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ASTRAZENECA

A cidade de Viana, na 
região Metropolitana 
de Vitória, iniciou a va-

cinação em massa de pesso-
as de 18 a 49 anos na manhã 
de ontem (13). A iniciativa 
faz parte de um estudo do 
Governo do Espírito Santo e 
da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) 
para avaliar a e� cácia 
de meia dose da Astra-
Zeneca.

A cidade tem 79 mil 
habitantes, e 35 mil deles 
fazem parte da faixa etária que 
pode receber a vacina. A par-
ticipação é voluntária. A meta 
do estudo é que 85% do pú-
blico-alvo seja vacinado neste 
domingo, o que dá mais de 29 
mil pessoas. Iniciativas seme-
lhantes foram feita em Botuca-
tu (SP), também com a AstraZe-
neca, e em Serrana (SP), com a 
Coronavac. Na última cidade, as 
mortes por Covid-19 caíram 95% 

após a imunização em massa.
Os vacinados serão monito-

rados. Um grupo de 600 pesso-
as, escolhidas aleatoriamente, 
será convidado para coleta de 
sangue, que irá avaliar a ca-
pacidade de a meia dose gerar 
anticorpos contra o novo coro-
navírus. A vacinação acontece 
de 8h às 17h, em 35 locais e 178 
salas de vacinação.

A auxiliar administrativo 
Luciana Silva de Al-
meida, 25 anos, é 
moradora de Vila 
Bethânia e recebeu 
a dose fraciona-
da da vacina nesta 

manhã. “Estou bem anima-
da sobre a vacinação. Estou 
com a expectativa altíssima 
que esse estudo dê o melhor 
resultado possível de uma so-
lução para a sociedade. O meu 
ver, tudo isso que vamos viven-
ciar é a demonstração do de-
senvolvimento do município, 
que gera pontos também para 
o estado e para o país. A po-
pulação vianense está em prol 
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do desenvolvimento, aberta a 
novas mudanças e com força 
de vontade para vencer esse 
vírus”, declarou Luciana.

Os voluntários receberão 
a dose de reforço no mesmo 
intervalo adotado para a dose 
padrão, que é de 90 dias. Até 
a noite de sábado (12), 16 mil 
moradores haviam se inscrito 
para fazer parte do estudo e 
receber a vacina. O prefeito do 
município, Wanderson Bueno 
(PODE), informou que quem 
não agendou também pode 
comparecer a um dos locais 
de vacinação e receber a 1ª 
dose do imunizante. As 15 mil 
doses para o estudo foram do-
adas pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) do Mi-
nistério da Saúde.

A primeira etapa do estu-
do ocorreu no sábado (12), 
quando um grupo de 242 
participantes tiveram uma 
amostra de sangue recolhida 
e receberam meia dose da va-
cina da AstraZeneca. Outras 
cidades brasileiras também 
participaram de estudos de 
vacinação em massa.
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AVISO DE LICENÇA
Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis - IBAMA, no dia 07/06/2021, a Licença de Operação, no âmbito do Processo 
nº 02001.002698/2018-51, referente ao empreendimento Linha de Transmissão 500kV Xingu 
- Serra Pelada C1 e C2; Linha de Transmissão 500 kV Serra Pelada - Miracema C1 e C2; Linha 
de Transmissão 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas C1; SE 500 kV Serra Pelada e ampliações 
das SE Miracema 500kV, SE Itacaiúnas 500 kV e SE Xingu 500 kV, situadas no estado do Pará 
e Tocantins.

Leandro Marcos Magri - Responsável Legal
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Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2021- 
MP/PA.
Objeto: Reforma em prédio do Ministério Público 
do Estado do Pará - MPPA de acordo com este Ato 
Convocatório e seus Anexos: Lote I – Reforma em 
sede do MPPA no município de São Domingos do 
Capim; Lote II - Reforma em sede do MPPA no 
município de Tucumã; Lote III – Reforma em sede 
do MPPA no município de Mãe do Rio.
Abertura: 30-06-2021; 10:00h Credenciamento, 
10:30h início da sessão.
Edital: No site www.mppa.mp.br e/ou Rua João 
Diogo nº 100, Cidade Velha, Belém-Pa.
Fontes de Recurso: 0101
Data da Assinatura: 11-06-2021
Presidente da Comissão: Hezedequias Mesqui-
ta da Costa.


