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Saúde inclui ultrassom morfológico 
como atenção primária de Piquete
Nova ampliação foca mulheres grávidas, com investimento anual de até R$ 16 mil no município

A secretaria de Saúde de 
Piquete ampliou os atendi-
mentos às gestantes locais 
nesta semana. O Município 
passou a ofertar um novo 
exame, o ultrassom morfo-
lógico, capaz de identificar 
síndromes ainda durante 
a gestação. O investimento 
anual pode chegar a R$ 16 
mil com a demanda.

O serviço, que já é ofertado 
na cidade vizinha, Lorena, 
por meio de regulação esta-
dual via AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades), 
com apenas uma vaga por 
mês, será reforçado após 
a conclusão do processo 
licitatório.

Atualmente, o exame é 
contratado pontualmente, 
por cerca de R$ 150 cada, 
em clínicas de Lorena. De Movimentação próxima a hospital de Piquete, que debate ampliação do atendimento na atenção primária

acordo com o secretário de 
Saúde, Luiz Humberto Leite, 
Piquete possui entre 40 e 50 
gestantes, que passam pelos 
atendimentos da atenção 
primária. A única vaga men-
sal não estava atendendo a 
real demanda, salientou o 
responsável pela pasta ao 
justificar o investimento. 
“É um exame caro e nem 
todas as nossas pacientes 
têm acesso à aquisição. Nós 
fizemos um levantamento 
de quantitativo mensal ne-
cessário, que é um exame 
de complexidade um pouco 
mais elevada estamos ofer-
tando agora na rede”, frisou.

A enfermeira do Ambulató-
rio Médico de Especialidades 
de Piquete, Rosilene Moraes, 
revelou que o médico gine-
cologista obstetra avalia os 
outros exames do pré-natal 
das mães para definir quem 
precisará ou não passar 
pelo atendimento. Além da 
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Rafaela Lourenço
Piquete

Buscando gerar oportu-
nidades de capacitação e 
imersão no mercado de 
trabalho, a Prefeitura de 
Aparecida, em parceria com 
o Novo Futuro Tech, mo-
vimento coordenado pelo 
deputado estadual Sérgio 
Victor (NOVO), lançou na 
quinta-feira (17) o programa 
Aparecida Tech, que oferece 
cursos gratuitos para forma-
ção de novos programadores 
de forma online.

O projeto, que também 
atende as cidades de Pinda-
monhangaba, Monteiro Lo-
bato e Lorena, é ministrado 
pela Digital Innovation One, 
com cursos focados em pro-
gramação e desenvolvimen-
to de software. Com o avanço 
das tecnologias, o setor vem 
apresentando uma alta de-
manda para contratação de 
profissionais qualificados. 
De acordo com um estudo 
realizado pela organização 
social Softex, estima-se que 
o Brasil terá um déficit de 
cerca de 408 mil profissio-
nais de tecnologia em 2022.

“Existem muito mais vagas 
abertas na área de TI do que 
profissionais qualificados. O 
setor pode ter um apagão se 
nada for feito para a forma-
ção de novos profissionais 
na área, prejudicando mui-

tas empresas que terão que 
interromper projetos por 
falta de equipe”, ressaltou 
o deputado estadual Sérgio 
Victor.

Em 2020, a cidade viveu o 
seu pior momento desde de 
sua emancipação. O prefeito 
Luiz Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (Podemos), reve-
lou que o município havia 
atingido 70% de sua popu-
lação desempregada. Com 
o Aparecida Tech, Piriquito 
acredita que haverá uma 
melhor chance de empregar 
pessoas em novos setores e 
depender menos do turismo.

“Não podemos parar neste 
mundo de conservadorismos 
(...), então quando vem uma 
oferta de uma política da 
Educação baseada na tecno-
logia e consequentemente 
na oferta de emprego e na 
própria plataforma, à medi-
da que vai se especializando 
e o mercado te puxa, essa é 
visão de mundo novo que a 
gente tem que ter”, afirmou 
o prefeito.

As inscrições estão abertas 
e podem ser realizas pelo 
site novofuturo.online/apa-
recidatech. Para facilitar os 
estudos, a comunidade de 
programadores do Vale do 
Paraíba, DevJr, atenderá 
as dúvidas e pedidos de 
orientações em um grupo de 
alunos do Aparecida Tech no 
Whatsapp.
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O deputado Sérgio Victor acompanha fala do prefeito Piriquito durante apresentação do Aparecida Tech

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Prefeitura lança Aparecida Tech com cursos de 
programação e desenvolvimento de software
Projeto em parceria com Novo Futuro Tech, movimento coordenado pelo deputado estadual Sérgio Victor

AME inicia 
ação para 
aliviar CEM 
em Pinda

Constantemente cobrada 
pelo prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) 
de Taubaté iniciou os pri-
meiros atendimentos, nesta 
semana. A expectativa é 
que a unidade “desafogue” 
a demanda de saúde.

O ambulatório passou a 
atender as especialidades 
de urologia, oftalmologia 
e estética. O cronogra-
ma prevê atendimento de 
pacientes com consultas 
pré-agendadas até que o 
AME esteja funcionando 
plenamente. Segundo o Go-
verno do Estado, a previsão 
de inauguração do prédio e 
ativação de todos os servi-
ços de saúde está prevista 
para a primeira quinzena 
de março.

A construção foi feita pela 
Prefeitura de Taubaté. Ain-
da em dezembro de 2021, a 
gestão municipal entregou 
o espaço ao Estado para 
que pudesse instalar mate-
riais e equipamentos, além 
de treinar os funcionários. 
Segundo a administração, 
resta somente o Centro 
Cirúrgico a ser concluído 
conforme as recomenda-
ções do Estado.

Iniciada em meados de 
2015, a construção do AME 
tinha previsão de conclusão 
de até um ano. Entretanto, 
por conta de divergências 
entre a Prefeitura e a em-
presa contratada, a Cons-
trutora Alexandre Danelli, 
o contrato foi rescindido, 
fazendo com que as obras 
fossem paralisadas por um 
ano. A programação previa 
entrega em março de 2020, 
o que foi impossibilitado 
pelo início da pandemia da 
Covid-19.

O espaço contará com 
mais de vinte mil atendi-
mentos mensais, além de 
22 especialidades médicas.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

emoção de ver o rosto do 
bebê, a principal função do 
procedimento é identificar 
possíveis problemas de saú-
de. “Ele é feito da 18ª até a 
24ª semana e vai avaliar os 
órgãos do bebê e a quantida-
de de líquido amniótico, tão 
importante, porque ele pode 
revelar alguma síndrome ou 
doença cardíaca”, detalhou 
Rosilene.

A licitação para cem exa-
mes por ano tem a previsão 
de conclusão para o próximo 
mês, saltando de uma para 
11 vagas mensais ao proce-
dimento morfológico.

O ambulatório, que tam-
bém oferece exames e con-
sultas ambulatoriais de oftal-
mologia e psiquiatria, atende 
de segunda a sexta-feira 
das 7h às 16h, na rua São 
Miguel, s/n, próxima à igreja 
Matriz. Mais informações 
pelo telefone (12) 3156-
4431.
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Pais, responsáveis e professores aprovam implantação 
de unidade da escola cívico-militar em Guaratinguetá

O que começou como uma 
proposta terminou com am-
pla aceitação de pais, mães, 
responsáveis e professores 
da escola Maria Julia, da rede 
municipal de ensino de Gua-
ratinguetá. A unidade deve 
ser transformada em escola 
cívico-militar a partir do se-
gundo semestre deste ano. Os 
debates pela iniciativa com 
a comunidade do Jardim do 
Vale tiveram início no último 
dia 10, com a realização de 

uma audiência pública.
De acordo com o departa-

mento de Comunicação da 
Prefeitura, foram realizadas 
votações com os responsáveis 
pelos alunos e os educadores 
de sexta-feira à segunda-feira 
(14), quando cerca de 95% 
dos votos foram favoráveis 
ao novo modelo.

Houve discussão entre edu-
cadores e responsáveis sobre 
questões como a segurança 
pública. “Acredito que se a 
gente perceber que foi be-
néfico para a cidade, dá para 
implantar em outras escolas. 
Caso a gente perceba que 

não é bacana, a gente tem 
a possibilidade de solicitar 
o cancelamento do projeto. 
Isso acaba trazendo uma 
referência para as outras 
escolas e a cidade pode usu-
fruir no futuro”, comentou 
Daniel Lima, pai de um aluno 
matriculado no primeiro ano 
da escola Maria Julia, que 
participou da audiência no 
último dia 10.

Um dos porta-vozes do 
projeto, o deputado estadual 
Tenente Coimbra (PSL), não 
pode participar da audiência, 
mas enviou seu assessor, 
tenente André Luís da Silva 
Machado, que explicou como 
funcionará o auxílio dos mi-
litares. “O professor ministra 
a aula, o militar auxilia na 
parte disciplinar, na criação 
de um conceito de disciplina 
consciente, estabelecimento 
de regras, cumprimento das 
regras, e só o fato do aluno 
ter a disciplina consciente, 
já torna o ambiente escolar 
melhor”.

Com a aprovação, militares 
da reserva poderão trabalhar 
na unidade escolar. Segundo 
o tenente Silva, o MEC (Minis-
tério da Educação) propõe a 
atuação de 18 militares para 
uma escola com mil alunos, 
mas é a secretaria de Edu-
cação de Guaratinguetá que 
determinará o quantitativo, 
podendo acatar a sugestão 
proporcional feita pelo MEC 
ou não. A Escola Maria Júlia 
conta com alunos do ensino 
fundamental 1 e 2 e o pro-
grama vale apenas para o 
fundamental 2.

O vereador Fabrício Dias 
(MDB) acompanhou a discus-
são e enfatizou a participação 
dos pais nos debates. “Caso 
aconteça da comunidade ver 
que não está funcionando, a 
secretaria de Educação de 
Guaratinguetá tem a liber-
dade de cancelar a qualquer 
momento, mas não é isso que 
ocorre. Há um investimento 
significativo nas escolas, na 
estrutura, tudo aquilo que 
venha de encontro com a 
melhoria da qualidade do 
ensino do aluno”.

A votação foi concluída na 
última segunda-feira. Segun-
do o cronograma do projeto, 
a implantação deve ocorrer 
no segundo semestre.

"Maria Júlia" deve receber o novo modelo ; Prefeitura garante aceitação, depois de votações presenciais e online
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na se-
gunda-feira (14), a liberação 
de um empréstimo de R$ 15 
milhões para melhorias em 
infraestrutura viária. A ação 
foi realizada por meio da 
Desenvolve São Paulo.

Aprovado por unanimidade 
pelos vereadores, o projeto 
busca melhorar as condi-
ções de tráfego, garantindo 
mais segurança aos usuários, 
fluidez no trânsito e qualida-
de de vida dos moradores. 
O texto enviado à Câmara 
aponta que uma análise feita 
pela secretaria de Governo e 

Câmara de Pinda aprova empréstimo de 
R$ 15 milhões a obras de pavimentação
Medida para custear obras de estrutura é viabilizada pelo “Desenvolve São Paulo”; vias de Moreira César, 
Araretama e Campos Maia estão entre as contempladas por parceria dos governos de Isael e João Doria

Serviços Públicos apresenta-
va o comprometimento da 
trafegabilidade na cidade.

Os parlamentares reiteram 
a necessidade de pavimen-
tação em diferentes pontos 
da cidade, tendo em vista as 
rachaduras e buracos que 
surgiram. Eles cobraram 
ainda a manutenção das vias 
na zona rural.

A expectativa do Município 
é que o montante autorizado 
seja investido em 21,4 qui-
lômetros de recapeamento 
asfáltico dos bairros Bela 
Vista, Vila Verde, Campos 
Maia, Vila Prado, Araretama, 
Campininha, Jardim Eloyna, 
Jardim Rosely, Vale das Acá-
cias, Campo Alegre, Maricá, 
Santana e Jardim Imperial.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Obra de pavimentação em rua da região central de Pinda; Câmara libera novo investimento a planos de Isael
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Novo recapeamento – 
Nesta quinta-feira (17), a 
administração municipal 
lançou oficialmente a obra 
de recapeamento asfáltico 
da rodovia SP 62, a Abel Fa-
brício Dias, que liga a região 
urbana de Pindamonhangaba 
ao Distrito de Moreira Cé-
sar. A melhoria integra um 
pacote de revitalização de 
rodovias estaduais e estra-
das vicinais que o Governo 
do Estado anunciou ainda 
em 2021. O evento contou 
com a presença do prefeito 
Isael Domingues (PL), o vi-
ce-prefeito Ricardo Piorino 
(PSL), vereadores, além dos 
deputados estadual, André do 
Prado (PL) e federal, Marcio 
Alvino (PL).

Unidade teste da escola cívico militar no Brasil; Guará está entre cidades com liberação para o sistema

Fotos: Reprodução
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
 

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região Guaratinguetá - Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico n° 01/2022, Processo SEDUC-PRC-2021/52355, 
Oferta de Compra n° 080308000012022OC00011, do tipo menor preço, a 
ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações - BEC/
SP, objetivando contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR.  A sessão pública 
de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 11/03/2022 às 9 horas.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

Tomada de Preço nº 29/2020, Prefeitura Municipal de Lorena, seção 1, página 416, onde se 
lê LEFON CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ 34.648.442/0001-60, 
leia-se CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP, CNPJ 
00.869.442/0001-79 - segunda colocada, conforme contrato assinado dia 20/12/2021, 
tendo em vista o ocorrido no processo 633/2021.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 50/2022-SUP; 
835/2022-GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na locação de um imóvel situado na Rua Irmã Zoraide Vieira da Silva, nº 102, 
Centro, Lorena/SP, CEP 12600-450, para instalação da sede da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte.
CONTRATADA: MOISES ANTONIO MARQUES CAMARINHA
CPF/MF Nº: 041.554.378-99 - DATA DA ASSINATURA: 23/02/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato nº 22/2022- Proc. nº 50/22
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena
LOCADOR: MOISES ANTONIO MARQUES CAMARINHA
CPF/MF: 041.554.378-99 e RG: 13.233.487
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Irmã Zoraide Vieira da Silva, nº 102, Centro, 
Lorena/SP, onde será instalada a sede da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.
VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), sendo este valor pago em 
12 (doze) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022

Pelo menos cinco bairros de 
Cunha perderam pontes que 
eram usadas por moradores 
e motoristas. A Prefeitura está 
realizando manutenção em 
pontos de acesso considerados 
críticos, e confirmou a instala-
ção de novas pontes. O trabalho 
é feito periodicamente a cada 
dois anos, mas precisou ser 
antecipado devido as chuvas 
dos últimos dias.

Um dos bairros mais afetados 
pelas tempestades é o Capivara. 
Nessa região, a Prefeitura con-
firmou que a ponte foi comple-
tamente arrancada pela força 

das águas. No Barro Vermelho, 
a equipe de manutenção fez 
um trabalho de recuperação 
de uma tubulação de segunda 
à sexta-feira (11) da última 
semana. Mas no sábado, a 
chuva foi tão intensa que a 
água arrancou toda tubulação. 
O setor instalou uma ponte de 
madeira no local.

Assim como ocorreu com o 
bairro Capivara, houve também 
em outras regiões de Cunha 
que estão se pontes. Cabeceiras 
de pontes também ficaram 
comprometidas e destruídas. 
De acordo com o prefeito 
Professor José Éder (PSDB), a 
manutenção das pontes é feita 
de maneira frequente a cada 
ano. Porém, com o volume de 

água das últimas chuvas, diver-
sos bairros da cidade perderam 
o acesso.

“A gente faz esse reparo du-
rante todo o ano. São pontes 
de madeira e o tempo de vida 
da madeira nas condições cli-
máticas não é muito grande, 
em torno de dois anos. Temos 
cerca de 400 a 500 pontes no 
município e isso requer manu-
tenção periódica. A população 
doa madeiras, pranchas para 
colocarmos nas pontes”, expli-
cou o prefeito.

O custo para fazer o reparo 
ou a instalação de uma nova 
ponte ficam em torno de R$ 8 
mil. São compradas pranchas 
de madeiras, pregos e outros 
materiais para construção de 

Leandro Oliveira
Cunha

um acesso. Além dos bairros 
Capivara e Barro Vermelho, a 
Bocaininha, Balaieiro, Ribeirão, 
Bananal e Paineira tiveram 
registros de danos estruturais 
a pontes.

A Prefeitura também monito-
ra áreas de risco no município e 
pontos onde foram registradas 
quedas de barreiras. “Houve 
muita chuva e deslizamentos. 
Eu tenho andado muito pelas 
estradas rurais e nós tivemos 
muitos deslizamentos de ter-
ra, interdição de estradas nas 
regiões mais altas. Barrancos 
inteiros caíram. Às vezes você 
tira o barranco em um dia, 
e no outro dia cai mais uma 
quantidade no mesmo lugar”, 
concluiu.

Prefeitura de Cunha executa obras após 
pontes serem arrastadas em temporais
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Com baixa procura para vacinação contra covid, Potim tem 
críticas da população por falhas na informação da Prefeitura

Trabalho de nebulização contra o mosquito Aedes aegypti; Aparecida enfreta risco com avanço da dengue 

Faltas de imunizantes, reclamações nas redes sociais e dificuldades na comunicação entre moradores e administração

Avaliação de Densidade Larvária registra cinco pontos em janeiro, mas Prefeitura garante que não há registros

Com faltosos de segunda 
e terceira dose, a região 
sente o impacto da falta do 
esquema vacinal completo 
da população. Em Potim, o 
problema se agravou pela 
dificuldade com a limitação 
dos horários de vacinação 
por conta de funcionários 
positivados do novo coro-
navírus, e falta de informa-

Thamiris Silva
Potim

ções nas redes oficiais da 
Prefeitura.

Segundo participações 
dos moradores na internet, 
o Município tem poucas 
informações sobre a falta 
das vacinas, mesmo com os 
pedidos da população pela 
ampliação do horário para a 
imunização. “Precisamos de 
um plantão após 17h. Muita 
gente trabalha até às 17h, 
não dá tempo”, solicitou um 
morador pelo Facebook.

O problema na comuni-

Aparecida enfrenta alto risco de casos de dengue

Aparecida entrou em estado 
de alto risco para contamina-
ção do mosquito aedes aegyp-
ti, o mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya. 
O alerta foi divulgado após 
ADL (Avaliação de Densidade 
Larvária) realizada durante o 
mês de janeiro atingir 5 pon-
tos, considerado muito alto.

Segundo o Ministério da 
Saúde, o índice obtido menor 
que 1 é considerado satisfa-
tório; de 1,1 a 3,9 é preciso 
ficar em estado de alerta; e 
acima de 4,0% é considerado 
alto risco.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, os bairros de 
Santa Rita e Itaguaçu são os 
que apresentam os maiores 
índices de focos de criadouros. 
“O nosso problema também 
é o bairro do Jardim Paraíba, 
pois os funcionários e agentes 
estão com dificuldades de 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

adentrar as residências para 
fazer o trabalho deles”, afirma 
a coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica, Deise da Silva.

Para evitar um surto da 
doença, a Prefeitura de Apare-
cida realiza diversas medidas 
como o uso do carro fumacê, 
que está circulando pelas ruas 
do município no período da 
noite. Agentes da Vigilância 
intensificaram as visitas nas 
casas dos moradores.

“Estamos fazendo uma ati-
vidade chamada PE (pontos 
estratégicos) em borracharias, 
estacionamentos, escolas e 
hotéis, pois são locais que 
contêm diversos pontos para 
o desenvolvimento do mosqui-
to”, explicou Deise.

Mesmo com o alto risco, 
o órgão da Prefeitura infor-
mou que neste ano apenas 
dois casos foram notificados 
e ambos foram descartados. 
Em 2021, Aparecida teve 74 
casos notificados, com seis 
confirmados.

Sintomas – No caso da 

dengue, o doente pode apre-
sentar sintomas como febre, 
dor de cabeça, dores pelo 
corpo, náuseas ou até mes-

mo não apresentar qualquer 
sintoma. O aparecimento de 
manchas vermelhas na pele, 
sangramentos (nariz e gengi-

vas), dor abdominal intensa 
e contínua, além de vômitos 
persistentes, podem indicar a 
evolução para dengue grave, 

que necessita de imediata 
atenção médica, pois pode 
levar à morte.

Em relação à chikungunya, 
os sintomas mais comuns são 
febre alta de início imediato, 
dores nas articulações, man-
chas na pele e vermelhidão 
nos olhos.

Os sinais de infecção pelo 
zika vírus são parecidos com 
os sintomas de dengue e co-
meçam de 3 a 12 dias após 
a picada do mosquito. Os 
sintomas de zika vírus, quan-
do presentes, são febre baixa 
(entre 37,8° e 38,5°C), dor nas 
articulações, principalmente 
nas mãos e nos pés, com pos-
sível inchaço, dor muscular, 
dor de cabeça e atrás dos 
olhos, exantemas (erupções 
cutâneas) acompanhadas de 
coceira, além de vermelhidão 
e inchaço nos olhos.

A doença também pode 
apresentar outros sintomas 
como dor abdominal, diar-
reia, constipação, fotofobia 
e pequenas úlceras na boca.

cação de Potim é alvo de 
reclamações, com assun-
tos como a falta de água, 
quando moradores ques-
tionaram a paralisação no 
fornecimento em dezembro 
e janeiro

Questionada pela repor-
tagem do Jornal Atos a 
secretaria de Comunicação 
informou que as informa-
ções chegam à população 
de outras maneiras, como 
o uso de carro de som que 
passa pelas ruas das cida-

des, agentes de saúde, por 
meio de visitas às residên-
cias, e as redes sociais. 

Como solução para aten-
der o público de pessoas 
que não podem receber 
o imunizante contra a 
Covid-19, a secretaria de 
Saúde realizou no último 
sábado (5) o Mutirão da 
Vacinação para as pessoas 
de 12 a 18 anos, e segunda 
e terceira dose. “Olha, teve 
duzentas pessoas adultas 
que compareceram, e no-
venta crianças, só. Nós não 
conseguimos colocar um 
plantão durante a noite 
porque temos funcioná-
rios que testaram positivo 
para a Covid-19”, contou a 
secretária de saúde Maria 
Rodineia Rodrigues Paixão. 

Em uma tentativa de aten-
der um novo público vacinal 
(crianças de cinco anos sem 

comorbidades), a secretaria 
distribuiu vacinas destina-
das à população com cinco 
anos com comorbidades, 
com a justificativa de não 
haver procura deste publico 
nas unidades de saúde.

“Recebemos do Governo 
Federal vacina para crian-
ças de 5 a 11 anos com 
comorbidade. Tivemos tam-
bém uma péssima procura 
com pouquíssimos casos. 
Estávamos disponibilizan-
do para as crianças sem 
comorbidades, estas doses 
acabaram e agora aguarda-
mos o repasse do Governo”, 
relatou a secretaria.

Outras informações sobre 
a vacinação e a estratégias 
da secretaria da Saúde para 
aplicação do imunizante nos 
faltosos podem ser acessa-
das por meio do site potim.
sp.gov.br/saúde.


