
4 GERAIS BELÉM, QUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2021

E m coletiva à imprensa, 
o prefeito de Ananin-
deua, Daniel Santos, 

apresentou, ontem, 
3, o site oficial da 
Prefeitura com in-
formações da vaci-
nação contra a co-
vid-19 no município 
(http://vacina.ananindeua.
pa.gov.br), com um vacinô-
metro, e anunciou que a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de de Ananindeua (Sesau) 

iniciará nesta quinta-feira 
(4) a vacinação dos idosos 
acamados (aqueles que per-

deram a mobilidade 
ou estão com a mo-
bilidade reduzida) 
com idade acima 
de 69 anos. Para 
isso, os familiares 

devem procurar a Unida-
de Básica de Saúde (UBS) 
mais próxima munidos do 
RG, CPF, Cartão SUS e com-
provante de residência do 

idoso para cadastrá-lo e no 
mesmo dia receber a va-
cinação após avaliação da 
equipe da Sesau.

Na próxima segunda-feira 
(8), os idosos de 90 anos ou 
mais iniciarão a vacinação, 
que ocorrerá em 10 Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) e 
no estacionamento da Una-
ma BR, sempre das 8h às 
17h. Nesta etapa, a vacinação 
atenderá de forma escalona-
da. As UBS escolhidas são: Jú-

lia Se� er, UBS da Guanabara, 
UBS Águas Brancas, UBS do 
Aurá, UBS do Distrito Indus-
trial, UBS do PAAR, UBS Pau-
lo Frota, UBS do Uirapuru, 
UBS do Coqueiro e a UBS do 
Jaderlândia.

VACINÔMETRO
O vacinômetro da Pre-

feitura de Ananindeua traz 
informações sobre o total de 
doses recebidas da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública do 

Pará (Sespa), total de doses 
aplicadas e a porcentagem. 
Além dos dados detalhados 
por grupos de vacinados com 
iniciais dos nomes, CPF, a 
idade e sexo de cada pessoa 
imunizada.

O Município de Ananin-
deua recebeu da Sespa 6.720 
doses da vacina  CoronaVac, 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan. Dessas, 3.739 doses já 
foram aplicadas até às 12h de 
ontem, 3.

Ananindeua vacina idosos
IMUNIZAÇÃO QUE COMEÇA HOJE FOCA EM PESSOAS QUE NÃO ANDAM OU TÊM MUITA DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO

CRONOGRAMA

 Dr. Daniel, prefeito de Ananindeua, fala sobre o cronograma de vacinação para idosos, que começa nesta quinta
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A Secretaria de Meio Am-
biente e Sustentabilidade do 
Pará (Semas) informou que 
nos últimos dias concedeu 
licenças que aumentaram a 
capacidade de produção e de 
transporte de oxigênio de em-
presas instaladas no Estado. 

“A Semas tem dado total 
prioridade para licenciar a 
produção e transporte de oxi-
gênio, para suprir a demanda 
do Estado. O combate à pan-
demia envolve diferentes se-
tores em uma cadeia comple-
xa de ações e medidas. Entre 
elas, o licenciamento ambien-
tal de atividades de produção, 
ampliação da produção e de 
transporte de oxigênio. É a 
prioridade número um das 
equipes da Semas, hoje. É o 
caso desta Licença de Insta-
lação concedida para a White 
Martins e a Licença de Opera-

ção emitida para a JB Trans-
porte”, a� rmou o secretário 
adjunto de Gestão e Regula-
ridade Ambiental da Semas, 
Rodolpho Zahluth Bastos.

No último dia 26, a Secretaria 
emitiu em favor da empresa Whi-
te Martins Gases Industriais do 
Nordeste a Licença de Instalação 
(LI) de uma torre de resfriamento 
de água para sua fábrica localiza-
da no município de Ourilândia 
do Norte, Sudeste do Estado. 

A autorização garante a am-
pliação da operação da empre-
sa para atender à demanda de 
covid-19, tipo de demanda que 
a Secretaria prioriza no mo-
mento. A torre de resfriamento 
poderá produzir diversos gases 
industriais, mas, no momento, 
será usada para produzir ex-
clusivamente o oxigênio, usado 
para tratamento de pacientes 
com a doença.

Licenciada produção de oxigênio
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