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Empresário e produtor rural Roni Schaper Franco é 
COGITADO PARA PRÉ CANDIDATURA A DEPUTADO

Você  sabia que Roni 
Schaper Franco,  empresário, 
produtor rural e presidente 
da COODEVALE, é  um dos 
nomes que tem sido cogita-
do pela cúpula de algumas 
legendas partidárias para ser 
pré candidato a deputado. 
 A principal motiva-
ção para a possível escolha 
está na representatividade 
nos Vales do Mucuri e Je-
quitinhonha. Isso se deve ao 
fato de que Roni Franco ao 
longo de sua caminhada e 
militância política desbrava  
temas importantes ao desen-
volvimento da cidade e região. 
A exemplo disso, é a indus-
trialização e geração de em-
prego e renda, buscando 
harmonizar os impactos ao 
desenvolvimento. Além disso, 
trazer à realidade o funcio-
namento efi caz e qualifi cado 
do sistema de transporte in-
termunicipal através de vans,  
proporcionando centenas de 

Através de aulas gratuitas, o projeto visa amenizar os impactos 
negativos da pandemia do Coronavírus na vida das pessoas

emprego e atendendo milha-
res de munícipes da região. 
 Este é de fato um 
nome novo, mas com real po-

tencial político em defesa da 
região dos Vales Mucuri e Je-
quitinhonha. Por que não dizer 
do Estado de Minas Gerais?
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“A segurança faz parte da esperança de um futuro melhor.”

Santa Helena de Mi-
nas – A Polícia Militar após 
averiguação de uma denún-
cia anônima, localizou um 
homem suspeito de praticar 
tráfi co de drogas na cidade. 
O suspeito foi preso junta-
mente com 876 Pinos cheios 
de cocaína, 02 balanças 
de precisão, R$3.630 em 
dinheiro, 02 aparelhos ce-
lulares, 01 pacote lacrado 
contendo mil unidades de mi-
cro tubos eppendorf vazios e 
01 pacote de Pasta base de 
cocaína, com aproximada-
mente 300 gramas. 

Todo o material apreen-
dido foi encaminhado para 
a Delegacia de Polícia Civil 
juntamente com todo o ma-
terial apreendido.

Ação policial termina com prisão de um 
homem e apreensão de drogas

Poté - Militares rea-
lizavam Operação Força 
Tarefa, quando num bar 
na zona rural da cidade 
avistaram um adolescente 
em atitude suspeita. Ao 
se aproximar, o rapaz foi 
abordado, sendo encon-
trado com ele um revólver 

Polícia Militar apreende 
arma de fogo e um 

menor infrator em Poté

Malacacheta -Du-
rante operação “Batida 
Policial” foi abordado um 
adolescente com uma ré-
plica de arma de fogo. De 
acordo com informações 
da Polícia Militar, a arma 
teria sido utilizada para 
ameaçar moradores numa 
data anterior. 

Diante da situação, a 
arma e o adolescente fo-
ram apreendidos. O caso 
foi encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil. 

Arma é apreendida durante ação em Malacacheta
municiado.  A arma foi 
apreendida juntamente 
com 04 munições intactas 
calibre. 32. 

O adolescente foi en-
caminhado para a Delega-
cia de Polícia Civil para as 
providências cabíveis. 

Águas Formosas -Um 
menino de 11 anos morreu 
depois de ser atingido por um 
disparo de espingarda feito 
acidentalmente por outra 
criança, no distrito de Água 

Menino de 11 anos morre atingido por disparo 
de espingarda em Águas Formosas

Quente, município de Água 
Formosas, no Vale do Mucuri.

Segundo a Polícia Mili-
tar, o autor contou que foi tirar 
a arma das mãos da vítima 
quando ela caiu e disparou, 

atingindo fatalmente a crian-
ça. Os dois e outro adoles-
cente, brincavam no interior 
de uma residência quando o 
fato aconteceu.

De acordo com os milita-

res, a arma pertence ao avô 
do menino  atingido. Ele e o 
autor foram conduzidos até 
a delegacia.A Polícia Civil  
vai apurar as circunstâncias 
da morte.



Téofi lo Otoni, Junho de 2021 3

Na quinta-feira, 17/06, 
o governo municipal pro-
moveu a cerimônia de 
lançamento do Projeto 
Arte Transforma. O even-
to aconteceu no mesmo 
local onde está sendo im-
plementado o projeto, o 
Centro de Artes e Esportes 
Unifi cados - CEU, no bairro 
Viriato. Trata-se de uma 
iniciativa conduzida pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura em parceria com 
os grupos culturais do mu-
nicípio Viva Voz e Incato.
ARTE TRANSFORMA ob-
jetiva ações de políticas pú-
blicas nas áreas temáticas 
da Cultura: música, circo, 
teatro, expressão corporal 
e o desenvolvimento so-
cial, através de aulas gra-
tuitas, almejando amenizar 
os impactos negativos da 
pandemia do Coronavírus 
na vida das pessoas, espe-
cialmente das 80 crianças 
e adolescentes que vivem 
no Bairro Viriato, região 
de vulnerabilidade social. 
As aulas estão sendo rea-
lizadas mediante as me-
didas de segurança que 
o combate à referida pan-
demia exige no momento. 
Sendo assim, o atendimen-
to é de 05 alunos por turma 
em respeito às normas de 
saúde. O projeto iniciou no 
dia 01 de junho de 2021 
com aulas diurnas às ter-

Prefeitura de Teófi lo Otoni lança Projeto ARTE TRANSFORMA

ças e quintas de Dança, 
Circo, Flauta, Teatro, Co-
ral,  Violão,  Escaleta e 
Percussão. 

O evento de lança-
mento contou com apre-
sentações de arte circen-
se, música, dança e teatro.

A iniciativa vem ao encon-
tro da proposta do CEU, 
espaço multiuso inaugu-
rado há exatamente dois 

anos durante a primeira 
gestão do prefeito Da-
niel Sucupira, que visa 
a promoção de serviços 

públicos e atividades nas 
áreas da saúde, educação, 
assistência social, cultura, 
lazer e esporte.

Teófi lo Otoni – O pre-
sidente da Câmara, verea-
dor Fábio Lemes garantiu 
junto ao deputado federal 
Luís Tibé, o repasse de 
emenda parlamentar de 
R$270 mil para atender 
as atividades do Hospital 
Bom Samaritano, que é 
referência para os Vales 
do Mucuri e Jequitinhonha 
em oncologia. Atualmente, 
a instituição atende uma 
população estimada em 
mais de um milhão de ha-
bitantes.

Desenvolvimento
 
Lemes destacou ain-

da a importância de todos 
estarem unidos em prol do 
desenvolvimento da cida-
de. “Não sou vereador de 
ideologia, possuímos um 
mandado outorgado por 
uma cidade plural e é a eles 

Presidente da Câmara, vereador Fábio Lemes garante 
emenda de 270 mil para o Hospital Bom Samaritano

quem devemos servir e 
prestar contas, aqui somos 
unidos em prol da comuni-
dade e esta casa está na 
retaguarda para ajudar o 
prefeito Daniel Sucupira 
no que for necessário para 
que nossa cidade continue 
sendo o coração pujante do 
Nordeste de Minas Gerais”.

Hospital Bom 
Samaritano 

O Hospital Bom Sama-
ritano possui atendimento 
integral e multidisciplinar 
nas diversas áreas que 
compõem o tratamento 
oncológico. O atendimento 
hospitalar vai desde as con-
sultas clínicas, tratamentos 
avançados, internação, Ra-
dioterapia e Quimioterapia, 
atendimento de urgência e 
emergência até a interven-
ção cirúrgica. -  “Levamos ao deputado Luís Tibé destinou uma emenda para que o hospital possa dar continuidade ao excelente serviço 

prestado a nossa população regional” (Vereador Fábio Lemes)

Através de aulas gratuitas, o projeto visa amenizar os impactos negativos da pandemia do Coronavírus na vida das pessoas
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A Pandemia já fez 
seu aniversário de 1 ano 
e você talvez não se 
atentou para um fato: 
você é um sobrevivente 
desta ocorrência biológi-
ca que marcará os livros 
de História e remodelará 
tudo a partir dela. As per-
cepções e sentimentos 
do ser humano já são 
outros. Os comporta-
mentos mudaram muito. 
O grau de expectativa 
assumiu níveis diferentes 
com base em critérios 
diferentes. 

O luto passou de 
uma acepção pessoal 
para uma acepção co-
letiva. É como se todos 
estivessem em um esta-
do de luto global. A dor é 
sentida independente da 
pessoalidade ou proxi-
midade. Os doentes são 
de todos, os mortos são 
de todos. Não dá para 
separar as coisas. Tudo 
e todos estão sujeitos 
aos ditames do vírus e 
todas as autoridades se 
voltam para a busca de 

BILHETE AOS SOBREVIVENTES
Rafael Teixeira 

uma solução defi nitiva: 
pesquisas e orações são 
elementos de um mesmo 
desejo de libertação des-
se mal global. 

Aos que sobrevi-
veram até aqui, duas 
palavras: gratidão e res-
ponsabilidade. Gratidão 
pela extensão da vida e 
pela saúde (mantida ou 
recuperada) e respon-
sabilidade pelo modo de 
viver e o novo formato 
de existência. A reconfi -
guração dos padrões de 
prioridades e a missão 
de honrar a memória 
daqueles que perderam 
esta guerra. 

Todos são respon-
sáveis por quem se tor-
narão após esta expe-
riência de quase morte. 
A incerteza do amanhã 
torna o hoje muito mais 
belo e apreciado. O tem-
po passou a ser contado 
literalmente em dias e 
cada dia vivo é uma dá-
diva inefável.

É com imensa sa-
tisfação que aceitei o 
desafi o de assinar esta 
coluna e empreender 
com a máxima responsa-
bilidade e ética o sacer-
dócio da comunicação 
opinativa, retratando a 
dinâmica mundial, na-
cional, regional e local. 
E como em um diário dos 
sobreviventes, convido a 
cada leitor a compartilhar 
esta experiência da refl e-
xão crítica deste era que 
se inaugura chamada de 
Novo Normal.

Rafael Teixeira é servidor 

público, educador e 
pensador existencialista.

Congresso virtual reali-
zado pelas Testemunhas de 
Jeová vai mostrar como ter 
verdadeira fé para lidar com 
os problemas atuais e não 
perder a esperança.

“Poderosos pela fé!”— 
este é o tema do Congresso 
de 2021 das Testemunhas 
de Jeová. Pelo segundo 
ano consecutivo, o evento 
será totalmente on-line, 
respeitando os protocolos 

Congresso mundial sobre a fé unirá milhões de pessoas!

de saúde para evitar riscos 
de contaminação pela co-
vid-19.

A programaçãoincluirá 
discursos, palestras, ví-
deos, entrevistas e leituras 
dramatizadas de trechos 
da Bíblia. O programa será 
transmitido em mais de 500 
idiomas durante seis fi nais 
de semana emjulho e agos-
to de 2021, reunindo entre 
15 a 20 milhões de pessoas 

em 240 países. A programa-
ção estará disponível em 
seis partes— a primeira, 
a partir de 28 de junho de 
2021, no site JW.ORG.

No Brasil, uma das no-
vidades será o recurso de 
audiodescrição(narrações 
que descrevem em detalhes 
o que está acontecendo nos 
vídeos exibidos) para pes-
soas cegas ou com defi ciên-
cia visual. A programação 

também será disponibiliza-
dapara os surdos, em língua 
brasileira de sinais.

Entre os destaques: 
relatos sobre personagens 
bíblicos que não perderam 
a fé diante de difi culdades 
e foram bem-sucedidos; 
como desenvolver e au-
mentar a fé mesmo passan-
do por problemas e porque 
faz sentido acreditar na 
existência de Deus e nas 
suas promessas. 

O vídeo principal,“-
Daniel —Uma história de 
fé”,vai usar tecnologia au-
diovisual avançada para 
contar a cativante história 
bíblica do profeta Daniel, 
que enfrentou provações 
sem perder a fé! 

Veja o programa com-
pleto do Congresso de 2021 
das Testemunhas de Jeová, 
“Poderosos pela fé!” no site 
www.jw.org.

SERVIÇO —Programa-
ção do Congresso:

Porta-voz local das 
Testemunhas de Jeová:
Carlos Eduardo Shishido

cshishido.jw@terra.com.br
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Deputado Neilando e Governador Zema anunciam retomada 
das obras do Hospital Regional de Teófi lo Otoni 

Da Redação –  O de-
putado estadual Neilando 
Pimenta e o governador Ro-
meu Zema anunciaram nesta 
sexta-feira, 11/06, a retomada 
das obras do Hospital Regio-
nal de Teófi lo Otoni, uma an-
tiga demanda da população. 
Durante uma coletiva de im-
prensa, eles informaram que 
a conclusão será viabilizada 
por meio dos recursos do Ter-
mo de Medidas de Reparação 
assinado em fevereiro com a 
Vale devido ao rompimento 
da barragem em Brumadinho.
 O governador Romeu 
Zema ressaltou a importân-
cia de retomar as obras do 
Hospital Regional, que estão 
paralisadas desde 2016 após 
a execução de cerca de 50% 
do projeto. “Essa obra impres-

siona pelo porte e, de certa 
maneira, também impressio-

na pelo mau uso do dinheiro 

público. Uma obra dessa ini-
ciar e fi car parada tanto tempo 
signifi ca que nós não temos 

um setor público entregando 

adequadamente aquilo que 

deveria para a população. 
Se essa obra fosse concluí-

da, há cinco, seis anos, que 

talvez teria sido o tempo 
certo, com certeza todos aqui 

nessa região teriam tido um 

atendimento mais adequado, 
principalmente nesta fase 

de pandemia”, destacou.

Conquista merecida 

O deputado Neilando 
Pimenta destacou que a vinda 
do governador mineiro reforça 
que a retomada das obras é 
mais uma vez uma conquista 
merecida para a cidade e 
região. Ele ressaltou que nos 
próximos dias será publicado 
pelo governo estadual um 
edital de concessão de uso. 
“As propostas podem ser en-

viadas até o dia 6 de agosto 

e os interessados devem 
oferecer no mínimo 60% dos 

serviços que serão realizados 

pela unidade ao SUS – po-

dem participar entidades de 
direito privado, sem fi ns lucra-
tivos e de cunho fi lantrópico. 
A concessão terá validade 
de 25 anos, podendo ser 

renovada por mais dez anos. 

Quem vencer a concorrência, 
terá direito de uso dos equi-

pamentos e todos os bens 

patrimoniais da unidade. A es-

trutura conta com 427 leitos”. 
 Segundo o deputado, 
a entidade fi lantrópica deverá 
prestar serviços ambulatoriais 
e hospitalares de assistência 
à saúde aos usuários do SUS, 
de acordo com o percentual 
estipulado na proposta de tra-
balho enviada pelo Governo 

de Minas. “Nosso hospital já 

é uma realidade e irá salvar 

muitas vidas. Estamos cada 
vez mais avançando e no ca-

minho certo”, disse Pimenta. 
 O prefeito de Teó-
filo Otoni, Daniel Sucupira, 
também comemorou a entre-
ga e disse que a conclusão 
do hospital vai trazer mais 
qualidade de vida para a 
população local. “No mo-
mento em que esse hospital 

for inaugurado teremos um 

marco na região. Uma es-
trutura hospitalar que fi cará 
à disposição do povo. Esse 

espaço dará oportunidade 
para que a vida aconteça em 

nosso município. Traz a pers-

pectiva de dias melhores para 
a nossa comunidade”, disse.

Avaliação do prédio

Está em andamento 
um diagnóstico pelo Depar-
tamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de 

Minas Gerais (DER-MG) para 
identifi car e avaliar a situação 
física da edifi cação e equi-
pamentos do local, além dos 
valores necessários para a 
conclusão. O termo de repa-
ração prevê R$ 1 bilhão para 
a conclusão dos hospitais 
regionais no estado e a libe-
ração dos recursos depende 
de aprovação de projeto de 
lei em análise pela Assem-
bleia Legislativa de Minas.
O hospital está em um terreno 
de 40 mil m² e terá 427 leitos, 
sendo 372 de internação, 30 
UTI adulto e 25 leitos UTI 
neonatal, com possibilidade 
de expansões futuras. O novo 
hospital contribuirá na am-
pliação da oferta de serviços 
para atenção às necessida-
des de cirurgias eletivas e 
trará benefícios a toda região. 
Somente na microrregião de 
Teófilo Otoni/Malacacheta 
serão 11 municípios atendi-
dos, representando 280 mil 
habitantes.

Teófi lo Otoni – Du-
rante a visita do gover-
nador Romeu Zema, o 
prefeito Daniel Sucupira 
informou em pronuncia-
mento sobre a situação 
do Distrito Industrial, pro-
jeto implantado na sua 
gestão e entregou ao 
Zema, um ofício com 
todas as informações 
necessárias. “Eu quero 
apresentar ao senhor 
que não são 10, mas 
sim, 16 empresas que 
já estão dentro do Dis-
trito Industrial de Teófi lo 
Otoni gerando emprego, 
trabalho e desenvolvi-
mento”, disse o chefe do 
executivo. 

Prefeito Daniel Sucupira entrega documentação sobre o Distrito Industrial

Distrito Industrial 

Implantado em Teófi -
lo Otoni pelo governo do 
prefeito Daniel Sucupira, 
o Polo Industrial vem des-
pertando cada vez mais o 
interesse de empresários 
dispostos a instalarem 
empreendimentos no lo-
cal. O Polo Industrial foi 
inaugurado em 2020 com 
a adesão de seis empresá-
rios, e atualmente, já são 
16 negócios credenciados. 
E o local tem capacidade 
para alocar muito mais, 
tendo em vista que a área 
é de aproximadamente 
301 mil m², onde funcionou 
o Frigorífi co Frimusa. 

 “Na visita do Governador Romeu Zema à nossa cidade, informei a ele a atual situação do Distrito Industrial 
de Teófi lo Otoni, que gera emprego e renda”

Industrial  1 – Sede do Distrito Industrial situado na área é de aproximadamente 301 mil m², onde funcionou o Frigorífi co 
Frimusa São16 empresas que já estão dentro do Distrito Industrial de Teófi lo Otoni

Deputado estadual Neilando Pimenta em entrevista ao nosso 

jornal sobre a retomada das obras do Hospital Regional
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Programa Cidade 
Solidária distribuiu mais 
de 33 mil cestas básicas

Teófilo Otoni - A 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social criou 
o Programa Cidade So-
lidária que tem o obje-
tivo de doar alimentos 
com reforço protéico às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social. A 

Da Redação - No dia 
18 de junho, é comemorado 
o Dia do Orgulho Autista. A 
data foi criada nos Estados 
Unidos para reconhecer o 
potencial das pessoas que 
possuem o Transtorno do 
Espectro Autista, condição 
caracterizada por padrões 
de comportamento repetiti-
vos e difi culdade de intera-
ção social. 

O objetivo é reconhecer 
o potencial das pessoas 
que possuem o transtorno 
do espectro autista, condi-
ção caracterizada por pa-
drões de comportamento 
repetitivos e difi culdade de 
interação social. Em todo o 
mundo existem 70 milhões 
de pessoas com autismo. No 
Brasil, eles são dois milhões. 
A estimativa da Organização 
Mundial de Saúde é que 
uma em cada 88 crianças 
apresentam o transtorno.

Rádio Senado - Para 
o senador Izalci Lucas, do 
PSDB do Distrito Federal, 
a conscientização é funda-
mental para que o governo 
e a comunidade possam 
interagir melhor com as di-
ferenças.

Izalci Lucas – O autismo 
é um fenômeno especial, 
complexo e ainda apre-
senta para os especialistas 
grandes desafi os tanto com 
relação a seu diagnóstico 

quanto no que se refere à 
melhor maneira de lidarmos 
com seus desdobramentos. 
Reforçar a atenção da socie-
dade para isso é essencial 
para respondermos com 
sucesso a esses desafi os. 

Rádio Senado -  A sena-
dora Zenaide Maia, do Pros 
do Rio Grande do Norte, 
defende a importância do 
diagnóstico precoce para a 
inserção dessas pessoas na 
sociedade. 

Zenaide Maia-  Por mais 
que a gente tenha avançado 
e que as pessoas tenham to-
mado conhecimento do au-
tismo, dar visibilidade é im-
portantíssimo. O diagnóstico 
precoce é importantíssimo 
porque vem a estimulação 

precoce. Pessoas diferentes 
não podem ter tratamentos 
iguais. 

Rádio Senado - O sena-
dor Flávio Arns, do Podemos 
do Paraná, sugere que a 
legislação existente saia do 
papel. 

Flávio Arns - É muito im-
portante diagnosticar cedo, 
mas temos que ter toda a 
sequência: o atendimento 
da criança, do adolescente, 
do jovem, do adulto. Então, 
transformar essa legislação 
em realidade. A lei tem que 
ser cumprida. Então, o nos-
so desafi o como Senadores 
e Senadoras, é pegarmos 
a necessidade da família, 
da pessoa, da criança, do 
adulto. E vamos batalhar 

18 DE JUNHO: DIA DO ORGULHO AUTISTA

para isso. 
Rádio Senado - Desde 

2015, a Lei Brasileira de In-
clusão prevê que o Sistema 
Único de Saúde ofereça 
tratamento completo às 
pessoas diagnosticadas 
com o transtorno. Já a 
Lei Berenice Piana garan-
te outros direitos, como 
educação e atendimento 
multidisciplinar para as 
necessidades específi cas 
do espectro autista. E a 
Lei Romeu Mion determina 
a prioridade de acesso a 
serviços públicos e priva-
dos para os portadores da 
Carteira de Identifi cação da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista. 

(Fonte: Rádio Senado)

medida se faz necessá-
ria, principalmente, pelo 
momento de pandemia 
do Covid-19.

O Programa Cidade 
Solidária já amparou mais 
de 15 mil famílias. Já são 
mais de 33 mil cestas 
básicas entregues. 
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Reação à vacina? Veja o que você pode fazer para diminuir desconforto

Da Redação -  Com o 
avanço da vacinação contra 
o coronavírus, já surgiram di-
versos relatos de quem sen-
tiu reações adversas do imu-
nizante. Os mais comuns são 
febre, dor no local da aplica-
ção, na cabeça e no corpo, 
além de náusea, vômito, 
diarreia, fadiga e coriza. Eles 
tendem a ser transitórios e 
costumam passar rápido, em 
aproximadamente dois dias. 
Segundo Lorena de Cas-
tro Diniz, coordenadora do 
Departamento Científi co de 
Imunização da Asbai (Asso-

Vacinômetro em Teófi lo 
Otoni: saiba quantas 

pessoas foram vacinadas
Teófi lo Otoni –A 

Secretaria Municipal de 
Saúde de Teófilo Otoni 
informou no Boletim Epi-
demiológico da Covid-19, 
que a subiude 36.092 
para 38.348 com a 1ª 
dose e de 20.441 para 
22.530 com a 2ª. Esta 
semana, a SMS realizou 
vacinação dos profi ssio-
nais da educação, idosos 
que ainda não tomaram a 
segunda dose e pessoas 

ciação Brasileira de Alergia 
e Imunologia) e médica do 
CRIE (Centro de Referência 
de Imunobiológicos Espe-
ciais) de Goiânia (GO), são 
reações que fazem parte do 
processo de funcionamento 
das vacinas — assim como 
também ocorrem com outros 
imunizantes.

“É só pensar que é uma 
fábrica que estava parada, 
ligou as máquinas e come-
çou a produção. Teve contato 
com a matéria-prima do an-
tígeno e ligou nosso sistema 
imunológico para formar 

os anticorpos. O corpo vai 
sentir e trabalhar mais em 
uma área que estava em 
repouso e, às vezes, vai 
causar esse mal-estar, fadi-
ga e febre”, explica. A imu-
nologista esclarece ainda 
que não são todos que vão 
sentir algo — seja vacina 
da AstraZeneca, CoronaVac 
ou da Pfi zer. “Apesar de ser 
um evento esperado, em 
menos de 10% das pessoas 
ocorrem essas reações. 
Então, a gente orienta o uso 
de remédios apenas com a 
presença de sintomas e com 

de 18 anos a 59 anos com 
comorbidades. 

Apesar da chegada 
da vacina, é preciso ter 
consciência de que, mes-
mo vacinado, o indivíduo 
ainda pode transmitir o 
vírus e ser infectado por 
ele. Por isso, os cuida-
dos e ações de distan-
ciamento social devem 
permanecer até que se 
chegue a níveis seguros 
de imunização coletiva.

orientação de um médico.” 
Há formas de diminuir todo 
esse -estar, fadiga e febre”, 
explica. A imunologista es-
clarece ainda que não são 
todos que vão sentir algo — 
seja vacina da AstraZeneca, 
CoronaVac ou da Pfizer. 
“Apesar de ser um evento 
esperado, em menos de 10% 
das pessoas ocorrem essas 

reações. Então, a gente 
orienta o uso de remédios 
apenas com a presença de 
sintomas e com orientação 
de um médico”. 

Há formas de diminuir 
todo esse mal-estar. Entre-
tanto, a médica ressalta que 
não é necessário, por exem-
plo, tomar medicações para 
evitar preventivamente as 

reações. “Isso é ruim porque 
sabemos que os analgésicos 
têm um poder anti-infl amató-
rio e podem reduzir a ação de 
produção de anticorpos.” É 
importante reforçar ainda que 
caso os sintomas persistam, 
é indicado procurar ajuda de 
um médico, pois podem ser 
sinais de outras doenças. 

(Fonte: UOL/ Viver Bem)
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