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A Gazeta dos Municípios

Mais de 30 milhões já
receberam a 2ª dose ou a 

dose única da vacina

Taubaté faz repescagem
da vacinação para

público de 37 a 39 anos

SP começa a vacinar
adolescentes de 12 a 17 anos 

a partir de 23 de agosto

O número equivale a 20% 
do total da população va-
cinável, acima de 18 anos, 
de 160 milhões de brasi-
leiros. Mais de 30,6 mi-
lhões de pessoas já rece-
beram a segunda dose ou a 
dose única de imunizantes 
contra a covid-19, ou seja, 
estão com o esquema va-
cinal completo para o en-
frentamento à pandemia. 
O número equivale a 20% 
do total da população va-
cinável, acima de 18 anos, 
de 160 milhões de brasilei-
ros. Segundo o Ministério 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté realiza repesca-
gem da vacinação, nessa 
terça-feira, 13, para pes-
soas de 37 e 39 anos com 
a aplicação da primei-
ra dose da vacina contra 
Covid-19. É obrigatória a 
apresentação de RG, CPF, 
comprovante de residência 
no nome da pessoa e para 
acelerar o processo, a pre-
feitura solicita que levem 
impresso e preenchido o 
formulário disponível em 

Na primeira etapa da vaci-
nação, entre 23 de agosto 
a 5 de setembro, grávidas 
e jovens com comorbidade 
ou deficiência terão priori-
dade
O Governador João Do-
ria anunciou no último 
domingo, 11, a vacinação 
contra COVID-19 de to-
dos os adolescentes de 12 
a 17 anos a partir de 23 de 
agosto. A inclusão deste 
público se deve à aquisi-
ção de lotes extras de imu-
nizante para atender a uma 
demanda de 3,2 milhões 
de pessoas nos 645 muni-
cípios do estado.
“Para se ter ideia da im-
portância e do significado 
desta decisão, todos os jo-
vens e adolescentes com 
mais de 12 anos até 17 
anos estarão vacinados no 
estado de São Paulo até o 
dia 30 de setembro”, disse 
Doria. Na primeira etapa 
da vacinação, entre 23 de 
agosto a 5 de setembro, a 

da Saúde, o país também 
já soma 114,4 milhões de 
doses totais aplicadas, en-
tre elas, quase 84 milhões 
de unidades são referentes 
à primeira dose.
Com isso, mais de metade 
da população acima de 18 
anos já cumpriu a primeira 
etapa do esquema vacinal. 
O ministério afirma que, 
até o momento, já foram 
distribuídas de forma pro-
porcional aos estados e ao 
Distrito Federal cerca de 
147,3 milhões de vacinas.
Com o avanço do ritmo 

https://bit.ly/3xg6tvh.
A vacinação acontece das 
8h às 15h30 nos seguin-
tes locais: drive thru da 
Av. do Povo e nas salas 
de vacina das UBS Mais 
Chácaras Reunidas Brasil, 
Três Marias I, Mourisco, 
Gurilândia, nas ESF Jara-
guá, Novo Horizonte, Ana 
Rosa, Marlene Miranda, 
Estoril e nos Pamos São 
Carlos, Bonfim e Estiva.
A vacinação também con-
tinua, com a aplicação de 

prioridade será imunizar 
grávidas e adolescentes 
que possuem algum tipo 
de comorbidade ou defici-
ência.
“Começaremos a vacina-
ção pelos os que mais pre-
cisam, o que reforça a se-
gurança não só de cada um 
destes adolescentes que 
serão imunizados, mas de 
suas famílias, colegas de 
escola e grupos de ami-
gos que tanto fortalecem o 
senso de identidade e per-
tencimento”, frisou Regia-
ne de Paula, Coordenadora 
do PEI (Plano Estadual de 
Imunização).
Em setembro começa a 
vacinação dos adolescen-
tes por faixa etária. Entre 
os dias 6 e 19 de setembro 
será a vez dos quem têm 
entre 15 e 17 anos. Já entre 
os dias 20 e 30 de setem-
bro, será a vez de jovens 
de 12 a 14 anos em todo 
o estado. “Estamos vol-
tando às aulas com pro-

de vacinação contra a co-
vid-19, o Brasil assiste a 
uma espécie de “corrida 
de imunização”, com go-
vernadores acelerando 
calendários para que seus 
estados sejam os primeiros 
a completar a aplicação da 
primeira dose.
Rio de Janeiro, Santa Ca-
tarina, Ceará, Pará, Ama-
zonas, Roraima e São Pau-
lo já estimam que toda a 
população adulta terá sido 
vacinada com pelo menos 
a primeira dose até o final 
de agosto.

1ª e 2ª doses de Coronavac, 
em gestantes e puérperas, 
com ou sem comorbida-
des, nos Pamos Baronesa 
e Bosque da Saúde e no 
Centro da Mulher que fica 
à Rua Benedito Cursino 
dos Santos, 202 – Centro.
É imprescindível a apre-
sentação da declaração 
de nascimento da criança 
para puérperas e carteira 
de acompanhamento e/ou 
pré-natal ou laudo médico 
para as grávidas.

fessores vacinados e esse 
grupo com deficiência e 
comorbidade ficaria de 
fora. São crianças que ne-
cessitam não só da escola 
como necessidade de ensi-
no, mas como convivência 
social e estimulação. Fico 
emocionado pela iniciati-
va”, reforçou Wanderson 
Oliveira, Coordenador da 
Comissão Médica de Edu-
cação do Estado.
O Governo do Estado au-
torizou a retomada das au-
las presenciais da Educa-
ção Básica para o segundo 
semestre de 2021. “São 
Paulo foi o primeiro esta-
do a vacinar profissionais 
da educação. E agora, com 
o anúncio da vacinação 
dos jovens e adolescentes 
gestantes e com comorbi-
dade, daremos um passo 
importantíssimo para ga-
rantir a desejada imuniza-
ção de toda a população”, 
destacou o Secretário da 
Educação Rossieli Soares.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Governo de SP expande o
Programa de Ensino Integral para 

mais 778 escolas estaduais

A iniciativa chegará a 
1.855 escolas do estado a 
partir do ano que vem
O Governador João Do-
ria anunciou nesta segun-
da-feira, 12, a inclusão 
de 778 escolas da rede 
pública estadual, de 118 
cidades, ao Programa de 
Ensino Integral (PEI) a 
partir de 2022. Com isso, 
1.855 escolas no total se-
rão atendidas pela iniciati-
va. Ao lado do Secretário 
Estadual da Educação, 
Rossieli Soares, Doria fa-
lou sobre a expansão do 
Programa durante evento 
no Memorial da América 
Latina, que reuniu direto-
res, supervisores e outros 
representantes das unida-
des educacionais.
“Os resultados que alcan-
çamos ao longo de dois 
anos e meio nos permitem 
hoje fazer esse anúncio de 
grande importância. Isso 
é uma vitória da educa-
ção. Tempo integral para 
tudo: para o aconchego, o 
ensino, o estudo, a alimen-

tação e formação de uma 
nova geração de brasilei-
ros”, disse Doria.
A expectativa da Secreta-
ria da Educação do Estado 
de São Paulo (Seduc-SP) é 
beneficiar 387,3 mil novos 
estudantes de ensino fun-
damental e ensino médio. 
Com as novas adesões, 
o PEI estará presente em 
427 municípios paulistas, 
em todas as regiões do es-
tado. Atualmente, são 437 
mil estudantes atendidos 
em 1.077 escolas, de 309 
cidades.
“Esse é o governo que fez 
o maior aumento das es-
colas de tempo integral. 
Saltamos para 1.077 es-
colas em tempo integral 
com menos de dois anos e 
no meio de uma pandemia 
porque acreditamos nesse 
modelo”, afirmou Rossie-
li.
Mais escolas
A ampliação é resultado da 
participação das 91 Dire-
torias de Ensino (DEs) no 
processo de adesão deste 

ano, disponibilizado entre 
março e junho.
O número de PEIs será 
quintuplicado, em com-
paração a 2018, quando o 
programa estava presente 
em 364 unidades escola-
res. A partir de 2022, serão 
1.855.
Destaque para oito cida-
des com mais de 50 mil 
habitantes: Piracicaba, 
Mirassol, Campo Limpo 
Paulista, Lorena, Avaré, 
Barretos, Olímpia e Fer-
nandópolis passarão a ofe-
recer o PEI em 80% das 
escolas.
Dentro do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE), 
a Meta 6 – Educação In-
tegral – prevê em seu ob-
jetivo 2 que em 2024, no 
mínimo, 25% dos alunos 
da Educação Básica sejam 
atendidos em jornadas de 
mais de 7 horas. 
Com as novas PEIs, 
São Paulo atinge este                        
objetivo, no âmbito de          
sua rede estadual, já em 
2022.
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Mercado financeiro
eleva projeção da

inflação para 6,11%

Feriado estadual e vacinas 
impactam as viagens

Com crise e desemprego, mais
de 130 mil brasileiros deixaram

o Brasil em 2021

Previsão para expansão do 
PIB subiu para 5,26% em 
2021
A previsão do mercado 
financeiro para o Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA – a inflação oficial 
do país) deste ano subiu 
de 6,07% para 6,11%. A 
estimativa está no boletim 
Focus desta segunda-fei-
ra, 12, pesquisa divulgada 
semanalmente, em Bra-
sília, pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
3,75%. Para 2023 e 2024 
as previsões são de 3,25% 
e 3,16%, respectivamente.
O cálculo para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o li-
mite inferior é de 2,25% e 
o superior de 5,25%.
No mês passado, a inflação 
desacelerou para 0,53%, 

Pesquisa da Secretaria de 
Turismo e Viagens do Es-
tado mostra otimismo dos 
destinos no feriado de 9 
de Julho. Levantamento 
do Centro de Inteligência 
da Economia do Turismo 
(CIET), da Secretaria de 
Turismo e Viagens do Es-
tado, mostra os resultados 
do avanço da vacinação: 
depois de um forte im-
pacto negativo devido à 
covid-19, os empresários 
de destinos tradicionais, 
como Olímpia, conheci-
da pelos resorts e parques 
aquáticos, estão otimistas 
mesmo operando abaixo 
da capacidade máxima. 
Sentem o aumento nas 
reservas para o feriado 
de 9 de Julho e no restan-
te do período tradicional 
de férias escolares. Mais 
próxima da capital, Ser-
ra Negra, onde os hotéis 
funcionam com 50% da 
disponibilidade, espera re-

EUA e Portugal são apon-
tados como os principais 
destinos desses brasilei-
ros. Outros países, como 
Reino Unido e Japão, tam-
bém têm recebido fluxo 
crescente
Mesmo com as inúmeras 
restrições à entrada em 
vários países por causa 
da pandemia, o brasilei-
ro volta a tentar a vida 
fora do país. Dados da 
Polícia Federal indicam 
que as fronteiras brasilei-
ras registraram 131,5 mil 
movimentos de saída de 
brasileiros que não volta-
ram entre janeiro e maio 
de 2021. Em um país em 
crise econômica e com de-
semprego recorde, a falta 
de perspectiva sobre o fu-
turo parece ser a razão do 
novo movimento emigra-
tório brasileiro.
O Sistema de Tráfego In-
ternacional (STI) é a pla-
taforma da Polícia Federal 
onde são registrados os 
movimentos de entrada e 
saída de pessoas no Bra-
sil. Esse banco de dados é 
alimentado a cada vez que 
brasileiros e estrangeiros 
passam pelo controle mi-
gratório da PF em aero-
portos, portos e fronteiras 
terrestres.
Em 2021, o sistema volta 
a mostrar um fenômeno 

depois de chegar a 0,83% 
em maio. Com o resulta-
do, o IPCA acumula alta 
de 3,77% no ano e 8,35% 
nos últimos 12 meses.
Taxa de juros
Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, estabelecida 
atualmente em 4,25% ao 
ano pelo Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom).
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2021 em 6,63% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é que a taxa bá-
sica suba para 7% ao ano. 
E tanto para 2023 como 
para 2024, a previsão é 
6,50% ao ano.
Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fi-
nalidade é conter a deman-
da aquecida, e isso causa 
reflexos nos preços porque 
os juros mais altos encare-
cem o crédito e estimulam 
a poupança.
Desse modo, taxas mais 
altas podem dificultar a re-
cuperação da economia.
Além disso, os bancos 
consideram outros fatores 

ceber 15 mil turistas no fe-
riado. No Vale do Ribeira, 
Eldorado, conhecida pelas 
cavernas e trilhas na Mata 
Atlântica, prevê ocupação 
total dos meios de hospe-
dagem, com mais de 1,2 
mil visitantes — a cidade 
limita a ocupação das pou-
sadas em 60%.
As praianas também regis-
tram aquecimento, como 
no Guarujá, litoral sul, e 
Ilhabela, norte. Na primei-
ra, caso o tempo continue 
firme, a ocupação deve 
ultrapassar os 50%. Na 
ilha, a rede hoteleira opera 
com 100% de capacidade 
e as taxas de ocupação do 
início de julho já estavam 
em 57,2%, com tendên-
cia de alta — para maior 
controle da pandemia, a 
cidade manterá o controle 
de acesso na travessia da 
balsa em São Sebastião.
Na capital, que historica-
mente recebe mais turistas 

que sempre aparece em 
momentos de desesperan-
ça. Desde janeiro, todos os 
meses têm saldo negativo 
na movimentação de bra-
sileiros. “Estamos vendo 
a retomada de um fenô-
meno das décadas de 1980 
e 1990. O brasileiro acha 
que vai ter trabalho e tenta 
a sorte em países como Es-
tados Unidos e Portugal”, 
diz o coordenador estatís-
tico do Observatório das 
Migrações Internacionais 
(OBMigra) e pesquisador 
do IBGE, Tadeu Oliveira.
EUA e Portugal são apon-
tados pelo pesquisador 
como os principais des-
tinos desses brasileiros. 
Outros países, como Rei-
no Unido e Japão, também 
têm recebido fluxo cres-
cente.
Oliveira nota que o movi-
mento visto neste ano reto-
ma o fenômeno que come-
çou em meados da década 
passada. “Com a recessão 
vista em 2015 e 2016, 
muitos saíram do Brasil. 
É principalmente a pessoa 
de classe média baixa que, 
sem oportunidades por 
aqui, tenta a vida no exte-
rior”.
A saída vista neste ano, 
porém, parece ter uma di-
ferença: a dificuldade para 
entrar nos países. Com a 

na hora de definir os juros 
cobrados dos consumido-
res, como risco de inadim-
plência, lucro e despesas 
administrativas.
Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da inflação e esti-
mulando a atividade eco-
nômica.
PIB e câmbio
As instituições financeiras 
consultadas pelo BC au-
mentaram a projeção para 
o crescimento da econo-
mia brasileira este ano de 
5,18% para 5,26%. Para 
2022, a expectativa para 
Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – é de crescimen-
to de 2,09%. Em 2023 e 
2024, o mercado finan-
ceiro projeta expansão do 
PIB em 2,50%.
A expectativa para a co-
tação do dólar variou de 
R$ 5,04 para R$ 5,05 ao 
final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que 
a moeda americana fique 
em R$ 5,20.

durante os dias úteis, o se-
tor observa o aquecimento 
das reservas para os finais 
de semana – reflexo da 
falta dos grandes eventos 
comerciais e busca pelas 
atrações culturais da cida-
de. Outra mudança regis-
trada pelo CIET é o repre-
samento das decisões: as 
reservas acontecem a pou-
cos dias da viagem.
“Com a diminuição da 
faixa etária e consequen-
te aumento de vacinados, 
aumenta a segurança e o 
setor vem experimentando 
um período consistente de 
aquecimento, que deve ser 
ainda mais vigoroso no fi-
nal do ano”, acredita Vini-
cius Lummertz, secretário 
de Turismo e Viagens do 
Estado. “Porém é sempre 
bom lembrar dos cuida-
dos: máscaras, higieniza-
ção das mãos e distancia-
mento devem fazer parte 
de qualquer roteiro”.

pandemia, várias nações 
adotaram medidas de res-
trição à entrada de brasi-
leiros. Isso faz com que o 
esforço para deixar o Bra-
sil seja ainda maior – e pa-
rece que muita gente está 
disposta a enfrentar essa 
dificuldade extra.
Em 2021, foram registra-
dos 437 mil movimentos 
de saída de brasileiros de 
janeiro a maio, mas 305,5 
mil voltaram dias ou se-
manas depois. Assim, o 
saldo líquido acumulou a 
saída de 131,5 mil pesso-
as. Ou seja, praticamente 
um a cada três que em-
barcou rumo a outro país 
não voltou para casa. Em 
2019, 115,4 mil deixaram 
o Brasil nos mesmos cinco 
meses. A proporção, po-
rém, era muito diferente: 
só um a cada 29 não vol-
tou.
A saída recente de brasi-
leiros só foi interrompida 
em 2020, no auge da pan-
demia. 
“No ano passado, os paí-
ses se fecharam e o Brasil 
seguiu obrigado a receber 
os próprios brasileiros 
mesmo com a pandemia. 
Isso gerou o fluxo positi-
vo, com o retorno de muita 
gente”, explica o coorde-
nador do Observatório das 
Migrações.
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SP amplia vacinação contra
gripe para toda população a

partir da próxima segunda-feira

INSS cria serviço para demandas 
não resolvidas remotamente

Campanha para os grupos 
prioritários se encerra nes-
ta sexta-feira, 9; cobertura 
está abaixo de 65%, mas 
meta é de 90%
O Estado de São Paulo de-
cidiu ampliar campanha de 
vacinação contra a gripe a 
partir de segunda-feira, 
12. Com término da cam-
panha dos grupos priori-
tários nesta sexta-feira, 9, 
as doses remanescentes 
poderão ser aplicadas em 
pessoas de outras faixas 
etárias.
Conforme balanço des-
ta segunda-feira, 5, 8,4 
milhões de doses foram 
aplicadas nos públicos-
-alvo, correspondendo 
a uma cobertura vacinal 
de 45,9%, entre um total 
de 18 milhões de pessoas 
que integram as categorias 
indicadas na campanha. 
Com exceção dos indíge-
nas – único grupo a atin-
gir 100% de cobertura -, 
todos os demais públicos 
têm coberturas inferiores 
a 65%.
Assim, a expansão para 
a população em geral foi 
definida pela Secretaria de 
Estado da Saúde em con-
junto com os municípios e 
permite que mais pessoas 
se protejam contra o vírus 
Influenza.
“Contamos com a partici-
pação de todos que inte-
gram estes públicos para 
que procurem os postos 
até esta sexta-feira, 9, e 
garantam sua proteção 
contra a gripe.
Estas pessoas ainda terão 
prioridade a partir do dia 
12, mas toda a população 
poderá se vacinar enquan-
to houver doses disponí-
veis na rede”, diz a médica 
da Divisão de Imunização 
da Secretaria, Helena Sato.
Etapas. Visando reduzir 
aglomerações para refor-
çar a prevenção à CO-
VID-19, o cronograma da 
campanha foi dividido em 
três etapas e, mesmo entre 
os grupos inseridos ante-
riormente e que ainda po-
dem comparecer aos pos-
tos, ainda há baixa adesão.
A primeira etapa começou 
em 12 de abril, voltada a 
5,5 milhões de pessoas. 
Desse total, somente 3,1 
milhões aderiram à cam-
panha até o momento, so-
mando 2 milhões crianças 

Agendamento será pos-
sível a partir da próxima 
quinta-feira, 15
O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
criou um novo serviço de 
atendimento especializado 
que possibilita agenda-
mentos para atendimento 
presencial em casos de 
“demandas que não po-
dem ser resolvidas pelos 
canais remotos”. A porta-
ria nº 908, que prevê o ser-
viço, foi publicada no Di-
ário Oficial da União desta 
segunda-feira, 12.
De acordo com o instituto, 
o agendamento será libe-
rado a partir da próxima 
quinta-feira, 15, de forma 
a permitir que “muitas 
pessoas, que não estavam 
conseguindo atendimen-
to presencial por conta 
da pandemia, sejam aten-
didas numa agência do 
INSS, com horário marca-
do e toda a segurança”.
O agendamento do serviço 
deve ser feito via telefone 
135. Por meio da ligação, 
o atendente analisará a 
solicitação e fará o anda-

64,1% de cobertura vaci-
nal), 234,8 mil gestantes 
(53,7%), 850,1 mil profis-
sionais da saúde (54,7%) e 
44 mil puérperas (62,6%). 
Também foram vacinados 
6,6 mil indígenas, plena-
mente alcançados com a 
campanha.
Outras 7,8 milhões de pes-
soas estavam incluídas na 
segunda etapa, realizada 
a partir de 11 de maio. 
Somente 4 milhões pro-
curaram os postos até o 
momento. Entre os idosos, 
que tradicionalmente têm 
alto engajamento na cam-
panha, foram aplicadas 4 
milhões de doses, o que 
equivale a apenas 55,2% 
da cobertura vacinal. Tam-
bém foram imunizados 
289 mil professores, com 
53,1% de alcance (confira 
abaixo dados por região).
Esta terceira e última eta-
pa da campanha, que co-
meçou no dia 9 de junho, 
previa 5,1 milhões pessoas 
com comorbidades e com 
deficiência (física, audi-
tiva, visual, intelectual e 
mental ou múltipla); cami-
nhoneiros, trabalhadores 
portuários e de transporte 
coletivo; profissionais das 
forças armadas, de segu-
rança e salvamento e fun-
cionários do sistema pri-
sional; população privada 
de liberdade e jovens e 
adolescentes sob medidas 
socioeducativas. Porém, 
até hoje (5), somente 881 
mil pessoas destes grupos 
se imunizaram.
Seguindo a legislação, 
devem ser priorizados 
nas salas vacinais os ido-
sos com mais de 80 anos 
e há triagem diferenciada 
e orientações para quem 
apresentar sintomas respi-
ratórios.
O Instituto Butantan dis-
ponibiliza ao Brasil 80 
milhões de doses da para 
a campanha nacional, com 
produção integral do imu-
nizante e sem necessidade 
de importação de maté-
ria-prima. O imunizante 
deste ano é constituído por 
três cepas de Influenza: 
A/Victoria/2570/2018 
(H1N1)pdm09; A/Hong 
Kong/2671/2019 (H3N2); 
e B/Washington/02/2019 
(linhagem B/Victoria).
Em 2020, o Estado de São 
Paulo registrou 809 casos 

mento caso a situação se 
enquadre nos casos lista-
dos na portaria. O agenda-
mento poder ser feito tam-
bém nas agências.
Serviços
O agendamento para os 
atendimentos abrange 
serviços como os de con-
testação de Nexo Técnico 
Epidemiológico Previden-
ciário (NTEP) – metodolo-
gia pela qual se identifica 
quais doenças e acidentes 
estão relacionados com a 
prática de uma determina-
da atividade profissional.
Também se enquadram 
nos casos previstos pela 
portaria os atendimentos 
solicitados por portadores 
de necessidades especiais 
(maiores de 80 anos de 
idade, deficiência auditiva 
ou visual); de órgãos man-
tenedores inválidos que, 
por isso, impossibilitam 
a solicitação de serviços; 
consultas à consignação 
administrativa; pensão es-
pecial vitalícia da pessoa 
portadora da Síndrome da 
Talidomida; pensão men-
sal vitalícia do seringuei-

de Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG) 
atribuíveis ao vírus In-
fluenza e 119 óbitos.
“A gripe e a COVID-19 
são doenças respiratórias 
que circulam simultane-
amente aqui no Estado. 
Por isso, toda medida pre-
ventiva é necessária para 
cuidar de si e do próximo. 
A vacina é totalmente se-
gura e não causa gripe, 
pois é composta apenas de 
fragmentos do vírus que 
garantem a devida prote-
ção”, complementa Núbia.
COVID-19
Quem está nos grupos da 
campanha de gripe e tam-
bém estiver entre os públi-
cos da vacinação contra 
COVID-19 deve respeitar 
um intervalo de 14 dias 
para receber doses desti-
nadas a prevenção contra 
estas doenças.
Se houver interesse em 
intercalar o cronograma, 
como o imunizante con-
tra o novo coronavírus é 
aplicado em duas doses, 
é possível receber a pri-
meira, aguardar 14 dias 
para receber a da gripe, e 
depois esperar no mínimo 
mais 14 dias para receber 
a segunda dose contra CO-
VID-19.
Respeitando os protocolos 
de prevenção, as salas de 
vacinação deverão manter 
organização do ambien-
te e evitar aglomerações, 
com distanciamento entre 
mesas e profissionais e 
pacientes, além da dispo-
nibilização de álcool para 
higienização das mãos.
A aplicação da vacina con-
tra a gripe deve ocorrer em 
sala distinta da reservada 
para imunização contra 
COVID-19.
Os profissionais estão 
orientados a fazer tria-
gem com identificação de 
paciente com sintomas 
respiratórios, como tosse, 
coriza e falta de ar. Os que 
apresentarem apenas tosse 
ou coriza poderão receber 
a vacina, com a orientação 
para procurar um serviço 
de saúde. A mesma reco-
mendação será dada aos 
que apresentarem febre ou 
mau estado geral, e neste 
caso a aplicação da vacina 
precisará ser reprograma-
da até a recuperação do 
quadro clínico.

ro e de seus dependentes; 
e pensão especial das ví-
timas de hemodiálise de 
Caruaru (PE).
A lista contempla benefi-
ciários cujos requerimen-
tos foram concluídos “sem 
atendimento ao solicitado, 
relacionado a falha ope-
racional não vinculada à 
análise do direito”; casos 
de solicitação de retifi-
cação da Comunicação 
de Acidente de Trabalho 
(CAT); em casos de par-
celamento ou impugnação 
à cobrança administrativa 
do monitoramento opera-
cional de benefícios pre-
sencial (MOB Presencial); 
nos casos em que seja ne-
cessária a ciência do cida-
dão sobre a necessidade 
de inscrição no CadÚnico 
(registro do governo fe-
deral sobre as famílias de 
baixa renda, por meio do 
qual o cidadão pode par-
ticipar de programas so-
ciais); e demais casos em 
que haja “impossibilidade 
de informação ou de con-
clusão da solicitação pelos 
canais remotos”.
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