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Mantan petinggi Front Pembela Islam 
(FPI), Munarman ditangkap Detasemen 
Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di 
rumahnya. Tangannya ditekuk ke 
belakang tanpa ampun oleh tim 
Densus 88 di kediamannya sekitar 
pukul 15.30 WIB, penangkapan 
dilakukan di kediaman Munarman, di 
Perumahan Modern Hills, Cinangka - 
Pamulang, Tangerang Selatan. Begitu 
tak berdayanya Munarman sampai-
sampai mengeluarkan kata-kata 
memohon untuk pakai sandal terlebih 
dahulu sebelum digiring ke Polda Metro 
Jaya. Dengan kegagahan yang 
memang disetel tensi tinggi oleh 

pasukan Densus 88 Antiteror, tanpa 
kompromi Munarman langsung “diseret” 
menuju ke mobil. Dan sudah bisa ditebak, 
sedikit saja Munarman melawan ya alamat 
langsung di dor oleh pasukan Densus 88 
Antiteror ini. Munarman ditangkap atas 
dugaan keterlibatan aksi terorisme yang 
terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu 
diungkapkan Kepala Bagian Penerangan 
Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) 
Ahmad Ramadhan, Selasa (27/4/2021) 
saat konferensi pers. "Penangkapan terkait 
dengan dugaan keterlibatan saudara 
Munarman, dengan aksi-aksi terorisme 
yang terjadi beberapa waktu lalu," ucap 
Ahmad, dikutip dari siaran langsung 
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Indonesia
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Kompas TV, Selasa (27/4/2021). 
Penangkapan Munarman disebut 
terkait kegiatan baiat terhadap Negara 
Islam di Irak dan Suriah atau NIIS/ISIS 
yang dilakukan di Jakarta, Makassar, 
dan Medan. Munarman kemudian 
dibawa ke Polda Metro Jaya untuk 
diperiksa lebih lanjut. ”Jadi, terkait 
dengan kasus baiat di UIN Jakarta, 
kemudian juga kasus baiat di 
Makassar, dan mengikuti baiat di 
Medan. Jadi, ada tiga hal tersebut," 
kata Ramadhan. Ramadhan kemudian 
menyebut kegiatan baiat yang 
melibatkan Munarman berkiblat ke 
ISIS. "Baiatnya kalau Makassar (ke) 
ISIS. Kalau Jakarta belum kami terima, 
Medan juga belum," jelas dia. Kuasa 
hukum Munarman, Azis Yanuar, 

mengatakan, tuduhan polisi bahwa 
Munarman terlibat terorisme terlalu dini. 
Bahkan, merupakan fitnah. Menurut Azis, 
selama ini pihak kepolisian tidak pernah 
melakukan pemanggilan pada Munarman 
terkait dugaan tindak pidana terorisme. 
"Karena dari pembuktian beliau belum 
pernah dipanggil untuk permasalahan 
apapun," kata dia. Saat Munarman 
dibawa ke Polda Metro Jaya, Densus 88 
Antiteror kemudian melakukan 
penggeledahan di rumah Munarman serta 
bekas markas FPI di kawasan 
Petamburan, Jakarta. Dari Petamburan, 
polisi menyita sejumlah barang bukti 
berupa bahan-bahan peledak. Bahan 
yang ditemukan di antaranya botol-botol 
berisi serbuk dan cairan peledak TATP. 
Menurut keterangan kepolisian, TATP 
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adalah bahan kimia yang sangat mudah 
terbakar. Bahan peledak yang 
menggunakan cairan kimia tersebut 
tergolong sebagai "high explosive" atau 
berdaya ledak tinggi. "(Ditemukan) 
beberapa tabung yang isinya adalah 
serbuk yang dimasukan dalam botol 
yang serbuk tersebut mengandung 
nitrat yang sangat tinggi jenis aseton. 
Kemudian ada beberapa botol plastik 
yang berisi cairan TATP (triacetone 
triperoxide)," ujar Ramadhan. Selain 
bahan-bahan peledak, di bekas markas 
FPI itu ditemukan beberapa atribut 
organisasi masyarakat tersebut. 
Kemudian, juga ditemukan sejumlah 
dokumen. "Tentu akan didalami 
penyidik," ucap dia. Nama Munarman 
memang sudah beberapa kali dikaitkan 

dalam pengungkapan aksi terorisme. 
Namun, Munarman sudah pernah 
membantah tuduhan tersebut. Soal kasus 
baiat di Sekretariat FPI Makassar pada 
2015 misalnya, ia mengaku hanya dalam 
sebagai tamu undangan untuk mengisi 
sebuah acara seminar hari itu. Dalam 
wawancara di "Mata Najwa" yang tayang 
pada 8 April 2021, Munarman 
mengatakan, ia berbicara soal isu 
counter-terrorism tanpa tahu ada agenda 
lain dalam acara tersebut. "Ketika saya 
hadir di situ, karena materi saya menarik, 
menceritakan tentang geostrategi, 
geopolitik global, bagaimana Amerika 
dengan dokumen RAND Corporation 
melakukan counter-terrorism berdasarkan 
dua dokumen," ujar Munarman. Dalam 
kesempatan itu, Munarman mengaku 
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mengingatkan para anggota FPI yang 
hadir untuk berhati-hati terhadap 
berbagai situs yang terindikasi memuat 
paham-paham radikal. Sebab, menurut 
Munarman, banyak situs-situs palsu 
yang sengaja dibuat intelijen untuk 
memancing individu-individu yang 
terpapar bibit-bibit radikalisme. "Saya 
ingatkan, di FPI Makassar, hati-hati 
jangan terjebak dengan website garis 
keras karena ini buatan intelijen. Saya 
baca dokumen, bukan mengarang-
ngarang," kata dia. Ia diundang 
kembali keesokan harinya dan 
menyanggupinya karena beranggapan 
materi yang dibawakannya menarik. 
Munarman pun mengaku sama sekali 
tidak tahu ada agenda pembaiatan 
kepada kelompok teroris NIIS/ISIS. 
"Saya tidak tahu karena saya yang 
diundang di Makassar. Karena materi 

saya begitu, saya ditawarkan. Karena 
tiket saya besok baru pulang dan itupun 
siang, mereka pun menawarkan besok 
masih ada lagi. Ikutlah saya di situ. Saya 
kira itu sama. Ternyata ada itu," ujar dia. 
Jika saja Munarman "terlihat" menghadiri 
pembaiatan hanya di satu tempat saja, 
maka tuduhan apapun yang dilemparkan 
padanya, bisa dengan mudah untuk dia 
sangkal. Munarman bisa mengalihkan 
kalau dia hanya tamu atau bahkan 
mengalihkan "cuma lewat" saja. 
Munarman mungkin merasa kalau 
rentang waktu antara pembaiatan 
pertama dan kedua cukup lumayan lama. 
Pembaiatan ISIS di Makasar terjadi pada 
tahun 2014, lalu pembaiatan ISIS di UIN 
Jakarta terjadi pada tahun 2018. Empat 
tahun rentang waktu!! Dan setelah 
pembaiatan ISIS tahun 2018, Munarman 
merasa aman. Maka Munarman terlihat 
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lagi, di pembaiatan ISIS di Medan pada 
tahun 2019. Lalu mengapa Munarman 
tak langsung ditangkap setelah dia 
menghadiri pembaiatan di Medan tahun 
2019? Karena pada saat itu tak ada 
orang yang membuat pernyataan atas 
kesaksian dirinya yang melihat 
Munarman menghadiri semua 
pembaiatan. Densus 88 baru bisa 
melakukan tindakan penangkapan 
Munarman setelah seorang terduga 
teroris yang ditangkap beberapa waktu 
lalu di Makassar, bernama Ahmad Aulia 
(30), mengaku sebagai anggota Front 
Pembela Islam (FPI), dan mengaku 
dibaiat di hadapan Sekretaris Umum 
FPI Munarman untuk menjadi 
simpatisan ISIS. Sepandai-pandainya 
tupai melompat, pasti akan jatuh juga 
ke tanah. Mungkin peribahasa ini yang 
paling cocok kita gunakan untuk 
peristiwa penangkapan Munarman, 

tokoh sentral kelompok FPI terlarang. 
Kabar ini tentu saja mengejutkan 
sekaligus membahagiakan mayoritas 
rakyat Indonesia. Semua orang bahagia. 
Senang karena akhirnya aktor di balik 
penyiraman teh di tvone beberapa tahun 
lalu itu kini diringkus polisi. Sebab, sosok 
yang disebut-sebut lebih berbahaya 
dibanding rizieq akhirnya ditangkap. 
Mayoritas rakyat sudah gregetan dan 
bertanya-tanya kenapa Munarman tidak 
juga ditangkap? rizieq saja tidak sulit 
untuk ditangkap. Apakah Munarman 
punya beking yang begitu kuat sehingga 
seolah tak tersentuh? Banyak orang 
menduga bahwa di balik kemegahan 
nama rizieq, Sang Imam Besar, 
sebenarnya Munarman lah yang 
bertindak sebagai dalang. Sedang rizieq 
cuman pionnya saja. Nama Munarman 
pula yang sering terdengar jika FPI 
mengadakan pertemuan dengan 
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sejumlah orang. Gambar Munarman 
yang sedang membagikan uang pada 
kejadian unjuk rasa akbar 212, adalah 
bukti bahwa demo tersebut memang 
dibayar. Gambar tersebut juga 
membuktikan bahwa masa yang datang 
membanjiri Jakarta memang benar 
masa bayaran yang sengaja 
didatangkan dari berbagai daerah. 
Beberapa kejadian aksi teror di 
Indonesia yang dilakukan oleh 
kelompok berbasis agama, yang 
menyerang Indonesia, ramai dikait-
kaitkan dengan keterlibatan Munarman. 
Namun, sejauh itu, Munarman, yang 
berlatar belakang seorang Pengacara, 
dengan kelicikannya, mampu menepis 
semua tuduhan tersebut. Menangkap 
Munarman sebenarnya tidak sulit. Yang 
sulit adalah menemukan bukti dan 
alasan yang menjadi legitimasi untuk 
menangkap Munarman. Sebab tak bisa 
menangkap Munarman tanpa bukti 
apa-apa. Munarman adalah seorang 
pengacara, bukan orang sembarangan. 

Menangkap Munarman tanpa bukti hanya 
akan menjadi blunder. Munarman dikenal 
sebagai sosok penuh intrik. Munarman 
memang sosok berbahaya. Hanya dia 
orang Indonesia yang berani terang-
terangan berbaiat kepada ISIS. Tidak 
hanya itu, Munarman juga bisa 
mempengaruhi banyak orang agar mau 
berbaiat kepada ISIS. Bisa dibilang 
penangkapan berlangsung bersih. Tanpa 
lecet. Mungkin itu karena Ramadhan. 
Polisinya jadi hati-hati takut batal puasa. 
Tapi di mata publik, itu kurang 
menyenangkan. Penangkapan teroris 
oleh Densus 88 mestinya ada sedikit 
adegan tembak-tembakannya. Atau 
minimal tendang agar sedikit pincang 
saat berjalan. Bukan diringkus biasa saja. 
Bukankah maling ayam kalau ditangkap 
polisi biasanya mukanya sudah memar? 
Masa untuk aktor intelektual, provokator 
dan sosok di balik aksi-aksi terorisme di 
Indonesia, ditangkap tanpa lecet suatu 
apapun? Kan ga seru. Tapi dari sekian 
banyak orang yang bersyukur dan 
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bahagia Munarman ditangkap, ada 
satu orang yang tidak suka dan 
membela. Yakni Fadli Zon. Kader 
Gerindra dan anggota DPR RI ini 
mengatakan bahwa dirinya tidak 
percaya Munarman teroris. “Saya 
mengenal baik Munarman dan saya 
tidak percaya dengan tuduhan teroris 
ini. Sungguh mengada-ngada dan 
kurang kerjaan,” kata Fadli Zon lewat 
cuitan di akun media sosial pribadinya. 
Soal mengenal baik. Bukankah Fadli 
Zon juga mengenal baik Ratna 
Sarumpaet? Bahkan menjadi orang 
pertama yang membela Ratna dari 
cerita dipukuli sampai bonyok itu? dan 
sebagian orang beranggapan bahwa 
dalang dari kisah bonyok itu adalah 
Fadli Zon sendiri. Tapi ketika tersudut 
dan cerita tidak bisa berkembang, 
Fadli malah menjadikan Ratna sebagai 

kambing hitam dan disalah-salahkan. 
Jadi soal kenal baik ini tidak menjamin 
suatu apapun dari tindakan yang sudah 
dilakukan Munarman. Kalaupun kenal 
baik, memangnya kenapa? Toh tetangga 
Munarman ga ada yang membela 
seperti Fadli Zon. Jadi kalau memang 
fadli kenal baik sekalian saja Fadli 
dibawa buat sebagai saksi. Tak hanya 
menangkap Munarman, pasukan 
Densus 88 Antiteror ternyata juga 
menggeledah eks markas FPI di 
Petamburan, Jakarta Pusat. Dari 
penggeledahan ini diamankan sejumlah 
barang bukti berupa dokumen, buku-
buku diantaranya berjudul “Krisis 
Ekonomi, Reformasi dan Kudeta Putih” 
dan buku “Wawasan Kebangsaan 
Menuju NKRI Bersyariah” karya rizieq. 
Polisi juga menyita sejumlah bendera 
tauhid, serta 4 kaleng mencurigakan 
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Tanah Air

Untuk mengatasi keringnya udara dalam 
ruangan, Anda bisa mencoba 
menggunakan humidifier. Humidifier 
merupakan alat pelembap udara yang 
bekerja dengan menyemprotkan uap air 
ke udara. uap air ini akan meningkatkan 
kelembapan udara hingga batas ideal.
Selain menjaga kelembapan udara, 
humidifier juga memiliki beberapa 
manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. 

Menjaga kondisi ruangan agar tetap 
memiliki kelembapan yang ideal 
merupakan sesuatu yang penting. 
Apalagi jika biasa berlama-lama di 
ruangan yang ber-AC. Meskipun terasa 
sejuk dan nyaman, AC juga memberikan 
dampak buruk bagi kondisi sekitar. AC 
dapat membuat ruangan tersebut 
menjadi kering.

Mengenal Manfaat Humidifier

berisi bubuk putih. Ngeri-ngeri sedap 
ya barang-barang yang disita polisi. 
Sengeri itu jugalah nasib rizieq yang 
sudah bisa dipastikan tamat. 
Munarman yang selama ini menjadi 
tiang penopang utama rizieq yang 
sekarang sedang jadi pesakitan di 
penjara tiba-tiba ditangkap polisi. 
Dunianya rizieq langsung runtuh, 
hancur. Karena selama ini rizieq 
menggantungkan harapan terakhirnya 
pada Munarman. Kedepannya 
Munarman sudah pasti akan fokus 
terlebih dulu menyelamatkan dirinya 
sendiri yang belum tentu bisa lolos dari 
jeratan hukum. Sementara selama ini 
Munarman selalu yang terdepan 
membela rizieq. Sebab dari dokumen-
dokumen yang disita polisi kemarin, 

nasib rizieq bisa saja terseret lebih dalam 
lagi terbawa kasus Munarman yang jelas 
akan dikembangkan seluas mungkin oleh 
pihak kepolisian. Ini kasus terorisme bro. 
Keutuhan NKRI yang jadi taruhannya. 
Polisi jelas takkan main-main dengan ini. 
Mata dunia juga ada di sini menyaksikan 
sudah sekian banyak nyawa melayang 
akibat ulah terorisme di Indonesia. Itu 
artinya nasib Munarman di ujung tanduk. 
Sementara nasib rizieq jauh lebih buruk 
lagi. Nasib rizieq jika digambarkan sudah 
jatuh tertimpa tangga, digigit anjing, 
kejatuhan Munarman pula. Bonyoknya di 
mana-mana. Inilah yang dinamakan 
kebenaran akan selalu menemukan 
jalannya sendiri. Setelah sekian lama 
Munarman menjadi teroris yang bebas 
berkeliaran menunjukkan batang 
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hidungnya, sementara teroris lainnya 
selalu berusaha menutup diri 
menyembunyikan jati dirinya, akhirnya 
“kebebasan” Munarman yang 
meresahkan karena membahayakan 
keutuhan bangsa dan negara ini akan 
segera berakhir bertekuk lutut di 
bawah kekuatan kedaulatan hukum 
NKRI. Mau tak mau kita jadi teringat 
pada banyak kelakuan Munarman 
yang sama sekali tidak terpuji. 
Diantaranya adalah menyiram air 
minum kepada Guru Besar Sosiologi 
Universitas Indonesia Thamrin Amal 
Tomagola dalam acara dialog di 
sebuah acara TV. Munarman juga 
terkena kasus dugaan pelecehan 
terhadap pengawal hukum adat Bali 
(pecalang) di mana Munarman 
dianggap telah mengeluarkan 
pernyataan menuding pecalang Bali 
melakukan pelemparan rumah 
penduduk dan melarang umat Islam 

melakukan salat Jumat. Bali yang 
sudah begitu ramah membuka diri pada 
semua kalangan masyarakat di seluruh 
dunia masih saja difitnah yang tidak-
tidak oleh Munarman. Kita tahu 
terorisme di Indonesia ini sangat 
mengerikan dan sangat rentan. Negara 
ini sangat mudah dipecah belah. 
Negara ini nyaris pecah karena Anies 
Baswedan dan Prabowo Subianto 
merusak kesatuan dan persatuan lewat 
isu-isu agama dan komunisme yang 
dikeluarkan oleh pendukungnya. 
Pembiaran ini adalah bibit dari 
terorisme muncul. Buktinya jelas bahwa 
ada perempuan dungu yang main 
pistol-pistolan di kantor polisi dan 
membuat kegaduhan sampai harus 
ditembak. Lalu ada pasangan suami 
istri yang juga meledakkan diri di depan 
gereja Makassar. Di Makasar inilah 
tempat pembaiatan Munarman. Orang 
ini memang harus segera ditangkap 

dan diberikan pelajaran agar negara ini 
tetap utuh. Setelah HTI dibubarkan, FPI 
dibubarkan, dedengkot-dedengkotnya 
juga harus diciduk satu per satu. 
Menurut Denny Siregar, orang ini 
adalah sosok yang nyata, dan terkait 
dengan ISIS. Orang ini sudah sangat 
berbahaya. Denny Siregar amat senang 
Munarman ditangkap. Sebab, dua 
minggu sebelumnya Denny Siregar 
sudah membuat video tentang 
Munarman bertajuk "kapan Munarman 
ditangkap?". Denny Siregar merasa 
bangga seolah-olah prediksi soal kapan 
Munarman ditangkap sudah tepat. 
Beberapa penggiat media sosial seperti 
Guntur Romli dan Ferdinand Hutahaean 
nampak kegirangan mendengar kabar 
Munarman ditangkap. Beberapa 
postingan di facebook, twitter, ramai-
ramai merayakan ditangkapnya 
Munarman. Melihat euforia publik 

mendengar ditangkapnya Munarman, 
tak berlebihan jika hari Munarman 
ditangkap adalah hari kemenangan. 
Hari kemenangan bagi rakyat 
Indonesia atau hari raya seluruh umat 
Indonesia. Seolah bulan ramadhan 
tahun ini benar-benar membawa 
berkah bagi rakyat Indonesia sebab 
sosok berbahaya yang sudah lama 
bebas berkeliaran akhirnya 
ditangkap. Bahkan saking senengnya 
Munarman ditangkap, ada yang 
sempat membuat jokes dengan 
menyamakan Munarman dengan 
Setan. Sebab, pada bulan ramadhan 
konon iblis dan setan dikerangkeng 
dan dipenjara, serta tidak bisa 
berkeliaran. Betapa bahagianya kita 
saat setan-setan dibelenggu alias 
ditangkap. Damai di bumi seperti di 
surga. Tuhan memberkati kita semua. 
God bless Indonesia. Amin.
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Info SIP
Di tengah kondisi penyebaran virus 
seperti saat ini, kita dituntut untuk bisa 
menjaga badan agar tetap prima 
sehingga tidak mudah tertular virus atau 
penyakit lain. Sistem kekebalan tubuh 
pun menjadi penting untuk bisa 
mencegah virus-virus penyakit yang 
akan menginfeksi tubuh.
Sistem kekebalan tubuh terdiri dari 
organ, sel, dan jaringan yang bertugas 
untuk melindungi tubuh dari serangan 
berbagai virus, bakteri, dan lainnya. Jika 
tubuh memiliki kekebalan tubuh yang 
lemah, virus dan bakteri akan mudah 
menyerang dan mengakibatkan masalah 
kesehatan pada tubuh.

Nutrisi sangat penting bila kita ingin 
meningkatkan atau menjaga kekebalan 
tubuh kita. Nutrisi biasanya kita dapatkan 
melalui makanan-makanan yang kita 
konsumsi. Nutrisi ini bisa berbentuk 
vitamin, protein, zat besi, atau pun 
karbohidrat.Nutrisi memiliki peran yang 
penting dalam mencegah penyakit, 
kesehatan, dan juga untuk kekebalan 
tubuh. Lalu, apa saja jenis nutrisi yang 
kita butuhkan untuk meningkatkan 
kekebalan tubuh kita?

Vitamin A

Bagaimana caranya agar tubuh menjadi 
sehat dan kekebalan tubuh bisa terjaga? 
Kita bisa memulai dengan menerapkan 
pola hidup sehat. Menjaga lingkungan 
dan badan tetap bersih, berolahraga, 
dan mengonsumsi makanan sehat yang 
bernutrisi adalah salah satu faktor yang 
bisa menciptakan tubuh yang sehat.

Dilansir dari health.clevelandclinic.org, 
berikut beberapa jenis nutrisi yang 
penting untuk meningkatkan kekebalan 
tubuh kita.

Makanan Peningkat Kekebalan Tubuh

Sayuran hijau seperti bayam dan 
kangkung, paprika, stroberi, dan 
pepaya juga dapat menjadi sumber 
vitamin C yang baik. Dengan 
banyaknya makanan yang 
mengandung vitamin C, orang mungkin 
tidak perlu lagi mengonsumsi 
suplemen, kecuali memang disarankan 
oleh dokter.

Jenis nutrisi yang kedua adalah vitamin 
B6. Vitamin B6 penting bagi tubuh 
karena vitamin ini merupakan bagian 
dari reaksi biokimia yang ada di tubuh 
kita.

Vitamin E menjadi jenis nutrisi 

Makanan - makanan seperti pisang, 
dada ayam tanpa lemak, tuna, dan 
buncis menjadi sumber yang baik 
untuk mendapatkan vitamin ini.

Jenis nutrisi yang pertama adalah 
vitamin A. Wortel, ubi jalar, labu, dan 
blewah bisa menjadi pilihan yang baik 
untuk dikonsumsi. Makanan-makanan 
tersebut mengandung senyawa 
karotenoid, yang mana senyawa ini 
nantinya akan diubah oleh tubuh 
menjadi vitamin A.
Vitamin A ini berguna karena memiliki 
efek antioksidan untuk memperkuat 
sistem kekebalan tubuh.
Vitamin B6

2019 Merdeka.com/Pixabay

Vitamin C
Jenis nutrisi yang ketiga adalah vitamin 
C. Mungkin sudah banyak orang tahu 
bahwa vitamin C memiliki peran untuk 
meningkatkan kekebalan tubuh kita. 
Untuk mendapatkan vitamin C, kita 
bisa mengonsumsi makanan lain selain 
jeruk.

Vitamin E
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dada ayam tanpa lemak, tuna, dan 
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blewah bisa menjadi pilihan yang baik 
untuk dikonsumsi. Makanan-makanan 
tersebut mengandung senyawa 
karotenoid, yang mana senyawa ini 
nantinya akan diubah oleh tubuh 
menjadi vitamin A.
Vitamin A ini berguna karena memiliki 
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bisa mengonsumsi makanan lain selain 
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Makanan-makanan yang kaya akan 
vitamin E antara lain adalah almond, 
kacang tanah, hazelnut, dan biji bunga 
matahari. Namun, jika kita ingin 
menambah asupan vitamin E melalui 
makanan, kita bisa mengonsumsi 
bayam dan brokoli.

Asam Folat
Kemudian ada asam folat, jenis nutrisi 
yang dapat menjaga sistem kekebalan 
tubuh kita. Asam folat sering 
ditambahkan ke makanan karena 
memiliki manfaat bagi kesehatan. 
Untuk mendapatkan kandungan folat 
yang lebih banyak, kita bisa 
menambahkan kacang atau kacang 
polong ke makanan kita secara teratur.

berikutnya untuk menjaga kekebalan 
tubuh kita. Seperti vitamin C, vitamin E 
juga mengandung antioksidan yang 
kuat yang dapat membantu kita 
melawan infeksi.

Vitamin D
Jenis nutrisi selanjutnya adalah vitamin 
D. Vitamin D sedikit berbeda dari 
vitamin-vitamin yang telah disebutkan 
sebelumnya. Vitamin-vitamin yang 
disebutkan sebelumnya dapat dengan 
mudah kita dapatkan dengan 
mengonsumsi makanan.
Namun, sumber vitamin D yang baik 
justru datang dari sinar matahari. Maka 
dari itu, jika seseorang kekurangan 
vitamin D, dianjurkan untuk berjemur di 
bawah sinar matahari.

Sayuran hijau berdaun juga bisa 
membantu meningkatkan folat bagi tubuh. 
Selain itu, makanan seperti roti, pasta, 
nasi, dan produk gandum juga bisa 
menjadi sumber asam folat.

Jenis nutrisi yang berikutnya adalah zat 
besi. Zat besi berguna untuk membantu 
tubuh kita membawa oksigen menuju sel. 
Zat besi bisa kita dapatkan dari berbagai 
bentuk makanan. Namun, tubuh kita 
dapat lebih mudah menyerap kandungan 
zat besi yang berasal dari makanan 
hewani, seperti yang banyak terdapat 
pada ayam, kalkun, dan makanan laut. 
Dan bagi seseorang yang vegetarian, 
mereka bisa mendapatkan zat besi 
melalui kacang, brokoli, dan kangkung.
Selenium
Jenis nutrisi yang selanjutnya adalah 
selenium. Nutrisi ini memiliki pengaruh 
yang kuat pada sistem kekebalan tubuh. 
Selenium bisa membantu untuk 
memperlambat respon tubuh yang terlalu 
aktif terhadap kanker agresif. Selenium 
bisa Anda dapatkan pada bawang putih, 
brokoli, sarden, tuna, atau barley.
Zinc
Jenis nutrisi yang terakhir adalah zinc. 
Zinc memiliki peran untuk memperlambat 
respon imun dan juga dapat 
mengendalikan peradangan di tubuh 
Anda. Zinc bisa kita dapatkan pada tiram, 
kepiting, daging dan unggas tanpa lemak, 
yoghurt, dan kacang buncis.

Zat BesiMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno mengatakan, pengumuman dan 
pelantikan menteri pada Rabu 
(28/4/2021) hari ini bukanlah 
perombakan kabinet besar-besaran. 
Pernyataan itu menepis kabar soal 
reshuffle kedua kabinet Jokowi-Ma'ruf 
Amin yang selama ini beredar luas di 
khalayak umum. Dilansir dari 
pemberitaan Kompas.id, Rabu, Pratikno 
menyampaikan, pelantikan kali ini hanya 
perubahan nomenklatur kementerian 
saja.   Sebab, para menteri yang akan 
menjabat sama dengan nama yang 
sebelumnya memimpin 
kementerian/lembaga itu. Menteri yang 
hari ini akan dilantik yakni Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Bahlil 
Lahadalia menjadi Menteri Investasi 
merangkap Kepala BKPM. Kemudian, 
Nadiem Makarim dijadwalkan juga 
dilantik lagi sebagai Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan serta Riset dan 
Teknologi. Adapun, 
Menristekdikti/Kepala Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) Bambang 
Brodjonegoro mengundurkan diri. 
Sebagai gantinya, Presiden akan 
melantik Laksana Tri Handoko sebagai 
Kepala BRIN. Laksana selama ini 
dikenal sebagai Kepala Lembaga Ilmu 

Hari Ini Pelantikan Menteri Bukan Reshuffle

Pengetahuan Indonesia (LIPI). ”Ya, 
besok (Rabu ini) direncanakan Bahlil 
dan Nadiem dilantik lagi. Namun, Pak 
Bambang mengundurkan diri sebagai 
Menristek/Kepala BRIN. Presiden 
menunjuk Pak Handoko yang kini 
kepala LIPI,” ujar dia. Menurut Pratikno, 
pelantikan Bahlil dan Nadiem menyusul 
perubahan nomenklatur yang telah 
disetujui DPR pada 9 April lalu. 
Sebelumnya, saat Rapat Paripurna 
Penutupan Masa Sidang IV DPR 2020-
2021, Jumat (9/4/2021), di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, DPR 
menyetujui perubahan nomenklatur tiga 
kementerian, yakni Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Riset dan Teknologi, serta 
Kementerian Investasi. Persetujuan 
diberikan setelah Badan Musyawarah 
DPR membahas surat Presiden Nomor 
R-14/Pres/03/2021 tentang 
Pertimbangan Pengubahan 
Kementerian. Rapat menyepakati 
penggabungan sebagian tugas dan 
fungsi Kementerian Riset dan Teknologi 
ke Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 
serta pembentukan Kementerian 
Investasi untuk meningkatkan investasi 
dan penciptaan lapangan kerja.
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"Ini 
bukan 
soal 
pengabai
an HAM. 
Ini soal 
keselam
atan 
rakyat. 
Memang
nya para 
pembun
uh rakyat 
tak 
berdosa 
itu peduli 
HAM?" 
kata 
Bamsoet 
di 
Jakarta, 
Rabu 
(28/4).N
egara 
berkewaj
iban 
merespo
ns 
dengan 
tegas 
aksi KKB 
yang memerangi negara selama ini, 
yang ditandai dengan pembunuhan 
Kabinda Papua, sejumlah prajurit TNI-
Polri, warga sipil, serta melakukan 
pembakaran sekolah, rumah, dan 
properti lain milik masyarakat.
Penegasan itu menanggapi pernyataan 
sikap dan pola pikir PBHI dalam 
memandang kekerasan bersenjata yang 
berkelanjutan di tanah Papua, yang 
sudah begitu banyak menelan korban 

Ketua MPR Bambang Soesatyo 
menyebutkan bersikap tegas terhadap 
kelompok kriminal bersenjata (KKB) di 
Papua bukalah sesuatu yang melanggar 
HAM, karena sudah banyak korban jatuh 
akibat 
tindakan 
mereka.

Jika PBHI mengaku selalu 
memperjuangkan keadilan, kata dia, 
seharusnya juga bersimpati kepada 
negara dan semua keluarga korban 
kekerasan dan pembunuhan oleh KKB.
"Bukan hanya bersimpati kepada KKB 
dan membela HAM mereka," sebut 
Bamsoet. 

jiwa."PBHI harusnya juga menghayati 
dan bersimpati kepada semua pihak 
yang anggota keluarganya menjadi 
korban kekerasan, bahkan 
pembunuhan, oleh KKB," kata 

Bamsoet 
seperti 
dilansir 
Antara.Ketua 
DPR RI ke-20 
itu juga 
menegaskan, 
untuk 
keutuhan 
NKRI dia siap 
bertanggung 
jawab."Yang 
penting para 
pembunuh, 
anggota 
gerakan 
separatis dan 
teroris yang 
tidak peduli 
HAM, itu 
musnah dan 
rata dulu," 
tegas 
dia.Dengan 
begitu, lanjut 
Bamsoet, 
rakyat Papua 
bisa hidup 
tenang dan 
damai 
kembali."Jika 
ada yang 
mempersoalk

an statement saya, soal HAM kita 
bicarakan kemudian, sebagai pimpinan 
MPR saya siap pasang badan dan 
bertanggung jawab," ucapnya.

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Ketua MPR : HAM Urusan Belakangan
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Text : English, Cambodian

Sebuah gempa bumi bermagnitudo 6.0 
mengguncang India, di saat negara itu 
juga berjibaku menghadapi tsunami 
Covid-19. Survei Geologi AS (USGS) 
menyatakan, episentrum gempa berada 
di wilayah perbukitan Negara Bagian 
Assam, dekat perbatasan Bhutan. Tak 
ada laporan korban jiwa sejauh ini, 
dengan warga mengaku hanya 
mengalami luka lecet, memar, dan stres. 
Kejadian alam ini terjadi saat India 
menghadapi gelombang kedua Covid-19, 
di mana lebih dari 360.000 kasus pada 
Rabu (28/4/2021). Kemudian seperti 
diberitakan Daily Mail, korban meninggal 
virus corona di "Negeri Bollywood" 
melewati 200.000 orang. Meski begitu, 
gempa bumi ini untungnya terjadi di 
kawasan timur laut, di mana wabahnya 
belum terdeteksi meluas. Selain itu, 
penduduk di kawasan ini lebih jarang 
dibandingkan negara bagian di region 
tengah dan barat. Gempa ini dilaporkan 
dirsasakan beratus-ratus kilometer 
jauhnya hingga ke negara tetangga 
seperti Bhutan dan Bangladesh. Tezpur, 
kota yang berjarak sekitar 45 kilometer 
dari episentrum dan berpopulasi 100.000 
merasakan guncangan yang parah. 

India Diguncang Gempa 6.0 SR

Menteri Kesehatan Assam Himanta 
Biswa Sarma mengunggah foto retak 
dinding di Twitter beberapa menit 
setelah guncangan. Adapun Perdana 
Menteri India Narendra Modi 
menyatakan, dia menjanjikan bantuan 
dari New Delhi untuk Assam. 
Berdasarkan data USGS, gempanya 
relatif dangkal, berada di kedalaman 
33 meter, dengan gempa kedua 
bermagnitudo 4.0 menyusul 10 menit 
kemudian.

Mugdhajyoti Dev Mahanta, pejabat 
polisi di Distrik Sonitpur, menyatakan 
saat ini mereka tengah menganalisis 
situasinya. Di kota utama Assam, 
Guwahati, warga mengatakan mereka 
sempat merasakan dua getaran yang 
hebat. 

"Getarannya terasa sampai 20 detik, 
dan kami benar-benar takut," ujar 
warga setempat, Swati Deb Dey. Dia 
mengungkapkan tembok langsung 
rontok saat mereka turun dari tangga, 
dan melihat jalanan juga bergoyang. 
Warga yang lainnya menceritakan 
banyak bangunan dindingnya retak 
dan kacanya pecah, dengan retakan 
juga terjadi di jalanan. 
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Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966
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Hengky : 432 - 305 - 5585
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Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Sebuah gempa bumi bermagnitudo 6.0 
mengguncang India, di saat negara itu 
juga berjibaku menghadapi tsunami 
Covid-19. Survei Geologi AS (USGS) 
menyatakan, episentrum gempa berada 
di wilayah perbukitan Negara Bagian 
Assam, dekat perbatasan Bhutan. Tak 
ada laporan korban jiwa sejauh ini, 
dengan warga mengaku hanya 
mengalami luka lecet, memar, dan stres. 
Kejadian alam ini terjadi saat India 
menghadapi gelombang kedua Covid-19, 
di mana lebih dari 360.000 kasus pada 
Rabu (28/4/2021). Kemudian seperti 
diberitakan Daily Mail, korban meninggal 
virus corona di "Negeri Bollywood" 
melewati 200.000 orang. Meski begitu, 
gempa bumi ini untungnya terjadi di 
kawasan timur laut, di mana wabahnya 
belum terdeteksi meluas. Selain itu, 
penduduk di kawasan ini lebih jarang 
dibandingkan negara bagian di region 
tengah dan barat. Gempa ini dilaporkan 
dirsasakan beratus-ratus kilometer 
jauhnya hingga ke negara tetangga 
seperti Bhutan dan Bangladesh. Tezpur, 
kota yang berjarak sekitar 45 kilometer 
dari episentrum dan berpopulasi 100.000 
merasakan guncangan yang parah. 

India Diguncang Gempa 6.0 SR

Menteri Kesehatan Assam Himanta 
Biswa Sarma mengunggah foto retak 
dinding di Twitter beberapa menit 
setelah guncangan. Adapun Perdana 
Menteri India Narendra Modi 
menyatakan, dia menjanjikan bantuan 
dari New Delhi untuk Assam. 
Berdasarkan data USGS, gempanya 
relatif dangkal, berada di kedalaman 
33 meter, dengan gempa kedua 
bermagnitudo 4.0 menyusul 10 menit 
kemudian.

Mugdhajyoti Dev Mahanta, pejabat 
polisi di Distrik Sonitpur, menyatakan 
saat ini mereka tengah menganalisis 
situasinya. Di kota utama Assam, 
Guwahati, warga mengatakan mereka 
sempat merasakan dua getaran yang 
hebat. 

"Getarannya terasa sampai 20 detik, 
dan kami benar-benar takut," ujar 
warga setempat, Swati Deb Dey. Dia 
mengungkapkan tembok langsung 
rontok saat mereka turun dari tangga, 
dan melihat jalanan juga bergoyang. 
Warga yang lainnya menceritakan 
banyak bangunan dindingnya retak 
dan kacanya pecah, dengan retakan 
juga terjadi di jalanan. 
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Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
menegaskan pihaknya tidak akan 
memberikan dispensasi mudik Lebaran 
bagi para santri. “Tidak ada dispensasi. 
Masih sama,” kata Ganjar saat 
ditanyakan apakah daerahnya akan 
memberikan dispensasi mudik bagi 
para santri yang disiarkan di YouTube 
Kemkominfo TV, Rabu (28/4/2021). 
Ganjar mengatakan aturan mudik 
berlaku sama bagi setiap orang. 
Larangan mudik Lebaran 1422 Hijriah 
mulai berlaku pada 6-17 Mei 2021. 
Namun pengetatan perjalanan mulai 
diberlakukan pada 22 April-5 Mei 2021 
dan 18 Mei-24 Mei 2021. Menteri 
Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas 
sebelumnya juga mengimbau setiap 
pengelola pondok pesantren 
memberikan pemahaman kepada para 
santri dan orangtuanya bahwa tidak ada 
dispensasi larangan mudik bagi 
mereka. Kementerian Agama, kata 
Yaqut, secara aktif menyosialisasikan 
tidak ada dispensasi bagi santri. "Saya 
minta para pengelola pondok pesantren 
bisa memberikan pemahaman 
komprehensif kepada para santri dan 
orangtuanya," kata Yaqut dikutip dari 
siaran pers, Rabu (28/4/2021). Selain 
itu, Yaqut juga meminta para pengelola 

pondok pesantren untuk mengisi masa 
libur para santri dengan membuat 
kegiatan-kegiatan positif dan 
menyenangkan. Menurut Yaqut, 
silaturahmi Hari Raya Idul Fitri pada masa 
pandemi Covid-19 yang membatasi 
mobilitas masyarakat ini, bisa dilakukan 
melalui virtual. "Di pondok itu juga tidak 
kurang berkahnya dengan meningkatkan 
amaliyah, belajar dan mengaji. Sebab itu, 
mari menunda dulu sejenak untuk 
bertemu keluarga agar semua 
terlindungi," ujar dia. Menurut Yaqut, 
silaturahmi Hari Raya Idul Fitri pada masa 
pandemi Covid-19 yang membatasi 
mobilitas masyarakat ini, bisa dilakukan 
melalui virtual. Perihal dispensasi mudik 
awalnya disampaikan oleh Wakil Presiden 
Ma'ruf Amin yang meminta adanya 
dispensasi atau memfasilitasi para santri 
agar bisa mudik di tengah larangan 
pemerintah.
 Pernyataan yang disampaikan Juru 
Bicara Wapres Masduki Baidlowi itu pun 
diralat bahwa Wapres Ma'ruf hanya 
menerima permintaan dari Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar 
memberi keringanan kepada santri. 
Namun hal tersebut juga dibantah pihak 
PBNU bahwa mereka tidak pernah 
meminta hal tersebut secara institusional.

Tak Ada Dispensasi Mudik Untuk Santri Jateng

"Kalau Anda sudah divaksin penuh dan 
ingin menghadiri acara pertemuan kecil 
di luar rumah bersama orang yang juga 
sudah divaksin atau belum, misal acara 
kumpul-kumpul atau pergi ke restoran 
dengan teman, maka sains menunjukkan 
jika Anda sudah divaksin maka Anda bisa 
melakukan semua itu tanpa masker," 
kata Direktur CDC Rochelle Walensky 
dalam rapat virtual Gedung Putih 
kemarin, seperti dilansir CNN, Selasa 
(27/4).
Namun kehidupan tidak akan berjalan 
normal seperti sedia kala bagi orang 
yang sudah divaksin penuh.

 Badan Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit Amerika Serikat (CDC) kemarin 
merilis panduan terbaru penggunaan 
masker di luar rumah bagi warga AS 
yang sudah divaksin penuh atau 
mendapat dua dosis vaksin.
Menurut CDC, orang yang sudah 
divaksin penuh bisa keluar rumah tanpa 
masker atau mengikuti acara pertemuan 
kecil di luar rumah. Sebaliknya, orang 
yang belum divaksin penuh tetap perlu 
memakai masker.

Aturan Baru CDC Amerika

CDC menyatakan meski Anda sudah 
divaksin penuh tapi sebaiknya Anda 
tetap menghindari pertemuan besar di 
luar ruangan. Namun CDC tidak 
menyebut berapa banyak jumlah orang 
yang disebut dalam jumlah besar itu. 
Dalam situs resmi CDC hanya 
menyebut "pertemuan besar" yang 
melibatkan "banyak orang dari 
berbagai keluarga di ruang 
publik/swasta."
Bagi orang yang sudah divaksin penuh 
dan ingin menghadiri acara pertemuan 
besar seperti pertunjukan, parade, atau 
pertandingan olah raga maka memakai 
masker tetap dianjurkan.
"Secara umum, bagi orang yang sudah 
divaksin, kegiatan di luar ruangan 
tanpa masker masih aman. Namun 
kami masih menyarankan pemakaian 
masker di tengah kegiatan luar 
ruangan yang ramai banyak orang, 
seperti di stadion dan konser yang 
kondisinya membuat orang sulit 
menjaga jarak dan banyak orang yang 
belum divaksin juga hadir," kata 
Walensky.CDC menganjurkan baik 
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement. New roof.
Call 267 - 973 - 5796

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359
Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Orang yang 
disebut sudah 
divaksin 
penuh 
menurut CDC 
adalah 
mereka yang 
sudah 
melewati 
masa dua 
pekan dari 
dosis kedua 
vaksin 
Pfizer/BioNTec
h atau 
Moderna atau 
dua pekan 
setelah vaksin Johnson & Johnson.
Presiden AS Joe Biden menyebut 
panduan terbaru dari CDC ini sebagai 
kesempatan untuk menyerukan seluruh 
rakyat AS agar segera divaksin.

orang yang sudah divaksin penuh dan 
belum divaksin untuk tetap memakai 
masker di dalam ruang publik, seperti 
mal, bioskop, 
atau museum.

"Intinya cukup jelas, kalau Anda sudah 
divaksin maka Anda bisa melakukan 
lebih banyak hal, lebih aman, baik di 
luar maupun di dalam ruangan," kata 
Biden dalam pidatonya di Gedung Putih 
kemarin sore.

"Jadi bagi kalian yang belum mendapat 
vaksin, terutama kaum muda, atau kalian 
yang menganggap vaksin tidak perlu, 

maka ini 
menjadi 
alasan bagus 
untuk segera 
divaksin. 
Sekarang."
“Kalau Anda 
sudah 
divaksin, 
Anda bisa 
pergi tanpa 
masker ke 
luar rumah 
dan jauhi 
kerumunan 
ramai."

"Ada makin banyak data yang 
mengindikasikan penularan lebih sering 
terjadi di dalam ruangan ketimbang di luar 
ruangan--kurang dari 10 persen penularan 
yang tercatat di banyak penelitian terjadi 
di luar ruangan," ujar Walensky. 

Walensky 
menuturkan 
keputusan 

CDC ini diambil untuk memperbarui 
panduan bagi orang yang sudah divaksin 
penuh setelah melihat angka orang yang 
divaksin kian meningkat dan penularan 
menurun.

Regulator kesehatan Brasil menolak 
permintaan beberapa negara bagian 
untuk mengimpor hampir 30 juta dosis 
vaksin Sputnik V Rusia. Masalah 
keamanan disebut menjadi alasan 
kebijakan itu. Keputusan ini menimbulkan 
reaksi keras dari Rusia, yang langsung 
melontarka
n kritik 
kepada 
regulator 
“Negeri 
Samba.” 
Dewan 
Badan 
Pengatur 
Kesehatan 
Brasil yang 
beranggota
kan lima 
orang 
dengan 
suara bulat 
memutuska
n Senin malam (26/4/2021), bahwa 
kurang ada data yang konsisten dan 
dapat dipercaya, untuk menyetujui 
permintaan dari 10 negara bagian, 
menurut sebuah pernyataan melansir AP. 
Empat negara bagian dan dua kota 
lainnya juga telah meminta izin untuk 
mengimpor vaksin. Badan tersebut, yang 
dikenal sebagai Anvisa, mengatakan ada 
kesalahan dalam semua studi klinis 
pengembangan vaksin Sputnik V, serta 
data tidak tersedia atau tidak cukup. 
Menurut Anvisa, analisis menunjukkan 
bahwa “adenovirus” yang menjadi dasar 
vaksin Sputnik V memiliki kapasitas untuk 
bereplikasi. Ini dapat menyebabkan 
penyakit atau kematian, terutama di 
antara mereka yang memiliki kekebalan 
rendah atau masalah pernapasan. “Kami 
tidak akan pernah mengizinkan, tanpa 
bukti yang diperlukan, jutaan orang Brasil 
terpapar produk tanpa bukti kualitas, 
keamanan, dan kemanjurannya atau, 
setidaknya, dalam menghadapi situasi 
gawat yang kita jalani sekarang, demi 
masalah dampak atau manfaat," kata 

Brasil Tolak Impor Vaksin Sputnik V
presiden Anvisa Antônio Barra Torres 
dalam pernyataannya. Dana Rusia 
yang mengawasi pemasaran vaksin 
secara global membantah klaim 
tersebut.Keputusan Anvisa tidak 
memengaruhi permintaan terpisah dari 
perusahaan Brasil Uniao Quimica 

untuk 
otorisasi 
penggunaa
n darurat 
Sputnik V 
yang 
diproduksi 
secara 
lokal, 
menurut 
pernyataan 
yang 
dikirim 
melalui 
email dari 
kantor pers 
Anvisa. 

Namun, itu menjadi pukulan bagi upaya 
Rusia untuk mempromosikan 
vaksinnya di seluruh dunia. Ekspornya 
telah membantu “Negara Beruang 
Putih” mendapatkan kembali pijakan 
diplomatik, di negara-negara yang 
hubungan telah merosot. "Kami 
membutuhkan informasi tambahan 
tentang apa arti kekurangan (data) ini, 
karena sudah ada lebih dari cukup 
data," kata juru bicara Kremlin Dmitry 
Peskov kepada wartawan dalam 
briefing harian. “Kontak (dengan Brasil) 
akan terus berlanjut. Kalau ada yang 
kurang datanya akan disediakan,” 
imbuhnya. Dana Investasi Langsung 
Rusia mengatakan dalam pernyataan 
tiga halaman bahwa "tidak ada 
adenovirus yang kompeten bereplikasi 
pernah ditemukan dalam vaksin 
Sputnik V." Kritiknya juga lebih tajam, 
menyebut keputusan Anvisa dinilai 
"bersifat politis dan tidak ada 
hubungannya dengan akses regulator 
ke informasi atau ilmu pengetahuan." 
Sebab lusinan regulator kesehatan 
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yang tercatat di banyak penelitian terjadi 
di luar ruangan," ujar Walensky. 

Walensky 
menuturkan 
keputusan 

CDC ini diambil untuk memperbarui 
panduan bagi orang yang sudah divaksin 
penuh setelah melihat angka orang yang 
divaksin kian meningkat dan penularan 
menurun.

Regulator kesehatan Brasil menolak 
permintaan beberapa negara bagian 
untuk mengimpor hampir 30 juta dosis 
vaksin Sputnik V Rusia. Masalah 
keamanan disebut menjadi alasan 
kebijakan itu. Keputusan ini menimbulkan 
reaksi keras dari Rusia, yang langsung 
melontarka
n kritik 
kepada 
regulator 
“Negeri 
Samba.” 
Dewan 
Badan 
Pengatur 
Kesehatan 
Brasil yang 
beranggota
kan lima 
orang 
dengan 
suara bulat 
memutuska
n Senin malam (26/4/2021), bahwa 
kurang ada data yang konsisten dan 
dapat dipercaya, untuk menyetujui 
permintaan dari 10 negara bagian, 
menurut sebuah pernyataan melansir AP. 
Empat negara bagian dan dua kota 
lainnya juga telah meminta izin untuk 
mengimpor vaksin. Badan tersebut, yang 
dikenal sebagai Anvisa, mengatakan ada 
kesalahan dalam semua studi klinis 
pengembangan vaksin Sputnik V, serta 
data tidak tersedia atau tidak cukup. 
Menurut Anvisa, analisis menunjukkan 
bahwa “adenovirus” yang menjadi dasar 
vaksin Sputnik V memiliki kapasitas untuk 
bereplikasi. Ini dapat menyebabkan 
penyakit atau kematian, terutama di 
antara mereka yang memiliki kekebalan 
rendah atau masalah pernapasan. “Kami 
tidak akan pernah mengizinkan, tanpa 
bukti yang diperlukan, jutaan orang Brasil 
terpapar produk tanpa bukti kualitas, 
keamanan, dan kemanjurannya atau, 
setidaknya, dalam menghadapi situasi 
gawat yang kita jalani sekarang, demi 
masalah dampak atau manfaat," kata 

Brasil Tolak Impor Vaksin Sputnik V
presiden Anvisa Antônio Barra Torres 
dalam pernyataannya. Dana Rusia 
yang mengawasi pemasaran vaksin 
secara global membantah klaim 
tersebut.Keputusan Anvisa tidak 
memengaruhi permintaan terpisah dari 
perusahaan Brasil Uniao Quimica 

untuk 
otorisasi 
penggunaa
n darurat 
Sputnik V 
yang 
diproduksi 
secara 
lokal, 
menurut 
pernyataan 
yang 
dikirim 
melalui 
email dari 
kantor pers 
Anvisa. 

Namun, itu menjadi pukulan bagi upaya 
Rusia untuk mempromosikan 
vaksinnya di seluruh dunia. Ekspornya 
telah membantu “Negara Beruang 
Putih” mendapatkan kembali pijakan 
diplomatik, di negara-negara yang 
hubungan telah merosot. "Kami 
membutuhkan informasi tambahan 
tentang apa arti kekurangan (data) ini, 
karena sudah ada lebih dari cukup 
data," kata juru bicara Kremlin Dmitry 
Peskov kepada wartawan dalam 
briefing harian. “Kontak (dengan Brasil) 
akan terus berlanjut. Kalau ada yang 
kurang datanya akan disediakan,” 
imbuhnya. Dana Investasi Langsung 
Rusia mengatakan dalam pernyataan 
tiga halaman bahwa "tidak ada 
adenovirus yang kompeten bereplikasi 
pernah ditemukan dalam vaksin 
Sputnik V." Kritiknya juga lebih tajam, 
menyebut keputusan Anvisa dinilai 
"bersifat politis dan tidak ada 
hubungannya dengan akses regulator 
ke informasi atau ilmu pengetahuan." 
Sebab lusinan regulator kesehatan 
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowo

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. 
Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

p/5

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Bola

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Disewakan  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

For rent apartement lantai 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

nasional telah menyetujui Sputnik V. 
Badan tersebut merujuk pada laporan 
tahunan Departemen Kesehatan dan 
Layanan Kemanusiaan AS pada 2020. 
Dinyatakan bahwa dalam bagian 
berjudul "Memerangi pengaruh jahat di 
Amerika," mereka telah meyakinkan 
Brasil untuk tidak membeli vaksin 
Covid-19 Rusia. Kedutaan Besar AS di 
Brasil membantah melakukan tekanan 
terkait vaksin, yang disetujui oleh 
regulator kesehatan Brasil. Kementerian 
luar negeri Brasil menolak untuk 
dihubungi. Daniel Dourado, seorang 
dokter dan pengacara Brasil yang 
merupakan peneliti di Universitas Sao 
Paulo, mengatakan di Twitter bahwa dia 
meragukan politik memainkan peran 
apa pun dalam keputusan Anvisa. 
Sebab hal itu akan mengharuskan 
direkturnya berbohong dalam analisis 
mereka. Dia menambahkan, meski 
dapat dipahami jika gubernur negara 
bagian buru-buru, Anvisa benar 
memenuhi tugasnya. Brasil belum 
memenuhi target program vaksinasi 
massal yang dibanggakan dalam 
pandemi ini. Kementerian Kesehatan 

Salah satu direktur Anvisa, Cristiane 
Rose Jourdan Gomes, mengakui 
sensitivitas keputusannya, karena 
menyediakan berbagai vaksin merupakan 
prioritas dalam memerangi Covid-19. Ia 
berharap Sputnik V dapat membawa 
informasinya sesuai dengan kebutuhan. 
Denise Garrett, wakil presiden Sabin 
Vaccine Institute yang mengadvokasi 
untuk memperluas akses vaksin global, 
dan juga orang Brasil, juga menyuarakan 
dukungan untuk Anvisa di Twitter. “Tidak 
ada cara untuk menyetujui Sputnik V 
dengan informasi yang tersedia saat ini,” 
katanya.

Brasil mengabaikan peluang awal untuk 
membeli vaksin sehingga menghadapi 
kekurangan dosis vaksin domestik. 
Negara ini memiliki angka kematian 
tertinggi kedua di dunia, dan akan 
melampaui angka 400.000 kematian 
minggu ini. Mayoritas dari penghitungan 
yang mengejutkan itu terjadi hanya dalam 
empat bulan terakhir. 

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowo

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. 
Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

p/5

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Bola

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Disewakan  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

For rent apartement lantai 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

nasional telah menyetujui Sputnik V. 
Badan tersebut merujuk pada laporan 
tahunan Departemen Kesehatan dan 
Layanan Kemanusiaan AS pada 2020. 
Dinyatakan bahwa dalam bagian 
berjudul "Memerangi pengaruh jahat di 
Amerika," mereka telah meyakinkan 
Brasil untuk tidak membeli vaksin 
Covid-19 Rusia. Kedutaan Besar AS di 
Brasil membantah melakukan tekanan 
terkait vaksin, yang disetujui oleh 
regulator kesehatan Brasil. Kementerian 
luar negeri Brasil menolak untuk 
dihubungi. Daniel Dourado, seorang 
dokter dan pengacara Brasil yang 
merupakan peneliti di Universitas Sao 
Paulo, mengatakan di Twitter bahwa dia 
meragukan politik memainkan peran 
apa pun dalam keputusan Anvisa. 
Sebab hal itu akan mengharuskan 
direkturnya berbohong dalam analisis 
mereka. Dia menambahkan, meski 
dapat dipahami jika gubernur negara 
bagian buru-buru, Anvisa benar 
memenuhi tugasnya. Brasil belum 
memenuhi target program vaksinasi 
massal yang dibanggakan dalam 
pandemi ini. Kementerian Kesehatan 

Salah satu direktur Anvisa, Cristiane 
Rose Jourdan Gomes, mengakui 
sensitivitas keputusannya, karena 
menyediakan berbagai vaksin merupakan 
prioritas dalam memerangi Covid-19. Ia 
berharap Sputnik V dapat membawa 
informasinya sesuai dengan kebutuhan. 
Denise Garrett, wakil presiden Sabin 
Vaccine Institute yang mengadvokasi 
untuk memperluas akses vaksin global, 
dan juga orang Brasil, juga menyuarakan 
dukungan untuk Anvisa di Twitter. “Tidak 
ada cara untuk menyetujui Sputnik V 
dengan informasi yang tersedia saat ini,” 
katanya.

Brasil mengabaikan peluang awal untuk 
membeli vaksin sehingga menghadapi 
kekurangan dosis vaksin domestik. 
Negara ini memiliki angka kematian 
tertinggi kedua di dunia, dan akan 
melampaui angka 400.000 kematian 
minggu ini. Mayoritas dari penghitungan 
yang mengejutkan itu terjadi hanya dalam 
empat bulan terakhir. 

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886


