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Vacinação contra gripe é ampliada 
para toda população
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DAQUI UM 
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COMEÇAR

HOJE
Vem para 
a Bem Fit!

O Estado de São Paulo 
ampliou a campa-
nha de vacinação 

contra Influenza a partir 
desta quarta-feira (22) para 
toda a população acima de 
6 meses de idade. Em Rio 
das Pedras, a vacinação 
acontece de segunda à sex-
ta-feira, das 9 às 15 horas, 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) dos bairros 
São Cristóvão, São Pedro 
e Luis Massud Coury. As 
doses da vacina contra a 
gripe também serão apli-
cadas durante os mutirões 
de vacinação contra o Co-
vid-19, que têm acontecido 
aos sábados, das 8 às 12 
horas, na UBS Dr. Matheus 
Gabriel Bonassa.
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GCM prende indivíduo por porte de arma, 
resistência e administração de drogas

- SEGURANÇA -

VENDA

LOCAÇÃO

Corretor de Imóveis - Creci 157844

R. Nove de Julho, 558,
Centro, Rio das Pedras

Tel (19) 3493-7392
ou 9.9735-5000

www.rvasques.com

Apto. mobiliado no Jd. Elite (Piracicaba) c/ 1 quarto, 
sala com cozinha americana, wc, área de serviço, 

no 5º andar, elevador, garagem coberta - R$ 200 mil

Temos terrenos para financiar com 
construção no Condomínio San Marino

Terreno com ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, de 300m²,
no Condomínio San Marino - R$ 120 mil

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java 
em ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 95 mil

Apartamento no Edifício Itália com 3 quartos (1 suíte),
banheiro social, sala 2 ambientes, cozinha e

lavanderia, garagem coberta - R$ 360 mil

Imóvel no Bom Jesus com 3 suítes, 4 salas, cozinha
americana com sala de jantar, área gourmet, piscina,

salão de festa, garagem para 4 carros - R$ 700 mil

Apto. no Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos,
wc, sala, cozinha e garagem p/ 1 carro - R$ 130 mil

Apto. no Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos,wc, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta - R$ 850,00

Imóvel com 4 aluguéis (força e água 
independentes) - R$ 220 mil

Casa no Luiz Massud Coury com 2 quartos, sala,
cozinha wc, garagem - R$ 850,00

Loja de artigos de vestuário completa com ótima localização 
e excelente clientela, funcionando. R$ 40 mil

VENDAS

LOCAÇÃO

Casa com 2 quartos sendo um suíte,  wc social,  sala, cozinha, 
lavanderia coberta, garagem para 2 carros - R$ 230.000,00

Casa no Condomínio San Marino Mobiliada com 3 quartos sendo 1 suíte, sala de estar, 
WC social, sala de jantar com cozinha americana, área gourmet com lavabo, garagem 

para 2 carros R$ 680.000,00

Lote no Condomínio San Marino de 300m R$ 85.000

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java R$ 115.000,00

Casa no Tupi em Piracicaba com dois quartos sendo um suíte,  wc social, sala de 
visitas com lareira, sala de jantar, cozinha, área gourmet, edicula com wc e quarto, piscina, 

garagem coberta para dois carros R$ 420.000,00

Terreno de 300 mts no Jorge Coury - R$ 140.000,00

Terreno de 300 mts no Bela Vista - R$ 140.000,00

Casa no Luiz Massud Coury com 2 quartos, sala star, sala jantar, cozinha americana, wc 
social,  lavanderia coberta,  garagem para 2 carros  - R$ 1.000,00  

Casa no Luiz Massud Coury com 1 quarto, sala, cozinha, wc social,  lavanderia - R$ 700,00

Salão Comercial Centro (próximo a Rodoviária) - R$ 800,00

Salão Comercial na Prudente de Moraes - R$ 1.750,00
Já pensou em construir sua casa de lazer na beira de uma represa? Venha conhecer o belíssimo 

condomínio fechado Convívio Ondas Grandes II, em Santa Maria da Serra/SP à beira do Rio 
Piracicaba. Temos terrenos a partir de 1.000m² a partir de R$ 230,00 o metro.

Casa no Condomínio San Marino com 3 dormitórios sendo um suíte,  wc social, sala de 
estar e jantar integrada com pé-direito duplo, cozinha americana, lavabo, área 

gourmet completa, área de serviço,  garagem para 4 carros R$ 480.000,00

A Guarda Civil Municipal 
de Rio das Pedras pren-
deu, na quarta-feira (22), 

um suspeito por tráfico de dro-
gas, porte de arma branca e re-
sistência. A abordagem ocorreu 
no Jardim Montagnani, quan-
do os GCM Monteiro e Eliane 
realizavam patrulhamento no 
bairro e foram informados a 
respeito de um indivíduo em 
atitude suspeita.

O indivíduo W. G. S. foi abor-
dado pela equipe enquanto que 
outras viaturas chegaram para 
o apoio. O suspeito passou a re-
sistir a resistir a revista pessoal e 
em seus pertences. Para garantir 
a integridade física dos agentes 
e do indivíduo, de acordo com 
o relato da GCM, foi necessário 
o uso de força moderada junto 
com algemas.

Em revista minuciosa na 
bolsa do indivíduo foram en-
contrados R$ 34 em dinheiro, 
quatro embalagens com pedra 
aparentando ser crack (300 
gramas), 14 invólucros de uma 
substância semelhante a maco-
nha (21,6 gramas) e uma faca de 
cabo branco com cerca de 16 
centímetros de lâmina.

Diante dos fatos, a equipe deu 
voz de prisão ao indiciado, que 
foi conduzido ao plantão policial, 
onde a autoridade ratificou a voz 
de prisão em flagrante. W. G. S. 
segue à disposição da justiça e 
irá responder pelos Artigos 33 
(drogas sem autorização ou em 
desacordo), 329 (resistência) e 19 
(porte de arma branca).

No apoio da ação estiveram 
os GCM Natal, Moraes, Marcos 
e Alves. O Comandante Gianino 
esteve na Delegacia de Polícia 
para acompanhar a ocorrência.

“A Guarda Civil Municipal 
tem intensificado as rondas na 
cidade, em especial nos locais 
com mais índice de ocorrência 
e nas escolas. Vale destacar que 
a GCM está à disposição da po-
pulação 24 horas por dia por 
meio dos telefones 3493-1550 
ou 153 para atender a todos os 
tipos de ocorrência”, ressaltou o 
comandante da GCM, Gianino.

Farmácias do estado registram 
falta de medicamentos

- LEVANTAMENTO DO CRF-SP -

Segundo um levantamento 
do Conselho Regional de Far-
mácia do estado de São Paulo 
(CRF-SP), 98% dos farmacêu-
ticos entrevistados relataram 
falta de algum medicamento. 
A pesquisa sobre desabas-
tecimento foi feita com 1.152 
farmacêuticos de todo o es-
tado, principalmente do setor 
privado, mas foram ouvidos 
também fornecedores do setor 
público e filantrópico.

Deste total, 93% dos far-
macêuticos disseram sofrer 
com o desabastecimento de 
antibióticos; 76% também 
indicaram falta de remédios 
para problemas respiratórios, 
principalmente medicamen-
tos expectorantes e 68% deles 
apontaram a falta de remédios 
antialérgicos.

Em relação aos analgésicos, 
60% dos profissionais relata-
ram falta de remédios como 
ibuprofeno, paracetamol e 
dipirona.

Boa parte dos medicamen-
tos em falta é de xaropes e 
remédios em gotas para uso 
pediátrico, o que traz uma 
preocupação maior com os 
tratamentos de crianças. Além 
disso, nesta época mais fria 
ocorrem mais doenças respi-
ratórias, que provocam uma 
procura maior por antibióticos, 
analgésicos e expectorantes.

Segundo o Conselho, o 
motivo é a falta de insumos, 
provocada pelo lockdown na 
China e pela guerra na Ucrânia. 
Marcelo Polacow, presiden-
te do Conselho Regional de 

Farmácia do estado, disse que 
não há como prever quando 
o problema será resolvido e 
que é importante que os mé-
dicos consultem farmacêuticos 
sobre o que está em falta antes 
de fazer a prescrição para os 
pacientes.

O Ministério da Saúde infor-
mou que trabalha para manter 
a rede de saúde abastecida com 
remédios oferecidos pelo SUS 
e para tentar evitar o desabas-
tecimento. Já a Secretaria de 
estado da Saúde disse que os 
medicamentos listados pelo 
conselho são adquiridos dire-
tamente pelas cidades.

Além da falta de remédio, 
nesta segunda-feira (20), a 
Confederação Nacional de 
Saúde publicou uma nota em 
que manifesta preocupação 
com a falta de soro hospitalar 
e também de contraste, medi-
camento usado para a realiza-
ção de exames radiológicos 
em hospitais, laboratórios e 
clínicas particulares do país.

Prateleiras vazias
O gerente de uma farmácia 

explicou que muitas vezes o 
paciente chega com a receita 
e pela falta da substância é ne-
cessário consultar novamente 
o médico para saber qual outro 
remédio pode ser usado. “A 
gente já vinha daquela fase 
que estava faltando antigripal, 
pastilha, deu uma normaliza-
da. Agora está faltando muito 
antialérgico, tudo de criança, 
corticoide, antibiótico infantil, 
não tem”, disse.
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Corte e Conformação de Metais
Telhas Metálicas
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Todas as cidades de SP terão 
Poupatempo até o fim de 2022

- GOVERNO DO ESTADO -

Descubra o Kumon.

MATEMÁTICA PORTUGUÊS INGLÊS

Matrículas abertas o ano todo.

Unidade Kumon Rio das Pedras

     (19) 99471-0013
Rua João Baptista de Aguiar, 447. Rio das Pedras

Visite nossas páginasVisite nossas páginas

Rua João Augusti, 386, São Cristóvão II 
Rio das Pedras/SP

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e Semi-Novos

Amarok Highline Amarok Highline 
V6 3.0 Turbo V6 3.0 Turbo 

DieselDiesel
Ano: 2020Ano: 2020

O 
Governador Rodrigo 
Garcia confirmou nesta 
quinta-feira (23) a ex-

pansão dos serviços presenciais 
do Poupatempo para os 645 mu-
nicípios paulistas até o fim deste 
ano. Em cerimônia no Palácio 
dos Bandeirantes, Rodrigo en-
tregou mais 240 novos totens de 
autoatendimento que serão dis-
tribuídos imediatamente após 
formalização de convênios com 
as prefeituras beneficiadas.

“Aqui em São Paulo, a gente 

não se contenta com que está 
tudo bem. A gente não se con-
tenta com o bom. A gente quer 
sempre o ótimo. E essa capaci-
dade permanente de renovação 
do nosso estado é que fez o Pou-
patempo de hoje ser muito me-
lhor do que o Poupatempo lá de 
trás. E eu não tenho dúvida de 
que o Poupatempo de amanhã 
vai ser muito melhor do que o 
de hoje”, disse Rodrigo.

Serviço público paulista mais 
bem avaliado há uma década, 

o Poupatempo garante acesso 
a mais de cem serviços muni-
cipais e estaduais de forma rá-
pida, segura e acessível. Desde 
2019, a atual gestão estadual 
investe na ampliação contínua 
do Poupatempo nas versões fí-
sicas e digitais e proporcionou 
o maior crescimento da história 
do programa.

O modelo dos totens se as-
semelha à tela de um tablet e 
conta com leitor biométrico 
de alta precisão para facilitar 

solicitações de documentos 
como RG, CNH e desbloqueio 
do cartão Bolsa do Povo. Os 
equipamentos também têm 
scanner para digitalização de 
documentos e envio em tempo 
real de arquivos.

Até o início desta semana, 
681 máquinas operavam em 311 
localidades do interior, litoral e 
regiões metropolitanas. Com a 
entrega desta quinta, já são mais 
de 900 totens do Poupatempo 
em pleno funcionamento.

“Além das novas unidades fí-
sicas mais modernas, compactas 
e integradas ao Detran.SP, te-
mos postos 100% digitais e mais 
de 200 serviços nas plataformas 
eletrônicas. Com os totens, a 
meta é que o Poupatempo alcan-
ce todos os municípios paulistas, 
levando mais cidadania para 
toda a população”, afirmou Mu-
rilo Macedo, diretor da Prodesp, 
empresa estadual de tecnologia 
responsável pelo Poupatempo.

Somente em 2022, cerca de 
360 mil atendimentos foram 
realizados nos totens. Desde 
a implantação dos primeiros 
equipamentos, há quatro anos, 
já são mais de 960 mil serviços 

concluídos. Os totens também 
permitem agendamento de 
atendimento presencial em 
qualquer unidade maior do 
Poupatempo.

Com o avanço dos aten-
dimentos eletrônicos, o Pou-
patempo ampliou a oferta de 
serviços nos canais digitais e 
já somam 210 opções no por-
tal www.poupatempo.sp.gov.
br e no aplicativo Poupatempo 
Digital. Já os totens garantem 
serviço presencial em tempo 
real, sem necessidade de uso 
de aparelhos pessoais e viabiliza 
soluções completas diretamente 
nos equipamentos públicos.

Poupatempo no WhatsApp

O governador Rodrigo Garcia 
apresentou ainda o novo canal 
de atendimento via WhatsApp 
do Poupatempo, o assistente 
virtual “P”. Totalmente refor-
mulado, o chatbot oferece in-
formações sobre serviços como 
Bolsa do Povo, CNH, veículos, 
trabalho, emprego, previdência, 
agendamentos, carteira digital 
de vacinação contra a covid-19 
e serviços eleitorais.

A ferramenta ainda utiliza lin-
guagem de perguntas e respos-
tas, facilitando a interação com o 
cidadão. Para usar o menu nave-
gável, basta escolher o número 
da opção desejada e o usuário 
será direcionado ao serviço. O 
número para conversar com o 
P é (11) 95220-2974.

Anuncie

99825.0105

VerdadeiroO

Seu Noticiário 
Semanal
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Áries 21/3 a 20/4 
Em tudo há de haver algu-
ma negociação envolvida, 

porque se fosse para sua alma aceitar 
incondicionalmente tudo que aconte-
ce, então não haveria necessidade de 
desejar nem muito menos de defender 
seus interesses.

Touro 21/4 a 20/5
Importante mesmo é que você 
mantenha a bola em jogo, por-

que apesar de não haver as definições que 
sua alma gostaria, para se sentir mais se-
gura, ainda assim há entusiasmo suficiente 
para continuar jogando. É o que importa.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Quando os dilemas ficam tão 
complicados que não se enxer-

ga perspectiva alguma de solução, chega 
a hora de desistir de continuar pensando 
e repensando, e passar para outra coisa 
mais leve e divertida. Em frente.

Câncer 21/6 a 22/7
Mesmo que você não consiga, 
ainda, dizer tudo que precisa, 

algumas palavras sugestivas serão plan-
tadas nos relacionamentos, e cada pes-
soa terá de se virar para tentar entender 
o que acontece. É muita coisa.

Leão 23/7 a 22/8
Estenda a mão em busca de 
ajuda, porque, mesmo que essa 

não esteja disponível, o ato de pedir abre as 
portas para que, a qualquer momento, surja 
uma pessoa mais compreensiva, que possa 
lhe brindar com suporte e conforto.

Virgem 23/8 a 22/9
A sorte sorri quando você 
a tenta, porque de outra 

forma ela pode estar às gargalhadas 
e sua alma não a perceber. Porém, 
quando você tenta e se esforça para 
conquistar o que pretende, a sorte 
sorri e se manifesta.

Libra 23/09 a 22/10 
Muitas coisas da vida não 
mereceriam explicação, por-

que ao você as sentir já tem informações 
suficientes sobre o que acontece. Porém, 
a mente é teimosa, quer explicar até o 
inexplicável. Boas teorias surgem disso.

Escorpião 23/10 a 21/11
Ideias grandiosas, imagina-
ções maravilhosas, de vez em 

quando é legítimo viajar na fantasia sem 
nenhum compromisso com a realidade, 
porque esse movimento tem seu próprio 
prazer, incomparável a qualquer outro.

Sagitário 22/11 a 21/12
Os acordos e combinados 
são promessas que em al-

gum momento terão de ser postas em 
prática, e será nesse momento que se 
mostrará a verdadeira fibra das pes-
soas que, agora, cheias de entusias-
mo, prometem de tudo.

Capricórnio 22/12 a 21/1
O pouco que você fizer bem 
feito, será o muito de caminho 

que sua alma avançará neste momento. 
Porém, tudo precisa ser bem feito, com o 
coração na mão e com a alma ardendo de 
vontade de oferecer seu melhor.

Aquário 22/1 a 19/2
Faça o que estiver ao seu al-
cance e encontre regozijo nes-

se movimento independente. Este é um 
momento propício para sua alma testar 
seu verdadeiro alcance, o qual só pode ser 
medido através da ação concreta.

Peixes 20/2 a 20/3
Os dilemas também têm sua 
própria beleza, porque não 

permitem que sua alma se acomode 
em frases feitas e soluções simplistas, 
provocando questionamentos que, 
mesmo não sendo resolvidos, deixam 
a alma atenta.

VARIEDADES RIO DAS PEDRAS, 24 DE JUNHO DE 202206
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Bolo de Bruxa

QUER RECEBER O JORNAL PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O 
MEU JORNAL” 

PARA O NÚMERO

99825.0105

Agora também com Crédito 
Imobiliário, Veículos, 

Consórcio e Refinanciamento

Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras
)193493.2908 / 3493.3835 -    99976.8314

R$ 6,00
No PIX, dinheiro 

ou cartão de débito

SPRAY DE 100MLSPRAY DE 100ML

Ingredientes: 
• 2 ovos, 
• ½ xícara de óleo de girassol, 
• 1 xícara de açúcar mascavo, 
• ½ xícara de açúcar, 
• 1 pitada de sal, 
• 2 colheres (chá) de canela em pó, 
• 1 xícara nozes ou castanhas pica-
das, 
• 1 xícara de uvas-passas, 
• 4 maçãs médias raladas ou pica-
das (com casca), 
• 2 xícaras de farinha de trigo in-
tegral, 
• 1 colher (chá) de fermento em pó 
(químico), 
• 1 colher (chá) de bicarbonato de 
sódio.

Preparo: 
Aqueça o forno a 180°C. Unte uma 
forma redonda de aproximadamen-
te 25 cm com furo no centro. Em 
uma tigela média coloque os ovos, o 
óleo, o açúcar mascavo, o açúcar, o 
sal, e a canela em pó. Use um fouet 
(batedor de arame), para misturar 
os ingredientes. Então. adicione as 
nozes, as uvas-passas e as maçãs 
raladas, então volte a misturar, mas 
agora usando uma espátula. Adicio-
ne a farinha integral, misture bem e 
depois disso, acrescente o fermento 
químico e o bicarbonato de sódio. 
Transfira a mistura para a forma pre-
parada e leve para assar por apro-
ximadamente 35 minutos. Faça o 
teste do palito para saber se o bolo 
está pronto. Deixe o bolo amornar 
para desenformar.
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Pequenos Anúncios
Grandes Negócios&
Para anunciar - Teleanúncio

19 3493.2717
De 2ª a 6ª, das 8h às 12h e das 14h às 18h

VENDO

Vende-se terreno em Mombuca - Solar do Campo 
- 150 Mts² - 40 Mil A Vista +76 Parcelas - Unidade G 
Quadra 05 Contato: 19 99804-2403

Vendo casa bairro São Cristóvão II, contendo 
3 dorm. 2 banheiros garagem para 2 carros. Tra-
tar: (19) 99814-0684

Vendo terreno de 600 metros pra chácara no 
bairro Alambari próxima a cascata do Martins. 
Com água e Luz. F: 98154.5795

Terreno de 8x20m, com construção de 
R$ 70m² já em andamento. 
R$ 150 mil. 99684-2425.

OPORTUNIDADE / 
DIVERSOS

Rc componentes contrata para serviços gerais, ho-
mem, habilitação a e b. Disponibilidade de horários
Residir em Rio das Pedras.
CV para rhrchidraulica@gmail.com 

Alugo ponto comercial no Centro. 
R$ 500,00 por mês. 9.7125-6676.

Vendo urgente terreno em Mombuca, no Solar do 
Campo, com área de 150m². 9.9804-2403.

Alugo chácara para eventos com piscina e chur-
rasqueira. 3493.2983 - 99777.2120 - 999774.7704

Sílvio Elétrica e Hidráulico. 99879-3495

Compro lote no São Cristóvão ou no Cambará, 
pago a vista. 99736-8186

Título remido ouro do Thermas de São Pedro pela 
metade do preço. 99865-3284

Alugo casa com 3 cômodos, direto com pro-
prietário. 97125-6676.

Ser. de jardinagem e limpeza de lotes. 
9.9857.6196 / 3493.7490, com Francisco

Tapete de sala semi novo 97125.6676

Ofereco-me como faxineira ou doméstica. 
99827-8838, com Andressa
Silvio Eletricista faço reparos em telhados 
e calhas ZAP (19) 99879.3495

Ofereço-me como acompanhante de idoso, 
período noturno, com experiência e referên-
cia comprovadas. Solange (19) 99220-8942

Chapa, geladeira pequena, freezer horizontal, 
máquina de assar frango, balança usados. 
Tratar: 99712-4792.

Casa de 4 cômodos, 1 banheiro, garagem pra um 
carro e quintal. Valor R$220 mil a vista. Não dá fi-
nanciamento, não faço troca, somente venda. Rua 
José Grecco, bairro Bom Retiro. Fone: 99729-7448.

Mesa com 4 cadeiras e tapete de sala novo. 
97125-6676.

Bicicleta para criança de 3 a 4 anos em ótimo es-
tado. 3493-1172.

Contrata-se marceneiro e montador para início ime-
diato! Interessados entrar em contato 19 99628-5985

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Prudente de Moraes, 875, Centro

Peça pelos telefones 
3493.1800 ou 3493.2413 

ou ainda pelo     99640.4460

TUDO PARA A SUA OBRA, DO 
ALICERCE AO ACABAMENTO. 

TAMBÉM TEMOS ALUGUEL 
DE CAÇAMBAS E DE 

EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL.

 II Encontro de  II Encontro de 
Carros Antigos  Carros Antigos  

de Rio das Pedrasde Rio das Pedras

Dia 03 de Julho, das 9h às 17h
Na Av. Elias Cândido Ayres

CARROS EXPOSITORES 2 KILOS DE ALIMENTOS OU 10 REAIS

Realização

RIO DAS 
SARPED

Apoio

Prefeitura Municipal de Rio das 
Pedras, Secretaria da Cultura,

Polícia Militar

Praça de alimentação Food Truck | Bandas de Rock | Área Kids com playground  
e brinquedos infláveis | Troféus limitados para expositores | Mercado de pulgas

Patrocínio

@carrosantigosrdp

*Não será permitida a realização de churrasco no local

SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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Vacinação contra gripe é ampliada 
para toda população

- SAÚDE -

Disk Marmitex
(19) 99545-8219 / 3493-5542

Rua Dr. Moraes Barros, 203 - Centro - Rio das Pedras/SP

CARNES FRESCAS DIARIAMENTE

A qualidade que você merece, o preço baixo que você gosta

19 99775.7337 / 3493.1927

Rua Dr. Mário Tavares, 174, 
Centro, Rio das Pedras/SP

O Estado de São Paulo 
ampliou a campanha 
de vacinação contra 

Influenza a partir desta quar-
ta-feira (22) para toda a po-
pulação acima de 6 meses de 
idade. Com término da campa-
nha dos grupos prioritários, as 
doses remanescentes podem 
ser aplicadas em pessoas de 
outras faixas etárias que de-
vem procurar os postos de 
vacinação.

Em Rio das Pedras, de 
acordo com a Secretaria da 
Saúde, a vacinação acontece 
de segunda à sexta-feira, das 
9 às 15 horas, nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) dos 
bairros São Cristóvão, São 
Pedro e Luis Massud Coury. 
As doses da vacina contra a 
gripe também serão aplicadas 

ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

SUA EMPRESA EM DESTAQUE

LIGUE    (19) 99825.0105

durante os mutirões de vaci-
nação contra o Covid-19, que 
têm acontecido aos sábados, 
das 8 às 12 horas, na UBS Dr. 
Matheus Gabriel Bonassa.

A vacina aplicada é a triva-
lente, 100% produzida pelo 
Butantan, composta pelos ví-
rus H1N1, a cepa B e o H3N2, 
do subtipo Darwin, que cau-
sou os surtos localizados no 
final do ano passado.

A campanha teve início em 
março em todo o estado e atin-
giu 45,1% do público-alvo, com 
7,9 milhões de doses aplicadas. 
Entre as pessoas com mais de 
60 anos, a imunização chegou 
61,7%. Já entre as crianças, 
esse índice atingiu apenas 
42%. A cobertura vacinal entre 
as gestantes é a menor entre os 
públicos, com apenas 31,5%. 

O público indígena foi o único 
que atingiu 100% de cober-
tura. As pessoas dos grupos 
inseridos anteriormente na 
campanha e que ainda não se 
vacinaram podem comparecer 
aos postos.

“É muito importante que 
as pessoas busquem a imuni-
zação para evitar casos mais 
graves e até internações pela 
gripe”, explica a enfermeira 
Maria Ligia Bacciotte Ramos 
Nerger, da Divisão de Imuni-
zação da Secretaria de Estado 
da Saúde.

Neste período do ano, a 
circulação do vírus torna-se 
maior e, com isso, cresce a 
probabilidade das pessoas 
desenvolverem complicações 
da doença, como pneumonia, 
internação e óbito. Neste ano, 
foram hospitalizadas 1.646 
pessoas devido à Influenza.

Para aqueles que foram 
diagnosticados com Covid-19, 
a recomendação é que sejam 
vacinados imediatamente após 
o término do período do iso-
lamento. Além disso, para as 
crianças, entre 5 a 11 anos, é 
necessário um intervalo de 
15 dias entre as vacinas des-
tinadas à campanha e contra 
o coronavírus.


