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A Gazeta dos Municípios

Terremoto no Haiti deixa 1,3 mil 
mortos, contabilizados até a 
manhã desta segunda-feira

Policiais Militares de São 
Sebastião fazem surpresa 

para menino de 7 anos

Crimes de corrupção na
OAB são combatidos pela

Operação Ateliê em São Paulo

Fuvest abre inscrições para vestibular 
2022 nesta segunda-feira

O terremoto que atingiu 
o Haiti na manhã do últi-
mo sábado (14) matou 1,3 
mil pessoas, contabiliza-
dos até a manhã desta se-
gunda-feira (16), segundo 
autoridades do país. Mais 
de 2.800 pessoas ficaram 
feridas com o tremor de 
magnitude 7,2. 
De acordo com dados do 
Instituto Geológico dos 

No último final de sema-
na, o jovem Natan Nu-
nes completou 7 anos e 
ganhou uma surpresa de 
aniversário dos policiais 
militares. O menino é fã 
da PM e sonha um dia se 
tornar um deles. 
A comemoração aconte-
ceu no bairro Canto do 

Nessa segunda-feira(16), 
a Polícia Federal (PF) de-
flagrou a Operação Ate-
liê para apurar crimes 
de corrupção, tráfico de 
influência, advocacia ad-
ministrativa e associação 
criminosa. Os crimes eram 
praticados por membros 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) em São 
Paulo.

Nesta segunda-feira (16), 
a Fuvest vai dar início às 
inscrições para o vestibu-
lar 2022, o prazo inicia a 
partir do meio-dia de hoje, 
e se encerra ao meio-dia 
de 1º de outubro. 
Os candidatos interessa-
dos em participar do ves-
tibular para ingressar na 
Universidade de São Pau-
lo (USP), devem realizar a 
inscrição pelo site da Fu-
vest. O vestibular de 2022 
terá as mesmas medidas 
sanitárias implantadas em 
2021 devido à pandemia 
do coronavírus.
Retorno presencial
A USP vai retomar as aulas 
presenciais a partir do dia 
4 de outubro para todos os 
professores e alunos que 
estiverem imunizados 
contra a covid-19. São 

Estados Unidos (USGS), 
o terremoto aconteceu às 
8h29 de sábado (9h29 no 
horário de Brasília) a 170 
km da capital haitiana, 
Porto Príncipe.  Muitos 
edifícios desabaram e pes-
soas ficaram presas. Mo-
radores ajudam na retirada 
dos feridos em meio aos 
escombros de uma devasta 
destruição. O papa Fran-

Mar, na Costa Norte de 
São Sebastião.
O pequeno Natan cele-
brou a data uniformizado 
com uma pequena farda 
da corporação. Ele havia 
pedido aos seus familiares 
uma festinha com o tema 
da polícia, mas ele não 
contava que seria surpre-

A Operação Ateliê preten-
de cumprir seis mandados 
de busca e apreensão na 
capital paulista e em duas 
cidades no interior do es-
tado, Santana de Parnaíba 
e Jundiaí. Dois envolvidos 
foram afastados de suas 
funções na OAB.
Os investigados poderão 
responder pelos crimes de 
corrupção passiva (Artigo 

consideradas imunizadas 
as pessoas que receberam 
as duas doses da vacina há 
pelo menos 14 dias.
Para os funcionários e 
professores que ainda não 
se vacinaram, a reitoria 
da USP estipulou prazo 
de sete dias úteis para que 
eles iniciem a vacinação. 
Enquanto não estiverem 
imunizados, não podem 
retornar ao trabalho pre-
sencial, de acordo com a 
portaria, para evitar risco 
aos colegas.
As aulas da graduação 
voltam, inicialmente de 
forma remota, a partir de 
hoje (16). Na retomada 
das atividades presenciais, 
a partir de outubro, a reito-
ria recomenda que sejam 
privilegiadas as ativida-
des de laboratório ou de 

cisco enviou mensagem 
ao povo haitiano em soli-
dariedade pela tragédia. 
“Dirijo palavras de en-
corajamento aos sobrevi-
ventes, esperando que a 
comunidade internacional 
se envolva em seu nome e 
que a solidariedade de to-
dos possa mitigar as con-
sequências da tragédia”, 
disse o pontífice. 

endido com a presença de 
policiais e viaturas de  ver-
dade.
A família preparou bolo e 
refrigerante, e o parabéns 
foi cantado no interior da 
base móvel da PM. Os po-
liciais ainda presentearam 
o menino com uma minia-
tura de viatura. 

317 Código Penal - CP), 
corrupção ativa (Artigo 
333 CP), tráfico de influ-
ência (Artigo 332 CP), 
advocacia administrativa 
(Artigo 321 do CP) e asso-
ciação criminosa (Artigo 
288 CP), com penas que 
podem alcançar 12 anos 
de reclusão.
*com informações da 
Agencia Brasil.

campo. As aulas teóricas 
podem continuar de forma 
remota.
Os professores e funcioná-
rios da USP também deve-
rão voltar ao trabalho pre-
sencial a partir do dia 23.
Além da exigência de va-
cinação, serão mantidos 
os protocolos de seguran-
ça sanitária, como uso de 
máscaras e distanciamen-
to social de ao menos um 
metro.
Confira o calendário Fu-
vest 2022:
- Período de inscrição: 16 
de agosto e 1º de outubro;
- Prova da primeira fase: 
12 de dezembro de 2021;
- Provas da segunda fase: 
16 e 17 de janeiro de 2022;
- Divulgação da primeira 
lista de aprovados: 04 de 
fevereiro de 2022.
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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.

EXTRATO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE FOMEN-
TO Nº: 002/2021 - Segundo Termo Aditivo que entre si celebram o 
Município de Potim e a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida. Ob-
jeto: Atendimento médico e hospitalar durante a Pandemia de Covid 
19. Valor Estimativo: R$ 225.668,49. Assinatura: 03/08/2021. Vigên-
cia: 07/10/2021. Potim, 03 de agosto de 2021. Erica Soler Santos de 
Oliveira – Prefeita.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 279, Termo nº 7426
Faço saber que pretendem se casar FRANCISMAR ROCHA MARTINS e LILIAN CARVALHO OLIVEIRA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascido no dia 25 de agosto de 1983, de estado civil solteiro, de profissão analista de laboratório, residente e 
domiciliado na Rua Mamboré, nº 210, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO LUIZ MARTINS, de 77 anos, 
natural de Alfenas/MG, nascido na data de 12 de maio de 1944, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARCIA MA-
RIA ROCHA MARTINS, falecida em Tremembé/SP na data de 03 de agosto de 2009. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascida no dia 21 de março de 1990, de estado civil solteira, de profissão escriturária, residente e domiciliada na Rua Alberto 
Guisard, nº 39, Centro, Tremembé/SP, filha de BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA, falecido em São José dos Campos/
SP na data de 09 de maio de 2021 e de SILMARA APARECIDA CAMARA DE CARVALHO, de 53 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 10 de outubro de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 278, Termo nº 7424
Faço saber que pretendem se casar EDER FERNANDO GONÇALVES e VITÓRIA SENNE NAKAMURA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Santo André-SP, nascido no dia 20 de dezembro de 1982, de estado civil solteiro, de profissão farmacêutico, residente e domi-
ciliado na Rua Pedro Celete, nº 1020, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de JOÃO GONÇALVES PERES, falecido 
em Taubaté/SP na data de 05 de março de 2016 e de EVA MARIA DA SILVA GONÇALVES, de 57 anos, natural de Santa 
Cruz de Monte Castelo/PR, nascida na data de 17 de outubro de 1963, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante 
é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 20 de março de 2002, de estado civil solteira, de profissão atendente, residente 
e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 1020, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de LUIZ HENRIQUE PEREIRA 
NAKAMURA, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 15 de fevereiro de 1964 e de DIVINA ORESTES 
SENNE NAKAMURA, de 51 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 29 de março de 1970, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 278, Termo nº 7425
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO POLASTRINI MONTEIRO e JOELMA MARCELE MIRANDA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Tremembé-SP, nascido a 27 de fevereiro de 1980, de estado civil solteiro, de profissão vigilante, residente e domiciliado 
na Rua Primeiro de Janeiro, nº 77, Centro, Tremembé/SP, filho de CLEMENTINO MONTEIRO, falecido em São Paulo/SP 
na data de 14 de abril de 1994 e de GENI POLASTRINI MONTEIRO, de 78 anos, nascida na data de 21 de outubro de 1942, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 12 de agosto de 1978, de 
estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Janeiro, nº 77, Centro, Tremembé/SP, 
filha de JOÃO HELIO MIRANDA, falecido em São José dos Campos/SP na data de 22 de fevereiro de 2017 e de BERNA-
DETE SILVA MIRANDA, de 72 anos, nascida na data de 22 de fevereiro de 1949, residente e domiciliada em Tremembé/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 

Motorista de aplicativo é baleado 
em São José dos Campos

Um motorista de aplicati-
vo sofreu uma tentativa de 
assalto no início desta ma-
nhã de domingo (15), em 
São José dos Campos.

Durante a ação, o crimino-
so o baleou na boca. 
A vítima foi so-
corrida com vida e                                                          
encaminhada ao Pronto 

Socorro da Vila            In-
dustrial. 
O autor do crime está fora-
gido e a polícia já atua no 
caso. 
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Incêndio atinge empresa desativada 
em Pindamonhangaba

Polícia Rodoviária
Federal apreende madeira

transportada de forma irregular

Jovem é executado
a tiros em Jacareí

Um incêndio atingiu uma 
empresa desativada que 
fica na estrada Pinda-Ro-
seira, SP-062, no trecho de 
Pindamonhangaba.  
De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, um in-
cêndio teria ocorrido em 
uma vegetação próximo 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral abordou um veículo 
MBENZ, que transporta-
va madeira na BR116, km 
18, em Lavrinhas. A ação 
aconteceu na madrugada 
deste domingo (15).
Quando os políciais con-
sultaram o Documento de 
Origem Florestal (DOF), 
expedido pelo IBAMA, 
constataram que ele esta-
va vencido. Além da ir-
regularidade na data do 
DOF, o motorista de 32 

Um jovem de 21 anos foi 
assassinado, na madruga-
da deste domindo (15), no 
Parque Santo Antônio em 
Jacareí. A vítima estava na 
companhia de uma amigo 
em frente a um bar, quan-
do um indivíduo de blu-
sa vermelha com capuz e 
uma máscara de cor preta 
chegou atirando. O rapaz 
foi baleado sem ter a chan-
ce de se defender.
O amigo que estava com 
ele não teve sua identidade 
divulgada para não atrapa-
lhar nas investigações. Ele 

a uma empresa desativa-
da. Por causa de uma for-
te                   ventania, o 
fogo acabou se alastrando 
rapidamente para uma área 
de                     depósito a 
céu aberto contendo pallet 
(estrado de madeira) entre 
outros                              ma-

anos estava conduzindo 
o caminhão fora do iti-
nerário que constava na 
via apresentada do docu-
mento. Ele seguia sentido 
Rio de Janeiro quando foi 
parado pelos políciais, en-
quanto deveria estar indo 
para São Paulo. Devido 
as muitas irregularidades, 
o veículo e a carga foram 
apreendidos. Eles ficaram 
à disposição da Polícia 
Militar Ambiental e Mi-
nistério Público Estadual 

conseguiu fugir do crimi-
noso descendo uma pi-
rambeira, mas caiu ralan-
do os joelhos e torcendo 
o tornozelo. O assassino 
está foragido. 
A Policia Militar foi acio-
nada e, ja no local do cri-
me, encontrou o jovem 
caído na calçada com 
perfurações na região da 
cabeça. O SAMU atestou 
o óbito da vítima. As equi-
pes de homicídios da De-
legacia de Investigações 
Gerais (DIG) e da perícia 
também foram acionadas 

teriais. 
Foram aproximadamente 
5 mil m2 de materiais con-
sumidos pelas chamas. 
A ocorrência contou com 
18 bombeiros, 7 viaturas, 
além da Defesa Civil das 
cidades de Pindamonhan-
gaba e Roseira. 

para apuração de infração 
administrativa ambiental 
(Dec. 6.514/08) e crime 
ambiental (Lei 9.605/98).
Foi feito um Termo Cir-
cunstanciado para o con-
dutor e ele foi liberado. 
Ele ainda vai responder 
ao Poder Judiciário e ao 
Ministério Público para 
dar prosseguimento das 
ações contra todos os pos-
síveis envolvidos no crime 
(transportador, expedidor, 
destinatário e condutor).

para o local.
Os peritos encontraram 
um projétil de munição e 
mais um aparelho celular 
que foram apreendidos. 
O amigo que estava com 
o jovem não soube passar 
maiores informações, pois 
estava em estado de cho-
que. 
A polícia continua nas in-
vestigações e quaisquer 
informações podem ser 
passadas pelos telefones: 
(12) 3951-1000, 181,197 
ou 190. Não é necessário 
se identificar.



página 4 A GAzetA dos Municípios 17 de Agosto de 2021

Pesquisa mostra que mortes 
por covid-19 de pessoas

vacinadas são raras

Coronavírus: Variante Delta exige
mais cuidados da população

Governo de São Paulo entrega Creche
Escola em Lorena e libera

recursos para o Vale do Paraíba

A morte do ator Tarcísio 
Meira na última quinta-fei-
ra (12), por complicações 
da covid-19, reacendeu o 
debate sobre a eficácia da 
vacinação para controlar a 
pandemia. Aos 85 anos, o 
ator estava completamen-
te imunizado desde abril, 
quando tomou a segunda 
dose da CoronaVac. O epi-
sódio gerou nova onda de 
desinformação nas redes 
sociais, com falsas narra-
tivas de que “não adianta 
tomar vacina”. A Agência 
Brasil conversou com es-
pecialistas que foram ta-
xativas na defesa da imu-
nização em massa como 
a principal estratégia para 
que o país saia da crise sa-
nitária.
“Nenhuma vacina dispo-
nível no Brasil, a da Pfizer, 
a Janssen, AstraZeneca ou 
a CoronaVac asseguram 
100% de proteção. As 
pessoas continuam preci-
sando de cuidados, como 
uso de máscara e distan-
ciamento social. Mas a 
efetividade das vacinas 
é indiscutível.,Basta ver 
que nos países com va-
cinação avançada, como 
Israel e Inglaterra, mesmo 
com aumento de casos por 
causa da variante Delta, o 
número de internações e 
mortes são proporcional-
mente muito menores, re-
sultado direto da imuniza-
ção”, diz a médica Isabella 
Ballalai, vice-presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm).
Um estudo recente da Uni-
versidade de São Paulo 
(USP) e da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) 
avaliou o efeito das va-

A variante Delta do coro-
navírus já circula em vá-
rias cidades do país, e se-
gundo estudos divulgados 
pelo governo britânico,  
esta é 40% mais transmis-
sível que as outras cepas. 
Alguns levantamentos 
alertam que a Delta pode 
gerar carga viral 1.260 
vezes maior do que o co-
ronavírus original. Além 
disso, a nova variante 
pode ser mais discreta que 
as demais, já que os sin-
tomas parecem com o de 
um resfriado, sem perda 
de olfato ou paladar como 
ocorre com as variantes 
Alfa, Beta e Gama, con-
forme explica o biomédico 

Na última sexta-feira (13), 
o Vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, re-
alizou a entrega de mais 
uma unidade do Programa 
Creche Escola, desta vez 
na cidade de Lorena.
Essa é a 151ª creche escola 
da atual gestão, e sua cons-
trução foi realizada graças 
ao investimento de mais 
de R$ 1,7 milhão da Se-
cretaria Estadual da Edu-
cação em parceria com a 
prefeitura local. O Centro 
Municipal de Educação 
Infantil, Professora Maria 
Nazareth Barbosa Mar-
condes, tem capacidade 
para atender 150 crianças 
de 0 a 5 anos.  
“Essas 150 crianças aten-
didas aqui terão melhores 
oportunidades com uma 
escola de qualidade. Por 
isso, investimos em edu-
cação, investimos no fu-
turo”, afirmou Rodrigo 
Garcia.
O prédio possui salas pe-
dagógicas, berçários com 
fraldário e lactário, secre-
taria, refeitório, banheiros 
e área de serviço. A unida-
de também respeita todas 
as normas de segurança e 
de acessibilidade.
“É muito importante ter-
mos este espaço lindo e 
maravilhoso para que nos-
sas crianças desde cedo já 
comecem a ser estimula-
das a terem um boa edu-
cação”, declarou a futura 
diretora da unidade, Cris-
tiane Lopes dos Reis.
Também presente no even-
to, o Dirigente de Ensino 
da Região de Guaratingue-
tá, Wilson de Tarso Gon-
çalves Araújo, afirma que  
“A creche significa muito 
na vida de uma criança, é 
o início do investimento 

cinas contra o novo co-
ronavírus na população 
brasileira e concluiu que 
91,49% das pessoas que 
morreram pela infecção, 
entre maio e julho deste 
ano, não tinham tomado 
vacina ou não estavam to-
talmente vacinadas com as 
duas doses ou dose única, 
no caso do imunizante da 
Janssen.
A mesma pesquisa de-
monstrou que 84,9% das 
pessoas imunizadas que 
morreram no país tinham 
algum fator de risco para 
a covid-19 e 87,6% ti-
nham 70 anos ou mais. A 
incidência de agravamen-
to de quadros em pessoas 
idosas, mesmo que vaci-
nadas, tem uma explica-
ção biológica. A imunos-
senescência é o processo 
de envelhecimento e des-
regulação da função imu-
nológica no organismos 
de idosos, o que contribui 
para o aumento da susce-
tibilidade a infecções por 
vírus e bactérias, além do 
desenvolvimento de doen-
ças como o câncer e a re-
dução da resposta vacinal 
imunológica.
“Nos idosos a partir dos 60 
anos, há o que a gente cha-
ma de imunossenescência. 
O nosso organismo, fisio-
logicamente, perde a ca-
pacidade de gerar resposta 
imunológica adequada”, 
explica a médica Lorena 
de Castro Diniz, coorde-
nadora do Departamento 
Científico de Imunização 
da Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia 
(Asbai). “Além da imu-
nossenescência, é muito 
raro um idoso acima dos 

André Henrique Correia 
Pereira, coordenador do 
curso de Biomedicina da 
Faculdade Anhanguera.
O profissional explica que 
com o avanço da variante 
é preciso aumentar a co-
bertura vacinal e manter 
as medidas de prevenção 
para tentar evitar a proli-
feração da nova cepa. O 
especialista ressalta que 
a população precisa re-
dobrar os cuidados e se 
conscientizar sobre a im-
portância da imunização 
e das medidas para barrar 
o avanço da doença. “To-
das as vacinas aprovadas 
no Brasil são seguras e 
salvam vidas”, afirma. De 

na criança. E o futuro está 
garantido quando você faz 
uma oferta tão boa, como 
esta creche, da qualidade 
que a criança merece”, fi-
naliza.
Ainda no município de 
Lorena, Rodrigo Garcia 
fez a entrega de 26 títulos 
de propriedades regulari-
zadas pelo Cidade Legal, 
sendo do núcleo Parque 
Rodovias II. O município 
recebeu ainda aporte de 
recursos da modalidade 
Nossa Casa - Apoio, no 
valor de R$ 3,8 milhões, 
para fomentar a constru-
ção de 376 unidades ha-
bitacionais do Residencial 
Convívio Lorena II.
Também foi anunciada a 
liberação de recursos para 
obras de melhorias em 
conjuntos habitacionais. 
Em Lorena, são R$ 250 
mil para implantação de 
campo de futebol. Para a 
cidade de Canas foi libera-
do R$ 50 mil para ilumi-
nação pública. Já em Cru-
zeiro, os recursos de R$ 
100 mil são para reforma 
de quadra poliesportiva e 
parque infantil do Conjun-
to Habitacional Eco Vale.
O Vice-Governador auto-
rizou a construção de uma 
unidade do CCI (Centro de 
Convivência do Idoso) em 
Lorena, com investimento 
de R$ 250 mil do Gover-
no do Estado e R$ 100 mil 
da prefeitura. O município 
também receberá R$ 1 mi-
lhão para Iluminação pú-
blica de LED, através do 
Programa Cidades Inteli-
gentes, R$ 1 milhão para 
pavimentação, R$ 725 mil 
para construção de unida-
de de saúde e mais R$ 300 
mil para construção de 
uma praça. Já a prefeitura 

60 anos não ter uma co-
morbidade, como cardio-
patia ou diabetes. Então, 
com esses dois aspectos, 
aumentam as chances de 
evoluir gravemente frente 
ao vírus da covid”, acres-
centa.
Mesmo com maior sus-
cetibilidade à eficácia das 
vacinas, a imunização de 
idosos é crucial para pro-
tegê-los. Lorena Diniz faz 
uma analogia com a guer-
ra para explicar como as 
vacinas colaboram nessa 
estratégia. “Se a gente esti-
ver numa guerra, com ho-
mens treinados, a chance 
de a gente ganhar é muito 
maior do que chamar pes-
soas da reserva que não fo-
ram treinadas para vencer 
o combate”.
A médica lembra, por 
exemplo, o caso do vírus 
do sarampo. A doença que 
foi considerada erradicada 
no Brasil em 2016, com 
direito a certificação pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), voltou a 
atingir a população em 
2019, revertendo esse sta-
tus. O motivo foi a vacina-
ção abaixo do esperado.
Para ganhar essa guerra, a 
cobertura vacinal na maior 
parte da população é fun-
damental. 
“A vacina em si é somen-
te um produto. A estraté-
gia mesmo é a vacinação. 
Vacina sem vacinação não 
adianta nada. 
Não adianta apenas você 
se vacinar, as outras pes-
soas também precisam 
disso para gerar proteção 
coletiva”, ressalta Isabella 
Ballalai.
*via Agência Brasil.

acordo com o coordenador 
da Anhanguera, o uso de 
álcool gel, o distanciamen-
to e o uso das máscaras são 
fundamentais para evitar o 
contágio e esses cuidados 
precisam ser mantidos. 
“É necessário atenção e 
vigilância, porque muitos 
acreditam que não irão ser 
contaminados e relaxam”, 
afirma. O Ministério da 
Saúde informou que já fo-
ram registrados quase 500 
casos da variante Delta no 
Brasil, o que resultou em 
25 mortes. Os estados que 
mais registram casos da 
nova cepa são: Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Distrito 
Federal e Paraná.

de Caçapava receberá R$ 
100 mil para pavimenta-
ção asfáltica no Conjunto 
Habitacional Caçapava D. 
A outra cidade comtem-
plada, Roseira, receberá 
R$ 100 mil para reforma 
da Praça Francisco Morei-
ra César no Conjunto Ha-
bitacional Roseira B.
Para o programa Viver 
Melhor Saúde, Rodrigo 
Garcia autorizou a transfe-
rência de R$ 725 mil, e R$ 
700 mil para infraestrutura 
urbana.
Em Lagoinha, o Secretá-
rio Executivo de Habita-
ção, Fernando Marango-
ni, acompanhou o sorteio 
de 66 casas populares da 
CDHU. Com investimen-
to total de R$ 6,8 milhões, 
as unidades possuem dois 
dormitórios e área cons-
truída de 54 metros qua-
drados. Do total de mora-
dias, cinco são destinadas 
a famílias com pessoas 
com deficiência, quatro 
para idosos, três para poli-
ciais e duas para indivídu-
os sozinhos. Outras cinco 
estão reservadas para fa-
mílias que vivem em áreas 
de risco.
O Governo do Estado ain-
da fez a entrega de 196 tí-
tulos de propriedade para 
famílias do Loteamento 
Cidade Nova. Os imóveis 
foram regularizados pelo 
Programa Cidade Legal, 
da Secretaria de Estado 
da Habitação, em parceria 
com a prefeitura.
O Vice-Governador auto-
rizou a liberação de R$1 
milhão ao município para 
obras de infraestrutura ur-
bana, sendo R$ 500 mil 
para o Centro de Múltiplo 
Uso e R$ 500 mil para pa-
vimentação asfáltica.


