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 O Brasil está no epicentro da crise sanitária mundial da 

covid-19, mas a esperança está bem perto dos brasileiros: a vacina.   

A aplicação do imunizante está em ritmo lento e con�nuo, em todo 

o país. Atualmente, o país aplica, no Plano Nacional de Imunização 

(PNI), as vacinas Astrazeneca/Oxford (Fiocruz) e CoronaVac 

(Butantan).  Um balanço da vacinação contra Covid-19 , divulgado 

no dia 12/4, aponta que 23.286.249 pessoas já receberam a 

primeira dose de vacina. A fonte é o Consórcio de veículos de 

imprensa, a par�r de dados das secretarias estaduais de Saúde.

 O panorama ainda é muito preocupante. Até dia 12/4, mais 

de 353.137 pessoas morreram de covid-19. Hospitais estão lotados, 

com UTIs funcionando com lista de espera e milhares de 

contaminações diárias. 

 Nesta no�cia, fomos conhecer a opinião de dois associados 

do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) sobre o 

tema e saber a emoção de tomar a vacina. Albano Rocha, auditor 

aposentado, explica que a vacina é uma conquista civilizatória e 

histórica da humanidade. “Não foi fácil adotá-la como polí�ca 

pública. Para ficar por aqui, �vemos renhidas campanhas contra a 

vacina no século passado, já exis�a o negacionismo e a descrença na 

ciência. Fato que se pensava superado, até a insanidade assumir o 

poder polí�co no Brasil”.

 Para ele, a intolerância, a desumanidade e o atraso grotesco 

de um governante adiou por seis meses, no mínimo, a aquisição de 

vacinas. “O presidente ainda, deliberadamente, adotou um 

comportamento psicopata ao incen�var o não cumprimento das 

medidas preven�vas. Isto significa que 2/3 dos óbitos poderiam ter 

sido evitados. Esperamos que no 2° semestre a vacinação avance e 

a�nja a maioria da população”.

 O auditor aposentado Fernando Galdino já tomou a 

primeira vacina. “Faço, periodicamente, viagens internacionais e, a 

par�r de agora, os países passarão a exigir obrigatoriamente. Não 

�ve covid, mas faço tratamento preven�vo e vou con�nuar a fazer. 

Aliás, todos daqui de casa, também. Faço prá�ca regular de 

esportes, consumo uma alimentação saudável em função da idade. 

Procuro melhorar a imunidade. Não �ve qualquer reação até 

agora”.           

 Ele, que aprova o governo Bolsonaro, elogiou as ações feitas 
da gestão nas áreas de infraestrutura e citou a aprovação de 
reformas no Congresso. Com relação à gestão da saúde, ele também 

defendeu o governo. “A gestão é muito boa, pois mesmo diante de 

inúmeras dificuldades, sejam de natureza polí�ca e/ou jurídica, já 

conseguiu a�ngir a marca de mais de 47 milhões de doses de vacina 

distribuídas, mesmo com a morosidade de muitos estados e 

municípios que demonstraram pouca eficiência, pois só vacinaram 

26 milhões”. 

 Galdino lembrou que a produção da vacina estava com 
problemas de escassez de insumos e citou que o Governo Bolsonaro 
criou um centro de excelência, no Ministério da Ciência e 
Tecnologia, para a produção de insumos nacionais. “O centro, que já 
está em operação, iniciou esta semana a produção de vacinas na 
ordem de 1 milhão de vacinas por dia. Em função das dificuldades 
dos municípios, integrou as forças armadas no processo de 
vacinação”.
 Cris�na Cortez, auditora aposentada, já tomou as 2 doses e 
ficou impressionada com a dedicação do pessoal da saúde. “Quando 
tomei a 1ª dose, gritei viva o SUS, como forma de agradecimento. Na 
2ª dose, fiz um cartaz com lutas que hoje considero como 
emergenciais e fiz questão de incluir o viva o SUS. O pessoal da 
vacinação adorou. Penso que devemos todos lutar pelo 
fortalecimento do SUS. Graças a ele muitas vidas foram salvas”.
 Ela considera a vacina importan�ssima. “Estamos com um 

atraso gigantesco, perdemos de comprar milhões de doses. Estamos 

lutando contra um vírus e um desgoverno. Outros países que estão 

com quase toda a população vacinada, já cogitam voltar 

grada�vamente à normalidade. Vale salientar que não é questão de 

ideologia, governos de esquerda e de direita estão vacinando seu 

povo”, falou ela, acrescentando que não deixa de pensar como seria 

diferente a pandemia em outro cenário: “sem o golpe de 2016, sem 

prisão de candidato à frente nas pesquisas, sem fake news e robôs. 

Foi-se a utopia estamos vivendo a distopia. Mesmo assim não 

devemos perder o verbo esperançar”.

Vacinação: a esperança no combate à covid-19
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 Uma novidade importante foi lançada pelo Governo de São 

Paulo no dia 26 de março. Trata-se da butanvac, uma vacina 

brasileira que está sendo desenvolvida pelo Ins�tuto Butantan. O 

presidente da ins�tuição, Dimas Covas, disse que pesquisadores já 

estão u�lizando os aspectos gené�cos da variante de Manaus, 

apelidada de P.1, nas pesquisas de produção da vacina.

 Ele informou que a ideia é realizar testes clínicos com seres 

humanos em apenas três meses, depois de autorizados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Se tudo correr 

bem, o ins�tuto promete disponibilizar 40 milhões de doses a par�r 

de julho. A capacidade de produção pode chegar a 100 milhões por 

ano”.

 Durante a cole�va de imprensa, tanto Covas quanto o 

governador de São Paulo, João Dória, pediram para que a Anvisa 

autorize o quanto antes o início das pesquisas clínicas. "Estamos 

diante de uma tragédia com a pandemia. Temos que superar a 

burocracia em nome da vida, com todos os cuidados e proteção aos 

protocolos, mas com a velocidade para permi�r início dos testes 

com voluntários já a par�r do mês de abril", disse Dória.

 Início - Desde 1901, o Ins�tuto Butantan produz 

imunobiológicos voltados para a saúde pública, sendo responsável 

por grande parte dos soros e vacinas produzidas no Brasil. Seus 

produtos fazem parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e 

são enviados ao Ministério da Saúde, que os distribui de forma 

estratégica e gratuita à população.

Butanvac, a segunda vacina brasileira que já está em 
estudos clínicos e vai imunizar 40 milhões de pessoas

Conheça a tecnologia u�lizada pelo Butantan na fabricação da vacina

 A vacina Butanvac vai u�lizar a mesma tecnologia da vacina 

contra a gripe, que também é fabricada pelo Ins�tuto Butantan. 

Segundo Dimas Covas, o vetor u�lizado é um vírus que infecta aves. 

O uso de ovos para fabricar vacinas é uma alterna�va barata para 

fazer o imunizante.

 Depois de divulgado que a vacina não é totalmente 

brasileira, numa no�cia publicada pelo Jornal Folha de São Paulo, o 

Butantan reconheceu, em nota, que u�liza a técnica de produção da 

vacina a par�r do vírus Newcastle, que foi desenvolvida no Hospital 

Mount Sinai, nos Estados Unidos. No entanto, o ins�tuto disse que a 

maior parte do projeto é mesmo nacional, incluindo a produção das 

doses.

 "Entre as etapas feitas totalmente por técnicas 

desenvolvidas pelo ins�tuto paulista, estão a mul�plicação do vírus, 

condições de cul�vo, ingredientes, adaptação aos ovos, 

conservação, purificação, ina�vação do vírus, escalonamento de 

Dimas Covas explica como foi o desenvolvimento da 
vacina

doses, estudos clínicos e regulatórios, além do registro", explicou 

Covas. 



Aprovada pela Anvisa, vacina da Janssen chega no 
segundo semestre e vai imunizar 38 milhões de pessoas 

Ministros Marcos Pontes e Marcelo Queiroga 
anunciam a Versamune

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, 

no dia 31/3, a autorização temporária para uso, em caráter 

emergencial, da vacina da Farmacêu�ca Janssen. A empresa é da 

Johnson & Johnson. 

 O Ministério da Saúde comprou 38 milhões de doses com 

entregas no 3º e no 4º trimestre. Há diversas vantagens nesta 

vacina. Uma delas é o fato de ser aplicada em 1 só dose. Outro dado 

importante é o fato de já ter sido aprovada para uso emergencial 

pelos EUA e pela OMS. Além disso, a Agência de Alimentos e 

Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos informou que é eficaz 

contra a variante sul-africana. Na União Europeia teve registro 

liberado de forma condicional.

 O imunizante foi testado no Brasil durante a fase de estudos 

clínicos e pode ser man�da entre 2ºC e 8ºC por até três meses. A 

área técnica informa que a vacina pode ser aplicada em pessoas 

com mais de 18 anos. A eficácia geral foi de 66,9%. Quando 

considerados casos graves, a eficácia comprovada foi de 76,7% após 

14 dias e 85,4% depois de 28 dias.

 Uma outra candidata a vacina contra a covid-19 é a 

Versamune, financiada pelo Governo Federal. No mesmo dia do 

anúncio da Butanvac, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, 

Marcos Pontes, anunciou a proposta e solicitou a autorização para 

testes em voluntários. 

 A Versamune está sendo desenvolvida pela Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-

USP), em parceria com a brasileira Farmacore Biotecnologia e a PDS 

Biotechnology Corpora�on, dos Estados Unidos. 

 A pesquisa é coordenada pelo pesquisador Célio Lopes 

Silva, da FMRP-USP. A ins�tuição de ensino é man�da pelo governo 

do estado de São Paulo e o nome oficial do imunizante é Versamune 

-CoV-2FC.

 A Anvisa confirmou ter recebido pedido para realização de 

estudos clínicos de fase 1 e 2 - quando são avaliadas a segurança e a 

capacidade da vacina em gerar uma resposta imune da vacina 

Versamune-CoV-2FC. Por outro lado, para uma vacina ser aprovada 

é preciso que a eficácia seja confirmada com testes de fase 3, 

quando o imunizante é administrado em um número maior de 

voluntários.

 A Farmacore e a PDS disseram que a vacina é a combinação 

Versamune: outra candidata a vacina brasileira 

de uma proteína recombinante do próprio Sars-Cov-2, que causa a 

Covid-19, com a nanotecnologia da plataforma Versamune, uma 

tecnologia patenteada para a a�vação das células T do sistema 

imunológico e produção de an�corpos.

 O diretor da Fiocruz, Rodrigo Stábile, enfa�zou que o 

desenvolvimento do imunizante no Brasil mostra que o país tem 

competência para fazer ciência e tecnologia, em especial para a 

saúde pública.
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Pandemia na favela: a fome e a pobreza já 
chegaram às comunidades vulneráveis
 Como 14 milhões de pessoas que vivem em favelas no Brasil 

estão vivenciando a pandemia da covid-19? Se a sociedade, de 

modo geral, tem muitas dificuldades, imagina para aqueles que 

vivem com orçamento apertado, sem salário fixo, trabalhando 

como autônomos nas mais variadas profissões, com falta de água 

potável e sem saneamento básico? 

 Essas perguntas foram o objeto da pesquisa Data Favela, 

realizada pelo Ins�tuto Locomo�va, em parceria com a Central 

Única das Favelas (Cufa). Os dados revelam o agravamento da fome 

e da pobreza. Cerca de 82% das famílias que vivem nessas áreas 

relataram que não conseguiriam obter o alimento diário sem a 

ajuda de doações solidárias. A cada dez pessoas, nove afirmaram 

que receberam alguma ajuda durante a pandemia. O levantamento 

mostra a importância das doações na vida dos moradores das 

favelas.

 A pesquisa, realizada com 2087 pessoas em 76 favelas no 

país, no período de 9 a 11 de fevereiro de 2021, revela que 71% das 

famílias estão sobrevivendo, atualmente, com menos da metade da 

renda, que ob�nham antes da pandemia. A pesquisa mostra ainda 

que 93% dos moradores não têm nenhum dinheiro guardado.

 Um dado relevante é que, atualmente, 68% das pessoas 

pesquisadas afirmam que a pandemia prejudicou na alimentação 

da família, um número maior em relação a agosto de 2020 (43%). A 

margem de erro do levantamento é de 2,1 pontos percentuais.

 Os dados confirmam que nem sempre é possível garan�r as 

três refeições, com café da manhã, almoço, jantar. 

 “Com o fim do auxílio emergencial, neste trimestre de 2021, 

o recorde do desemprego e o caos na saúde, a fome voltou à mesa 

da favela. Nossa pesquisa mostrou que uma família faz hoje, em 

média, menos de duas refeições por dia. A situação ainda não 

chegou ao pior estado porque as ONGs ainda fazem chegar auxílio 

às comunidades”, afirma Renato Meirelles, presidente do Ins�tuto  

Locomo�va e fundador do Data Favela.

 Meirelles disse que o principal impacto da pandemia é na 

geração de renda. “Como tem um grupo grande de trabalhadores 

informais e houve uma dificuldade, no período inicial, de chegar o 

auxílio emergencial lá dentro, o impacto na renda foi gigantesco. 

Com isso, veio a fome, que é consequência da ausência de renda”, 

relatou.
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Prevenção à covid-19 e o risco sanitário na favela  
 As pessoas das comunidades, que vivem em situação de 

vulnerabilidade, têm enfrentado ainda um risco sanitário maior por 

ter que se expor ao vírus para conseguir sustento: 32% estão 

procurando seguir as medidas de prevenção contra a covid-19; 33% 

estão procurando seguir, mas nem sempre conseguem; 30% não 

conseguem seguir; 5% não estão tentando seguir.

 “Com o agravamento da crise sanitária e com os recordes de 

contaminação, nunca foi tão importante o restabelecimento 

imediato do auxílio emergencial. São brasileiros que foram 

obrigados, desde o início da pandemia, a ter que escolher entre o 

prato de comida ou a proteção da saúde da sua família. Não é à toa 

que a maior parte das pesquisas sobre a infecção mostra que o 

número de contágios na favela é, em geral, o dobro quando 

comparada às regiões mais nobres”, diz Renato Meirelles, 

presidente do Ins�tuto Locomo�va.



Projeto Auditor Cidadão faz doações de R$15 mil para 
ins�tuições sociais distribuírem cestas básicas
 Depois de um ano da pandemia, as consequências sociais e 

econômicas para a população que vive em situação de 

vulnerabilidade social estão se agravando. O desemprego e a fome 

estão assolando as famílias. Nesta perspec�va, o Projeto Auditor 

Cidadão fez doações num total de R$ 15 mil para serem distribuídas 

cestas básicas, refeições prontas além de auxílio com infraestrutura, 

por meio de quatro ins�tuições de forte atuação social. Receberam 

as doações a Central das Favelas (Cufa), a Marmita Solidária, a 

Capela São Vicente de Paulo e um grupo comunitário.

 Karla Barradas da Fonte, que atua no Projeto Auditor 

Cidadão, explica a importância da ação. “Nessa hora crí�ca, doar é 

muito importante. É muita fome, muitas perdas e tristeza com a 

pandemia. Então, a gente tem que olhar em volta e fazer algo que 

esteja ao nosso alcance para ajudar. Considerando que somos uma 

categoria muito privilegiada, o mínimo que podemos fazer é doar 

para dar dignidade a quem não tem nem o que comer”. 

 A maior doação foi para a Central Única das Favelas (Cufa), 

que recebeu R$ 8 mil para 170 cestas básicas nas comunidades Via 

sul 1 (próximo à Avenida Sul); Vietnã; e Condor (em Peixinhos, 

localizado na divisa com Olinda). Para quem não conhece, a Cufa é 

uma organização não-governamental, oriunda das favelas do Rio de 

Janeiro, e que atua em todo o país. É reconhecida nacional e 

internacionalmente, funciona há 20 anos e já recebeu diversas 

premiações. A presidente da en�dade em Pernambuco é a 

educadora social Altamiza Melo.

 A Marmita Solidária recebeu do Auditor Cidadão R$ 3,8 mil. 

A en�dade surgiu há 1 ano em Pernambuco, exatamente para 

auxiliar pessoas no contexto de pandemia, somando mais de 500 

mil marmitas distribuídas para as pessoas em situação de rua do 

Recife. A ação é uma inicia�va da Campanha Mãos Solidárias, junto 

com diversos movimentos populares, e nasceu no Armazém do 

Campo do Recife.

 A terceira doação, no valor de R$ 2,5 mil, foi para ajudar na 

construção de um Centro de Apoio, no terreno da Capela São 

Vicente de Paulo, no Ipsep. O espaço servirá para auxiliar pessoas 

que vivem em situação de rua e está sendo projetado para ter 

banheiros, ves�ário, refeitório e sala de apoio. “O Projeto Auditor 

Cidadão doou para a construção do banheiro”, explica Karla da 

Fonte. A úl�ma doação, no valor de R$ 700, foi para comprar 10 

cestas básicas para as comunidades Rachão (Vera Cruz); Jardim 

Teresópolis; Taba�nga e Bairros dos Estados, em Camaragibe.

Aniversário Solidário da PCR também fará doações de cestas
 A Prefeitura do Recife lançou a Campanha Aniversário Solidário para arrecadar cestas 

básicas para a população em situação de vulnerabilidade social, neste momento crí�co da 

pandemia da covid-19. A arrecadação já começou e vai até dia 16/4.

 A Secretaria de Finanças também par�cipa da inicia�va, juntamente com o Sindicato 

dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) e o Projeto Auditor Cidadão. 

Para facilitar para os auditores que estão em home office e que queiram doar, o Projeto Auditor 

Cidadão está disponibilizando uma conta para depósito. 

 Os dados bancários estão disponíveis no grupo dos associados do 

Afrem e foram enviados por e-mail para todos os associados. 

Par�cipe desta campanha de solidariedade na pandemia!

05


