 
força-tarefa de cirurgias no HB, 
220 pacientes de hemodinâmica 

Já a oncologia atua no trata-
mento do câncer e o HB é referên-
cia nesse atendimento, oferecendo 
ao paciente desde a primeira 
consulta com o oncologista até 
radioterapia, quimioterapia, entre 
outros tratamentos. Mensalmente, 
a unidade realiza uma média de 
1,8 mil consultas oncológicas e 
mil sessões de quimioterapia.

O secretário estava acompa-

nhado da secretária-adjunta do 
gabinete, Beatris Gautério de 
Lima, e o secretário de Assis-
tência à Saúde, Petrus Leonardo 
Barron Sanchez, além de subse-
cretários. Okumoto ressalta que é 
fundamental ter uma ligação mais 
estreita com o Iges.

“Queremos soluções rápidas 
e resultados expressivos para que 

parados”, enfatiza. “Por isso, a 
equipe da Secretaria está à dis-
posição”. Ele frisa a importância 
de uma gestão bem articulada 
e alinhada entre a secretaria e o 
instituto, que administra também 
o Hospital Regional de Santa Ma-
ria (HRSM) e Unidades de Pronto 
Atendimentos (UPAs) do DF.

A Secretaria de Edu-
cação do Distrito Federal 
ampliou o prazo para con-
firmação das matrículas: 
agora, os estudantes tem 
até o dia 11 de fevereiro, 
próxima quinta-feira, por-
tanto, para acessar o site 
– www.educacao.df.gov.br 
– e enviar os documentos 
necessários para assegurar 
a vaga na escola para a qual 
se inscreveu.

A confirmação é ne-
cessária para os 31.092 
novatos inscritos para entrar 
na rede pública no ano letivo 
de 2021 e também para os 
veteranos que pediram para 
mudar de escola. Assim 
como para os inscritos no 
programa de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

Até este momento, o 
número de inscritos que 
confirmaram a matrícula 
é baixo. Dos mais de dois 
mil inscritos do EJA, só 
117 confirmaram. Das 
matrículas regulares, só 

7.732 já confirmaram.
Há, portanto, um grande 

número de estudantes que 
se inscreveram, mas ainda 
não garantiram a vaga na 
rede pública — para os 
veteranos que não pre-
tendem mudar de escola, 
a matrícula é renovada 
automaticamente.

O subsecretário de Pla-
nejamento, Acompanha-
mento e Avaliação, Ernany 
Santos de Almeida, destaca 
a importância da confirma-
ção das matrículas dentro 
do prazo. “Ampliamos o 
período para que todos os 
estudantes que fizeram a 
inscrição possam confirmar 
a matrícula e garantir a vaga 
na rede pública”, destacou.

Os pais e responsáveis 
que tenham dificuldades ou 
não tenham acesso à inter-
net podem procurar a escola, 
por telefone ou e-mail, e 
fazer o agendamento para 
a efetivação da matrícula, 
frisa o subsecretário.
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CONTRA A DENGUE

SAÚDE EDUCAÇÃO

ESTUDO REÚNE PESQUISAS 
SOBRE O ENSINO NO PERÍODO

A pandemia do novo coro-
navírus teve grande impacto na 
educação brasileira em 2020. A 
suspensão das aulas presenciais 
nas escolas públicas e particula-
res evidenciou uma série de de-
sigualdades, deixando, inclusive, 
estudantes sem atendimento. A 
publicação Retratos da Educação 
no Contexto da Pandemia do 
Coronavírus – Um olhar sobre 
múltiplas desigualdades, reúne 
cinco estudos, realizados entre 
maio e julho de 2020, que se 
propuseram a coletar dados e 
depoimentos sobre o ensino. 

“A ideia é ter um material 
que traga as visões de diferentes 
atores, como foi esse período 
para os professores, como foi 
para os pais, como foi para os 

gestores, em se tratando de 
tomada de decisões. Assim, 
passar uma visão completa de 
qual foi o cenário educacional 
nesse período”, explica o diretor-
-fundador do Interdisciplinaridade 
e Evidências no Debate Educacio-
nal (Iede), Ernesto Faria, um dos 
participantes do estudo. 

A compilação pode, de 
acordo com Faria, servir como 
subsídio para que redes de 
ensino e escolas possam se 
preparar melhor para 2021. 
“[A pandemia] é um período 
que gera várias desigualdades. 
A gente precisa entender quais 
desigualdades são essas para 
daí poder tentar se antecipar 
a alguns problemas, como a 
evasão dos alunos”, diz.

NA PANDEMIA

Confirmação de matrícula 
no DF vai até quinta-feira 
(11), avisa a secretaria


