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BALANÇO 
O Balanço 2020 do Banco do Nordeste vai ser divulgado até 
o próximo dia 25, segundo a presidência da Instituição. 
Claro que ninguém dá detalhes, mas o mercado aguarda 
resultados positivos. Apesar destes tempos de pandemia.
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África do Sul 
suspende uso da 
vacina da AstraZeneca
| COVID-19 |  Efi cácia contra variante

A África do Sul suspendeu os 
planos para inocular seus pro-
fi ssionais de saúde da linha de 
frente contra o novo coronavírus 
com a vacina Oxford-AstraZene-
ca. Um pequeno ensaio clínico 
com resultados ainda prelimi-
nares sugeriu que a vacina não 
seria efi caz para prevenir a ma-
nifestação leve a moderada da 
Covid-19 causada pela variante 
dominante no país.

A África do Sul recebeu seu 
primeiro 1 milhão de doses da 
vacina AstraZeneca na sema-
na passada, e era esperado 
que começasse a vacinar pro-
fi ssionais de saúde em mea-
dos de fevereiro. Os resulta-
dos iniciais decepcionantes 
indicam que uma inoculação 
com a vacina AstraZeneca 
pode não ser útil.

Os dados preliminares suge-
riram que a vacina oferece ape-
nas “proteção mínima contra 
doença leve a moderada” causa-
da pela variante do coronavírus 
na África do Sul. A variante pa-
rece mais infecciosa e está cau-
sando um ressurgimento mortal 
da doença no país, sendo res-
ponsável atualmente por mais 
de 90% dos casos, disse ontem 
ministro da saúde, Zweli Mkhize.

“A vacina AstraZeneca pare-
ceu efi caz contra a cepa original, 
mas não contra a variante. De-
cidimos colocar em espera tem-
porária o lançamento da vacina 
(...). Mais trabalho precisa ser 
feito”. O estudo, que ainda não 
foi revisado por pares, envolveu 
2 mil pessoas, a maioria jovens 
e saudáveis. A idade média dos 
voluntários era 31 anos. (AE)

ALAIN JOCARD / AFP

A VACINA é produzida no 
Brasil pela Fiocruz
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O Hospital Regional de Limoeiro do Norte, obra do governo estadual, ficou 
pronta. Mas não opera porque faltam equipamentos para a unidade que deve 
atender a 10 municípios. /// O Sesc Iparana cobra agora diária de R$ 500 para casal. 

Mas diz que com regalias a mais e que comerciário tem desconto. /// Bem que o MPCE 
podia olhar como andam as filas nos bancos. Mesmo com o fim do pagamento do auxílio 
emergencial, continuam aglomerando. /// Só lembrando: “”E aí, Bolsonaro virou mesmo 
refém do Centrão?!”

 GOVERNO DO 
CEARÁ, 

que precisa 
promover alguma 

contrapartida para 
bares e restaurantes 

operando em 
horário especial.

GOVERNO DO 
CEARÁ,

 que está fi rme 
nas medidas de 

restrições contra 
a covid-19. Porque 

o Carnaval gera 
aglomerações.

CÂNCER DE MAMA AUMENTA DURANTE PANDEMIA NO CEARÁ

O 
Ceará registrou em 2020 um número nada satisfa-
tório de mulheres que realizaram a mamografi a. 
Houve uma baixa cobertura no rastreamento, sendo 
o período entre abril e junho, o pior. No total, segun-
do a regional da Sociedade Brasileira de Mastologia, 
foram realizadas apenas 24.500 mamografi as. De 

acordo com a presidente da SBM/CE, Aline Carvalho, os dados mais 
preocupantes foram de novos casos em mulheres jovens, abaixo dos 

40 anos, que aumentaram para 12%, assim como em mulheres aci-
ma dos 50 anos, para 53%. Com a pandemia, a maior preocupação 
da SBM é em relação às mulheres que já estavam em tratamento 
antes e que não podem deixar de seguir os procedimentos sob risco 
de comprometer a evolução clínica. “Os hospitais e os profi ssionais 
de saúde estão procurando tomar todos os cuidados durante a pan-
demia para proteger as pacientes que precisam ser atendidas. O 
não comparecimento pode comprometer o tratamento”, alerta.

MAMMA MIA!!
Outro dado preocupante, segun-
do Aline Carvalho, são mulheres 
em rastreamento, ou seja, as que 
aguardam a realização da mamo-
grafia. Em muitas unidades, o exa-
me esteve suspenso e as unidades 
básicas não estavam fazendo enca-
minhamento para os hospitais. 

ENERGIZADA
A Enel Ceará vai divulgar neste mês 
o balanço do ano passado. Entre 
tantas oscilações de bandeira ama-
rela e vermelha, uma certeza para o 
mercado: números virão positivos. 
Resta saber se essa multinacio-
nal vai reforçar investimentos em 
atendimento. Precisa.

STOP
Continua desativada a CNH Popu-
lar, tão festejada ao ser lançada pelo 
Detran. Parou durante esta pande-
mia. O órgão, no entanto, diz estar 
reformulando a sistemática para 
recredenciar autoescolas. A clien-
tela promete aguardar estacionada.

ALEGRAIVOS 
A Comunidade Shalom realizará, 
nos dias 13 e 14 próximos, seu retiro 
de Carnaval. Será on-line, gratuito 
e com programação nacional. Além 
de missas, música e cursos. Inscri-
ções em  https://alegraivosnose-
nhor.com/#/).

XÔ, BARBEIRO!
Começou a tramitar na Assembleia 
Legislativa o projeto de indicação 
de Acrísio Sena (PT) que cria o Pro-
grama de Substituição de Casas de 
Taipa por Alvenaria. Mais de 22 mil 
famílias moram em taipa e se ex-
põem ao barbeiro, transmissor da 
doença de Chagas.  

ESSES TEMPOS...
Marisa Fonterrada, pesquisadora 
do Instituto de Artes da Universi-
dade Estadual Paulista, e o músico 
Luiz Botelho, doutor em Sociolo-
gia da Educação pela University of 
Iowa, debatem hoje, às 19 horas, 
o tema “Música e Pandemia”. Pelo 
Youtube do Festival Jazz & Blues.

BULA POLÍTICA
Nas redes sociais, esquentou a 
campanha pelo Sindicato dos Mé-
dicos, com votação na quarta-feira. 
A chapa da situação, com Leonardo 
Alcântara, ganhou apoio de bolso-
naristas. Já a chapa de oposição, 
com Liduína Rocha, vídeos com 
apoiadores antibolsonaristas.

ÁGUA QUENTE
A Arce está entre os órgãos que 
receberão apoio financeiro do 
Banco Mundial, dentro do pro-
grama de gestão e segurança 
hídrica. A Arce responde pela 
fiscalização da Cagece. O valor, 
por questão contratual, não foi 
divulgado.

NA PROMESSA
Quem passa pela CE-040, altura 
do KM 39, no município de Aqui-
raz (RMF), vê um prédio com a 
inscrição UPA. E uma promessa 
de que em breve vai estar ope-
rando. Há dois anos o equipa-
mento aguarda entrar na ativa. 

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_


