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DUPLA SENA Nº 1.369 20/3/2015

1º sorteio

Sena (acumulou) R$ 2.917.711,94

Quina (34) R$ 5.042,85

Quadra (3.040) R$ 53,71

15 23 26 30 33 39

QUINA Nº 3.745 23/3/2015
Quina (acumulou) R$ 4.044.097,47

Quadra (113) R$ 6.347,07

Terno (6.060) R$ 169,07

02 12 67 75 78

MEGA-SENA Nº 1.688 21/3/2015

Sena (acumulou) R$ 3.394.372,46

Quina (47) R$ 39.205,52

Quadra (4.355) R$ 604,44

18 23 30 32 42 56

LOTOMANIA Nº 1.540 21/3/2015

Um apostador acertou as 20 dezenas e vai
receber o prêmio de R$ 3.904.685,93

02 07 19 25 28

34 49 54 56 58

59 66 67 72 73

85 91 93 98 99

Teve algum direito
como cidadão ou
consumidor desrespeitado?
O blog Seus Direitos pode
ajudar. Envie suas
reclamações com todos
os dados para os e-mails
spreclama.
estado@estadao.com ou
consumidor.
estado@estadao.com

SÃO PAULO RECLAMAHÁ UM SÉCULOLOTOFÁCIL Nº 1.186 23/3/2015

Quatro apostas acertaram as 15 dezenas. Cada
uma vai ganhar R$ 489.607,29

01 02 04 05 06

09 11 14 15 16

18 20 22 23 24

2º sorteio

Sena (0) R$ 0,00

Quina (45) R$ 3.810,15

Quadra (2.715) R$ 60,14

04 14 16 20 23 30

FEDERAL Nº 4.955 21/3/2015

1º Prêmio 21.614 R$ 500.000,00

2º Prêmio 60.379 R$ 35.200,00

3º Prêmio 67.526 R$ 34.000,00

4º Prêmio 84.650 R$ 33.080,00

5º Prêmio 67.771 R$ 32.000,00

www.estadao.com.br

Falta de água – Moradores
do bairro do Belenzinho estão
há três dias sem água. Estão,
condemnados a um supplicio
medonho. Nem para uma sim-
ples ablução as torneiras forne-
cem a quantidade necessária.
Na rua Belém só tem uma nas-
cente de água pertencente a
um particular e da qual se têm
utilisado algumas famílias.

ATENÇÃO: O QUADRO ABAIXO NÃO DEVE SER
USADO PARA A CONFERÊNCIA OFICIAL DAS
LOTERIAS. DEPENDENDO DO HORÁRIO DOS
SORTEIOS E DO FECHAMENTO DA EDIÇÃO,
ALGUNS RESULTADOS PODEM ESTAR DEFASA-
DOS. CONFIRA OS RESULTADOS OFICIAIS NO
SITE WWW.CAIXA.GOV.BR

LOTERIAS

www.estadao.com.br/acervo

SERVIÇO: O ESTADO PUBLICA DIARIAMENTE AS LOTE-
RIAS. FIQUE ATENTO AO NÚMERO E À DATA DE REALIZA-
ÇÃO DOS SORTEIOS.

Portal. Leia
outras notícias
sobre saúde

Aval para vacina
contra dengue
não foi pedido

estadao.com.br/e/saude

Carina Bacelar
Clarissa Thomé / RIO

Os corredores da maternidade
do Hospital dos Servidores do
Estado (HSE), na Gamboa, cen-
tro do Rio, foram inundados
por esgoto na noite de anteon-
tem, em meio ao temporal que
atingiu a cidade. A chuva tam-
bém provocou alagamentos e
derrubou muros e a fachada de

um imóvel no centro.
Doze mulheres estavam inter-

nadas na maternidade federal,
que é referência para partos de
alto risco – recebe cardiopatas,
diabéticas, hipertensas, com
câncer e soropositivas. Por vol-
ta das 19 horas de anteontem, a
água começou a transbordar
dos ralos do banheiro e invadiu
corredores e salas.

“O banheiro dos médicos fica-

va interditado de vez em quan-
do, mas era um problema restri-
to. Desta vez, o problema foi
muito mais grave. O esgoto vol-
tou pelo ralo do banheiro das
pacientes e tomou os corredo-
res de toda a ala da maternida-
de”, contou uma funcionária.
“As mães que iam ver seus be-
bês na UTI neonatal tiveram de
pisar nessa água imunda, com
um cheiro horroroso. A postura

do hospital é não parar de aten-
der, mas o risco de infecção é
imenso”, afirmou outro profis-
sional ao Estado.

Segundo ele, novas interna-
ções foram suspensas. Duas grá-
vidas soropositivas foram enca-
minhadas ontem para o Hospi-
tal Universitário Antônio Pe-
dro, em Niterói, e para a Mater-
nidade Maria Amélia, também
no centro do Rio.

O Ministério da Saúde negou
que as internações tenham sido
suspensas e informou que as pa-
cientes não serão transferidas.
De acordo com o ministério, o
problema foi pontual, causado
pela tempestade, e resolvido pe-
la equipe de plantão. As soropo-
sitivas foram transferidas por-
que o parto delas não foi consi-
derado de alto risco, conforme
a versão do ministério.

Cadáveres. Também no cen-
tro da cidade, a fachada de um
prédio que passava por obras de-
sabou de madrugada. Ninguém
morava no imóvel. Por causa
das chuvas de domingo, o muro
do Cemitério Tanque do Anil,
em Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, ruiu. A enxurra-
da arrastou restos de corpos pa-
ra as ruas, segundo moradores.

Em Angra dos Reis, na Costa
Verde, pedras deslizaram sobre
a Rodovia Rio-Santos e atingi-
ram um veículo. Três ocupan-
tes se feriram sem gravidade.

Maternidade no centro do Rio é inundada por esgoto

País ainda tem
7 casos por hora
de tuberculose
Registros da doença caíram 4,4% em um ano; governo quer reduzir
mortes em 95% até 2035. Presidiários e moradores de rua têm maior risco

NA WEB

ChiMARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

BRASÍLIA

O ministro da Saúde, Arthur
Chioro, disse não ter sido ofi-
cialmente informado sobre a
intenção, anunciada pelo go-
vernador Geraldo Alckmin
(PSDB), de pedir uma autoriza-
ção especial à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) para o registro da vacina
produzida pelo Instituto Bu-
tantã contra a dengue.

O ministro afirmou, no en-
tanto, que a análise só poderá
ser feita caso o laboratório
apresente todo o dossiê exigi-
do pela agência reguladora pa-
ra avaliar a segurança e a eficá-
cia do produto. “Se toda docu-
mentação for apresentada, cer-
tamente pedirei prioridade na
análise”, afirmou. “Mas isso
não significa que vamos fazer
algo menos rigoroso. Não pode-
mos abrir mão da segurança.”

Os testes da vacina do Butan-
tã, desenvolvida em parceria
com o National Institute of
Health (NIH) americano, es-
tão em fase 2, ou seja ainda é
preciso avaliar a eficácia. O mi-
nistro observou também haver
um número limitado de doses
do imunizante nos estoques
do Butantã: 13 mil. “Até que
ponto vale você criar uma ex-
pectativa na população? O fato
é que hoje não temos uma vaci-
na disponível. A população não
deve se desmobilizar e manter
todas as medidas de preven-
ção.” / L.F.

Chioro. ‘Condição social, de moradia e de vida influenciam’

Lígia Formenti / BRASÍLIA

O Brasil manteve o 16.º lugar
no ranking de países com
mais casos de tuberculose.
Ano passado, foram registra-
dos 67.966 casos da doença
(7,75 por hora), com coefi-
ciente de incidência de 33,5 ca-
sos por 100 mil habitantes.
Em 2013, foram 71.123 infec-
ções. Em um ano, a redução
de casos foi de 4,4%.

A taxa de mortalidade em
2013 foi de 2,3 por 100 mil habi-
tantes, 20,7% mais baixa do que
havia sido registrado em 2003,
com 2,9 mortes a cada 100 mil.
Os números foram apresenta-
dos na Câmara dos Deputados,
durante sessão solene pelo Dia
Mundial de Combate à Doença.

Com indicadores ainda consi-
derados altos, o governo assu-
miu o compromisso de reduzir
as mortes em 95% e em 90% o
coeficiente de incidência da
doença até 2035. “Progredimos,
mas há ainda muito o que avan-

çar”, afirmou Carlos Basile, da
Parceria Brasileira contra Tu-
berculose. Ele disse estar preo-
cupado com a redução da vaci-
na contra a doença em postos
de saúde por problemas de abas-
tecimento, identificada no últi-
mo mês.

De acordo com o Ministério
da Saúde, a situação deverá ser
regularizada até o início de
abril. Semana passada, foram
entregues 18 mil doses. Dia 31,
seguem mais 522 mil e dia 2, as
410 mil doses restantes para
abastecer os estoques. O gover-
no atribuiu as dificuldades en-

frentadas na entrega de vacina
contra tuberculose ao atraso na
obtenção do certificado de boas
práticas do laboratório fabri-
cante, a Fundação Ataulpho Pai-
va, e a problemas de abasteci-
mento de água na fábrica.

Diagnóstico e características.
Uma das estratégias considera-
das essenciais para o controle
do número de casos da doença
é o diagnóstico rápido da infec-
ção. Atualmente, 94 municí-
pios e o Distrito Federal – capi-
tais e cidades consideradas es-
tratégicas – dispõem de teste
rápido. “Ainda consideramos a
tuberculose um grande desa-
fio”, afirmou o ministro da Saú-
de, Arthur Chioro. Ele obser-
vou que as taxas da doença são
significativamente altas em
dois grupos: população carcerá-
ria e moradores de rua.

O ministro lembrou ainda
que a doença é muito desigual
no País. Amazonas e Rio lide-
ram em números de casos. “Es-

tamos lidando com uma doen-
ça multifatorial: condição so-
cial, de moradia e de vida são
preponderantes para determi-
nar o risco”, disse.

Ele lembrou que entre a popu-
lação indígena o risco de ter a
doença é três vezes maior do
que na população em geral. Na
população de rua, o risco é 47
vezes maior. “O sucesso das
ações está ligado a uma aliança
de vários setores da sociedade.”

As cidades contempladas
atualmente pelos testes rápi-
dos respondem por 60% dos
números de casos. “Podemos

viver em um mundo livre de
tuberculose. Para isso, é preci-
so que países caminhem con-
juntamente”, ressaltou Chio-
ro. “Diagnosticar e tratar ade-
quadamente a tuberculose sig-
nifica romper a cadeia de trans-
missão.”
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PREVISÃO PARA HOJE EM SÃO PAULO
Ar seco de origem polar predomina
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PRÓXIMOS DIAS EM SP
Amanhã o tempo continua firme na Grande
de São Paulo. Sol e sem previsão de chuva.

Receba por sms a previsão de onde você está
www.estadao.com.br/sms

Chuva com
trovoadas

Volume de chuva (mm)
Probabilidade de chuva (%)

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

NO MUNDO
Mín./Máx.Tempo Fuso Mín./Máx.

Maceió

Manaus

Natal

Palmas

Porto Alegre

Porto Velho

Recife

Rio Branco

Rio de Janeiro

Salvador

São Luís

Teresina

Vitória

24°/31°

23°/33°

22°/29°

23°/30°

16°/29°

22°/30°

23°/29°

22°/29°

19°/29°

24°/31°

23°/29°

21°/30°

22°/30°

NAS CAPITAIS

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Sol/chuva

Mín./Máx.Tempo

Aracaju

Belém

Belo Horizonte

Boa Vista

Brasília

Campo Grande

Cuiabá

Curitiba

Florianópolis

Fortaleza

Goiânia

João Pessoa

Macapá

23°/32°

23°/30°

19°/28°

24°/35°

18°/28°

19°/31°

24°/34°

16°/24°

20°/27°

23°/29°

20°/30°

23°/28°

24°/33°

16°/36°

7°/11°

7°/16°

0°/14°

2°/12°

18°/24°

18°/25°

-6°/1°

2°/8°

4°/17°

14°/27°

23°/29°

10°/18°

2°/10°

13°/25°

6°/14°

9°/23°

20°/32°

13°/24°

-3°/6°

-6°/6°

2°/9°

12°/16°

12°/28°

15°/24°

13°/24°

3°/11°

-7°/1°

0°/6°

Assunção

Atenas

Barcelona

Berlim

Bruxelas

Buenos Aires

Caracas

Chicago

Estocolmo

Genebra

Johannesburgo

Lima

Lisboa

Londres

Los Angeles

Madri

México

Miami

Montevidéu

Moscou

Nova York

Paris

Roma

Santiago

Sydney

Tel-Aviv

Tóquio

Toronto

Washington

MANHÃ TARDE

2,0m

TÁBUA DE MARÉS: Porto de Santos
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Massa de
ar seco e polar

Vento frio

RECORDE DE FRIO
Uma massa de ar seco e
polar atua sobre o Estado
de São Paulo. Com isso, a
capital pode bater o recorde
de frio na próxima madruga-
da, com temperatura mínima
prevista de 16°C. Um vento
úmido que sopra do mar
diminui a sensação térmica.
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R$ 15 mi
estão sendo investidos pelo
governo federal no combate à
tuberculose. A verba está
destinada à melhoria nos testes,
à aquisição de tecnologia e ao
treinamento de pessoal.


