
GERAL Santa Rosa
Quarta-feira, 19 de Maio de 2021

Jornal Gazeta Regional 
Bissemanal: quartas e sábados 07

Vacina é esperança para pôr fi m à pandemia, diz Queiroga
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou as 

instalações da fábrica do Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), na Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, zona nor-
te do Rio de Janeiro. A Fiocruz espera entregar 30 
milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca ao 
Programa Nacional de Imunizações até meados de ju-
nho. Cerca de 18 milhões de doses estão atualmente 
em processo de controle de qualidade na instituição, 

enquanto o restante será produzido com a chegada do 
Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) vindo da Chi-
na, prevista para os dias 22 e 29 deste mês. “É a espe-
rança para a população e para pôr fi m à pandemia”, 
comentou o ministro sobre a vacina contra a covid-19. 
A Fiocruz trabalha para começar a produção do IFA 
ainda este mês. A distribuição das doses 100% na-
cional da vacina contra a covid-19 está prevista para 
o segundo semestre deste ano. Acompanharam o mi-

nistro na visita os presidentes das federações das in-
dústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Gouvêa 
Vieira, e de São Paulo, Paulo Skaf. Queiroga também 
pediu a colaboração da indústria para a compra de 
insumos para aumentar a testagem no Brasil e para 
adquirir equipamentos de proteção individual, como 
máscaras e álcool em gel. A presidente da Fiocruz, Ní-
sia Trindade, explicou que a fundação criou uma es-
trutura para enfrentar a doença.

População não 
vacinada registra 
aumento no número 
de óbitos em Santa Rosa
Óbitos de pessoas mais jovens e que ainda não receberam 
imunização foram as únicas faixas etárias que registraram cres-
cimento absoluto e percentual de 300% no número de mortes 
no mês de abril em relação à média no período da pandemia.
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Sobre a Arpen/RS 
A Associação dos Registradores de Pessoas Natu-

rais do Estado do Rio Grande do Sul (Arpen/RS) é 
a entidade representativa dos 414 Cartórios de Re-
gistro Civil do Estado, presentes em todos os muni-
cípios, realizando os principais atos da vida de uma 
pessoa: nascimento, casamento e óbito. A Arpen/RS 
foi fundada em 24 de janeiro de 1998 e sua sede está 
localizada no Centro Histórico de Porto Alegre.

O aumento percentu-
al de 300% no número de 
óbitos por Covid-19 de pes-
soas mais jovens, na faixa 
etária entre 20 e 59 anos e, 
um pouco menor, na faixa 
dos 60 aos 69 anos, conta-
bilizados pelos Cartórios 
de Registro Civil de Santa 
Rosa no mês de abril, o se-
gundo pior desde o início 
da pandemia no município, 
são claros em apontar que a 
vacinação em massa de sua 
população é o melhor cami-
nho para a crise de saúde 
pública causada pelo novo 
coronavírus.

Ainda aguardando o 
cronograma de vacinação 
para suas idades em Santa 
Rosa, a população mais jo-
vem viu crescer os números 
percentuais de óbitos no úl-
timo mês, mesmo quando 
comparados a março deste 
ano, o mês que registrou o 
maior número de mortes 
causadas pelo novo corona-
vírus no Estado, e também 
em relação à média de mor-

tes de sua faixa etária desde 
o início da pandemia.

Os dados constam no 
Portal da Transparência 
do Registro Civil (https://
transparencia.registro-
civil.org.br/inicio), base 
de dados abastecida em 
tempo real pelos atos de 
nascimentos, casamentos 
e óbitos praticados pelos 
Cartórios de Registro Civil 
do País, administrada pela 
Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil), 
cruzados com os dados 
históricos do estudo Esta-
tísticas do Registro Civil, 
promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), com 
base nos dados dos pró-
prios cartórios brasileiros.

Em Santa Rosa, a fai-
xa etária que registrou o 
maior percentual de au-
mento em relação à média 
desde o início da pandemia 
foi a da população entre 
50 e 59 anos, com aumen-

to percentual de 319% nas 
mortes por Covid-19 em 
relação à média de mortes 
desta faixa etária desde o 
início da pandemia. A po-
pulação de 30 e 39 anos, 
também registrou cresci-
mento, de 94% no número 
de óbitos em abril na com-
paração com o período que 
vai de março de 2020 a 
março de 2021. 

Ainda em crescimento, 
mas em patamares inferio-
res, a população entre 60 e 
69 anos registrou aumento 
de mortes de 87% em re-
lação à média desta idade 
no período, com um cres-
cimento de falecimentos, 
passando de 5 em março 
para 11 em abril. Nas de-
mais faixas etárias, já vaci-
nadas, o número de óbitos 
caiu em relação à média 
desde o início da pande-
mia, reduzindo 58% na fai-
xa entre 70 e 79 anos, 100% 
entre 80 e 89 anos, e 100% 
na população entre 90 e 99 
anos.

Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul foi o terceiro Estado do Brasil com maior cresci-

mento percentual na faixa etária dos 20 aos 29 anos, registrando aumen-
to de 101%, enquanto no país este crescimento foi de 38%. Já em relação 
à faixa etária dos 30 aos 39 anos, o Estado esteve abaixo da média nacio-
nal, com 39%, enquanto o brasil teve crescimento médio de 56% Já en-
tre a população de 40 aos 49 anos, o RS fi cou acima da média nacional, 
com um aumento de 94%, frente aos 57% do País. Esse aumento de óbi-

tos acima da média nacional também foi registrado 
nas faixas de 50 a 59 anos e 60 a 69 anos, com 80% 
e 33%, respectivamente, enquanto o Brasil apontou 
crescimento de 54% e 22%.


