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Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara
preocupada com a população de Pindamonhangaba
questiona Secretaria de Saúde com relação ao COVID

A Comissão de Saúde e
Assistência Social da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, sob a
presidência do vereador
Marco Mayor (PSDB),
os membros Regina Célia
Daniel Santos - Regininha
(PL) e Rogério Ramos (Podemos), juntamente com o
presidente do Legislativo,
vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos),
estiveram reunidos nesta
segunda-feira, dia 18, preocupados com a população de Pindamonhangaba
com relação ao avanço da
COVID-19 no município e
resolveram oficiar a Secretaria Municipal de Saúde
quanto ao atendimento da
população.
A Comissão, devido ao aumento de casos e pacientes
contaminados pelo CO-

VID, pedem que seja feito
em caráter emergencial,
um estudo para o aumento de vagas no quadro de
funcionários da linha de
frente no Pronto Socorro
Municipal, bem como nas
UPAs do Araretama e Moreira César.
Outra preocupação dos vereadores é com relação aos
EPIs - Equipamentos de
Proteção Individual, fornecidos aos enfermeiros,
médicos, técnicos e assistentes de enfermagem que
atuam diretamente com os
pacientes. Os parlamentares questionam ainda caso
ocorra um aumento ainda
maior de contaminados, se
o município tem estrutura
física e pessoal habilitado
para o atendimento dos
munícipes.
Também querem saber

qual a quantidade de doses
de vacina que chegaram
no município, se haverá
quantidade suficiente para
a população, bem como
se existe uma previsão de
novas testagens para os
novos casos de moradores
com os sintomas da doença.
Deliverys
Preocupados com a mudança de fase da cidade e
prevendo problemas futuros, como desemprego e
fechamento de comércio,
os vereadores também
pedem que o horário de
atendimento dos delivery
sejam estendidos até a
meia-noite, pois o pico
geralmente fica após as 22
horas. Este é um pedido
recorrente dos motoboys
que atuam diretamente
neste tipo de atendimento.

Maior romaria anual ao Santuário
de Aparecida acontecerá
de forma virtual em 2021

A Romaria Nacional do
Terço dos Homens, a
maior acolhida anualmente pelo Santuário Nacional, vai acontecer de forma
virtual em 2021. A decisão
foi tomada diante da emergência sanitária provocada
pela pandemia do novo
coronavírus. Em 2020, a
peregrinação reuniu cerca
de 85 mil homens na Basílica de Aparecida (SP).
“Neste ano, a Romaria de
fato vai ser virtual, pois
nós não podemos juntar
aqui no Santuário grandes
multidões. Mas a gente
tem a certeza de que ali de
suas casas, na segurança
de suas famílias, os homens do terço certamente
vão rezar e acompanhar
toda a programação que
vai ser feita de uma maneira virtual, para alcançar
os homens espalhados por
todo o Brasil”, explicou o
reitor do Santuário, padre

Eduardo Catalfo.
A programação, transmitida pelas redes sociais do
Santuário Nacional (Youtube e Facebook) e pela
Rede Aparecida de Comunicação. As atividades
da peregrinação virtual
acontecem nos dias 19, 20
e 21 de fevereiro com o
tema “Terço dos Homens:
No Santuário da Palavra,
com Maria e José, cuidar
da vida”.
A maior parte das celebrações acontecerá a portas
fechadas na Basílica Velha
de Aparecida. Dela participam apenas representantes
dos principais grupos de
todos os estados do Brasil. Nos últimos anos, foi
registrada a presença de
grupos vindos dos 27 estados brasileiros e do Distrito Federal. Desta vez, porém, o pedido é para que a
habitual multidão de fiéis
acompanhe as cerimônias

de suas casas.
“Para esse ano, o Terço dos
Homens terá uma programação virtual: não venha
para Aparecida, fique em
casa, mas fique em sintonia com a Rede Aparecida
de Comunicação”, reforça
padre Eduardo.
Embora não existam registros oficiais, o bispo referencial para o Terço dos
Homens da Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) e arcebispo de Juiz de Fora (MG),
Dom Gil Antônio Moreira estima que cerca de 2
milhões de homens participem do movimento em
todo o território
nacional.
Os grupos masculinos
que se dedicam à oração
do terço crescem a cada
ano, impossibilitando que
a Conferência Episcopal
possua dados completos a
respeito do fenômeno.

EDP realizará investimento de R$ 1,5 milhão em obras
de eficiência energética em Guaratinguetá e Potim

A EDP, distribuidora de
energia elétrica do Vale do
Paraíba, iniciou duas obras
de eficiência energética
que beneficiarão a região.
Trata-se da modernização

da infraestrutura elétrica
na SAEG Guaratinguetá e
da iluminação pública de
Potim. Juntas, as duas iniciativas receberão investimento de mais de R$ 1,5

milhão.
Em Guaratinguetá, a EDP
realizará a substituição de
quatro conjuntos motobombas da companhia de
água e esgoto do muni-

cípio. Após concluída, a
obra trará uma economia
de 605,76 MW/h por mês,
o equivalente ao consumo
de 252 residências.
Já em Potim, a ação da
companhia realizará a
substituição de 619 pontos
de iluminação pública do
município, beneficiando
importantes vias da cidade. A troca por luminárias
mais eficientes renderá
uma economia de 381,39
MW/h por mês aos cofres
públicos, correspondendo
ao consumo anual de cerca
de 160 residências.
“Essas ações irão proporcionar grandes benefícios para os moradores de

Guaratinguetá e Potim. O
investimento da EDP vai
gerar uma economia considerável aos cofres públicos, além de trazer mais
qualidade no uso da energia para as duas
cidades.
A EDP segue com sua estratégia de contribuir para
uma utilização mais segura da energia e do fornecimento da energia elétrica”,
destaca Thiago Lafalce,
gestor Operacional de Eficiência Energética e Consumo Sustentável da EDP.
O projeto foi contemplado
na Chamada Pública de
Projetos - CPP 001/2019
do Programa de Eficiência

Energética da EDP, que é
regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL.
Realizar projetos que resultem em eficiência energética é uma ação que
reafirma o compromisso
da EDP com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - plano de
ação global definido pelas
Nações Unidas (ONU)
para alcançar o desenvolvimento sustentável até
2030, e que está incorporado à agenda estratégica
da Companhia para crescer gerando impactos positivos junto à sociedade e
ao meio ambiente.
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Miscelânea
Curiosidades
Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente na porta a chegada dos donos segundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha
decorado o horário em que as pessoas chegam. O olfato é um dos sentidos
mais aguçados do cão, assim como a audição. Os cachorros possuem cerca
de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 milhões.
Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de
origem de um barulho em 6 centésimos de segundos e recebê-lo a uma
distância até 4 vezes maior do que os humanos. Os sentidos caninos já são
usados há muito tempo para ajudar o homem. Cães farejadores já é um
fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar pelo cheiro
a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. Já
com os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüência
tão alta que os outros seres não conseguem captar.
Humor
Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um galinheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozinho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juquinha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impaciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 227, Termo nº 7322
Faço saber que pretendem se casar ROGÉRIO MARTINS LEMES e ADRIANA ALVES DOS SANTOS, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
São Paulo-SP, nascido a 31 de maio de 1972, de estado civil divorciado de Ana Beatriz de Moura Assis, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Avenida Sete de Janeiro, nº 753, Jardim Santana, filho de IRINEU FERREIRA LEMES,
falecido na data de 23 de novembro de 2020 e de APARECIDA DO CARMO MARTINS LEMES, de 71 anos, natural de São
Paulo/SP, nascida na data de 16 de julho de 1949, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida a 26 de julho de 1983, de estado civil divorciada de Afonso Celso de Morais Junior, de profissão auxiliar
administrativo, residente e domiciliada na Rua Ismael Paula de Abreu, nº 190, Nossa Senhora da Guia, filha de NELSON
ALVES DOS SANTOS, de 61 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 25 de junho de 1959, residente e domiciliado
em Tremembé/SP e de MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS, falecida em Taubaté/SP na data de 27 de junho de 2003.
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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2021. Objeto: Registro
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Toners e Cartuchos. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 21/01/2021, até as 09h00min
do dia 03/02/2021; data da abertura de propostas: das
09h00min às 10h00min do dia 03/02/2021; data de início
da sessão pública: às 10h00min do dia 03/02/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser
consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

Mensagens
Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às alturas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer.
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade,
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta.
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.
Pensamentos, provérbios e citações
A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.
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Prefeitura de Pinda abre
18 vagas para bolsas
de estudo universitário

Municípios

Lady Gaga e Jennifer Lopez
fazem apresentação
emocionante em posse de Biden

Está acontecendo nesta
quarta-feira, dia 20, a cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e sua vice
Kamala Harris, a primeira
mulher a assumir o cargo.
O evento está contando
com a participação de
muitos artistas que apoiaram a atual eleição do democrata. Entre eles Lady
Gaga e Jennifer Lopez fiA Prefeitura de Pindamonhangaba abriu 18 vagas
para bolsas de estudo em
curso superior reconhecidos pelo MEC (Ministério
da Educação e Cultura),
nas áreas de biológicas,
exatas e humanas, em cursos presenciais e não presenciais.
As bolsas serão integrais
no valor do curso, e as
mensalidades serão pagas
diretamente à instituição
de ensino na qual o aluno
é matriculado.
As inscrições serão realizadas nos dias 4 e 5 de
fevereiro pela plataforma
1Doc
https://pindamonhangaba.1doc.com.br ou
baixando o aplicativo 1doc
ou ainda no setor de protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba. As inscrições presenciais poderão
ser realizadas até as 16 horas. Para se inscrever, o interessado deverá residir há
pelo menos 48 (quarenta e
oito) meses em Pindamonhangaba, pertencer a um
núcleo familiar com renda “per capita” de até R$

901,40, ter sido aprovado
no vestibular, não possuir
curso superior completo,
estar com a matrícula ou
rematrícula 2021 efetuada,
ter estudado o ensino médio em escola pública ou
ter sido bolsista integral da
rede particular.
Os pretendentes ainda
devem encaminhar/apresentar cópia do RG e CPF
de também dos demais
membros do grupo familiar (no caso de menores,
apresentar certidão de
nascimento quando não
possuir RG); comprovante
de renda de todos os membros da família; cópia de
comprovante de residência, uma conta de 2017,
uma conta de 2018, uma
conta de 2019 e uma conta
de 2020 (só serão aceitos
conta de energia elétrica,
IPTU, telefone fixo ou outro comprovante oficial);
comprovante da instituição de ensino superior da
aprovação no vestibular e
de matrícula, dentre outros documentos, cuja lista
completa está disponível

em edital no site da Prefeitura de Pindamonhangaba,
na páginas de editais.
A secretária de Assistência Social, Ana Paula Miranda, pediu atenção aos
interessados no preenchimento dos dados. “É muito importante que fiquem
atentos aos detalhes, pois
a ausência de documentos ou dados errados pode
custar na eliminação do
processo. Além disso, tem
que haver atenção sobre o
prazo de inscrição. Assim,
indico que levantem os
documentos, verifiquem
todas as pendências com
antecedência para que elas
possam ser solucionadas”,
explicou.
Ela destacou ainda que,
“após análise dos documentos encaminhados, os
selecionados serão submetidos a uma triagem social,
através de visita domiciliar realizada pela equipe
técnica da secretaria”.
Os nomes dos selecionados serão divulgados dia 5
de março no site da Prefeitura de Pindamonhangaba.

página 3

zeram a pouco uma belíssima apresentação.
Lady Gaga foi a responsável pelo hino nacional dos
Estados Unidos. E Jennifer Lopez também esteve
presente, a latina emocionou a todos quando em
meio ao mix da canção
“God Bless America” e
“Let’s Get Loud”, gritou
em espanhol, em alto e
bom som: “Una nación

bajo Dios, indivisible, con
libertad y justicia para todos” que em tradução livre
para o português “Uma nação sob Deus, indivisível,
com liberdade e justiça
para todos”. Vale lembrar
que a cerimônia de posse
também canta com a participação de Jon Bon Jovi,
Justin Timberlake, Dave
Grohl e Demi Lovato.
via Kboing

SMS e aplicativos de mensagens
são aliados das empresas na
captação de clientes

O avanço da tecnologia
tem sido um impulsionador para as mudanças
constantes no mercado,
especialmente no que diz
respeito à incrementação
de ferramentas de relacionamento com o consumidor. Com maior distribuição e acesso ao mundo
digital - segundo pesquisa
do IBGE, a partir dos 10
anos, três a cada quatro
brasileiros possuem dispositivos móveis -, o comportamento dos clientes
também apresenta mutações em um período menor de tempo.
Se antes a população optava por resolver quaisquer
eventuais
adversidades
pessoalmente com as empresas, agora o movimento
é preferido pelos canais de
atendimento online, seja
e-mail, SAC ou até mesmo
as redes sociais. Justamente por isso uma corporação que deseja manter um
bom relacionamento com
os clientes já conquistados deve manter meios
para atender a expectativa desse consumidor, seja
um canal para a resolução
de dúvidas, problemas ou
atualização de promoções
e descontos personalizados.
Por outro lado, para conseguir alcançar novos
consumidores, sobretudo
aqueles que nunca imagi-

naram comprar ou usar os
produtos oferecidos pelo
empreendimento, é essencial utilizar planos de
marketing que cheguem
a mais pessoas, mesmo
que elas não estejam tão
disponíveis para as campanhas convencionais em
televisão e redes sociais.
É neste ponto em que os
aplicativos de mensagens
e o SMS podem potencializar a retenção de público
para o negócio e auxiliar
na fidelização final.
“Se eu preciso, por exemplo, de um contato imediato, posso utilizar o serviço
de voz. Agora, se eu quero divulgar um serviço de
desconto ou cupom, o indicado seria usar o SMS.
Para cada problemática,
uma solução é indicada. É
possível também combinar os canais com as ferramentas disponíveis”, diz
Gabriela Vargas, diretora
de Marketing e Produtos
da Zenvia, empresa que
oferece soluções de melhorias na comunicação
entre empresas e consumidores.
Neste sentido, o SMS torna-se a ferramenta mais
indicada para a capitalização e retenção do público,
especialmente para as micro e pequenas empresas,
devido ao seu custo-benefício. Isso porque, de acordo com a SPC Brasil, a

taxa de abertura das mensagens é próxima a 100%,
além de o valor destinado
à ação ser baixo.
Outro ponto levantado sobre esse tipo de comunicação é que, por mais instantânea que a tecnologia
tenha se apresentado, há
situações de falha de cobertura de internet no Brasil, atrasando mensagens
por meio deste recurso aos
usuários. O SMS, no entanto, não é atingido por
este ponto, chegando aos
celulares de toda a população.
Assim, para especialistas
no assunto, é o meio ideal para atingir os consumidores com promoções
e campanhas curtas, normalmente em um espaço de até 160 caracteres.
Neste cenário, os aplicativos de mensagens, como
o WhatsApp e Telegram,
são alternativas para uma
comunicação mais longa,
com envio de imagens,
documentos e até mesmo
áudio aos clientes, sendo
uma melhor opção para a
realização de atendimentos posteriores à compra
ou resolução de dúvidas.
Os dois métodos despontam como aliados dos empreendedores por conta da
simplicidade em usá-los,
dos preços para mantê-los
e da instantaneidade de
seus resultados.

A Gazeta
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Técnica de Enfermagem comemora aniversário vacinada em
São José dos Campos

O Governador João Doria
participou do início da vacinação contra COVID-19
em São José dos Campos,
nesta quarta-feira (20), no
Hospital Regional localizado na cidade. Doria também anunciou 40 novos
leitos de UTI para ampliar
a capacidade hospitalar
em três cidades da região
do Vale do Paraíba no enfrentamento da pandemia.
Juliana Santos sendo vacinada contra a Covid-19,
em SÃ£o JosÃ© dos

CamposJuliana
Santos
sendo vacinada contra a
Covid-19, em São José
dos Campos (Foto : Divulgação)A primeira dose
foi aplicada na técnica de
Enfermagem Juliana dos
Santos, que hoje tem dois
motivos para comemorar:
seu aniversário de 33 anos
e a imunização. Casada
e mãe de duas filhas, seu
maior medo era ser infectada e comprometer sua
família em casa. “E foi o
que aconteceu. Em junho,

peguei COVID-19. Fiquei
internada na enfermaria
por sete dias. Me recuperei um pouco mais de um
mês após a contaminação,
e voltei ao trabalho”, relembra Juliana.
Sua colega de profissão,
Luana Stefany de Cerqueira da Silva, 26 anos,
foi a segunda profissional
a receber a dose e a relatar
o impacto do coronavírus
na sua própria vida. “Fiquei doze dias em estado
grave na UTI do hospital

Com reclassificação à fase laranja,
Câmara adota novas medidas
para prevenção do coronavírus

A decisão, tomada em conjunto com a Mesa Diretora
- 1º Secretário, vereador
Edgard Sasaki (DEM) e
2º Secretário, vereador
Rogério Timóteo (Republicanos) - levou em consideração a reclassificação
do Município para a Fase
2 (Laranja) do Plano São
Paulo de combate à pandemia, além da edição do
Decreto Municipal n° 11,
de 16 de janeiro de 2021,
que inclusive dispõe sobre
a adoção das regras da fase
vermelha do Plano São
Paulo para a execução dos
serviços pela administração pública direta e indireta em âmbito municipal.
Entre as medidas estão a
redução da circulação de
pessoas nas dependências
da Câmara Municipal,
com os portões de acesso ao público fechados,
sendo permitida apenas a
entrada àqueles que participarão de atos oficiais,
que tenham agendamento
prévio ou comprovarem
a necessidade de ingresso, salvo fornecedores e
familiares de servidores e
de vereadores, e mesmo

estes, quando estritamente
indispensável.
No caso dos gabinetes dos
vereadores, os atendimentos deverão ser previamente agendados e informados
à recepção. Cada gabinete
poderá receber simultaneamente no máximo dois
munícipes por vez.
Todos os ingressantes terão a temperatura corporal
aferida e serão questionados sobre a suspeita de gripe comum ou COVID-19
recente. Acaso a temperatura do ingressante indique
febre ou haja resposta positiva aos questionamentos, a respectiva entrada
não será permitida, devendo o fato ser comunicado
ao superior imediato para
as providências cabíveis.
Servidores - Como forma
de minimizar as possibilidades de transmissão e infecção de servidores e munícipes pelo coronavírus, a
Câmara Municipal adotará
a jornada via teletrabalho,
sem rodízio, dos servidores com idade acima de 60
anos, gestantes, portadores
de doenças respiratórias
crônicas ou que reduzam a

imunidade (diabetes e/ou
hipertensão), e com filhos
menores de seis anos que
não tenham outro responsável para cobrir ausência
de aula ou creche.
Os funcionários que apresentarem sintomas de gripe, com quadro febril, terão o prazo de ausência no
trabalho de 15 dias.
Para evitar danos no andamento dos trabalhos
da Casa, todos os servidores que participarem do rodízio estarão
de sobreaviso em suas
residências, caso exista
necessidade de comparecimento por razões de serviço.
Como forma de proteção
à moralidade, a normativa
decreta que os servidores
identificados em situações
que contrariem o objetivo
das medidas adotadas estarão sujeitos a apuração
disciplinar.
As sessões ordinárias, enquanto durarem as medidas de prevenção e combate à disseminação da
pandemia da COVID-19,
serão realizadas às quartas-feiras, a partir das 9h.

onde trabalho. Fui acompanhada por médicos e
outros profissionais que
trabalham comigo. Os dias
se passaram, melhorei,
tive alta, e um mês depois
retornei às minhas atividades”. Trabalhando na Clínica Médica do hospital
desde 2018, foi diagnosticada em julho e desenvolveu um quadro grave de
COVID-19.
Novos leitos
Logo após o início da vacinação, Doria fez o anúncio de ampliação de leitos
de UTI na região. “Quero
também dar aqui uma boa
notícia. Estamos liberando 40 novos leitos de UTI
para o Vale do Paraíba. Serão 10 leitos para o Hospital Regional de São José
dos Campos, 20 para o
Hospital Universitário de
Taubaté e 10 para o Hospital Regional de Caraguatatuba”, destacou.
As doses da vacina do Instituto Butantan saíram da
capital na tarde de terça-feira (19) e nesta manhã
já estavam preparadas para
os primeiros profissionais
que atuam na unidade.

A distribuição das vacinas,
seringas e agulhas para o
interior começou na segunda-feira (18) para os
cinco hospitais-escola do
interior. Ainda na segunda, os Hospitais das Clínicas de Campinas e de
Botucatu já começaram a
aplicar as doses em suas
equipes; na terça (19), o
mesmo ocorreu no HC de
Ribeirão Preto e no Hospital de Base de São José
do Rio Preto, dando continuidade à campanha que
começou no domingo (17)
no HC de São Paulo, minutos após aprovação do
uso da vacina do Instituto
Butantan pela Anvisa.
Hoje, mais caminhões
com grades de vacinas e
insumos saem do Centro
de Distribuição e Logística (CDL), na capital, rumo
a polos regionais para redistribuição às Prefeituras, com recomendação
de prioridade a profissionais de saúde que atuam
no combate à pandemia.
Os municípios também
deverão imunizar a população indígena com apoio
de equipes da atenção pri-

mária do SUS, segundo as
estratégias adequadas ao
cenário local.
Cada serviço de saúde será
responsável pelo preenchimento dos sistemas de
informação oficiais definidos pela Secretaria da
Saúde para monitoramento da campanha.
A divisão das grades considera o quantitativo proporcional de vacinas esperado
para São Paulo conforme
o PNI (Programa Nacional
de Imunizações), do Ministério da Saúde. O total
de 1,5 milhão de doses é
a referência para trabalhadores de saúde, baseado na
última campanha de vacinação contra a gripe.
A campanha de imunização contra a COVID-19
em São Paulo será desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas do
órgão federal. À medida
que o Ministério da Saúde viabilizar mais doses,
as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da
campanha de vacinação
contra a COVID-19 serão
divulgados pelo Governo
de São Paulo.

Joe Biden toma posse
como presidente dos EUA
em evento virtual

Joe Biden assume nesta
quarta-feira (20) como o
46º presidente dos Estados
Unidos em uma cerimônia com limitações provocadas pela pandemia do
novo coronavírus e com
segurança reforçada, após
o ataque ao Capitólio no
início do mês. Acompanhado pela vice-presidente Kamala Harris eles tomam posse às 12h (14h no
horário de Brasilia).
Devido à pandemia, a cerimônia de posse do democrata terá poucos convidados e não terá público, ao
contrário do que tradicionalmente ocorre.
A equipe de transição de
Biden já previa um evento limitado devido à covid-19, que nos Estados
Unidos matou mais de 400
mil pessoas, mas o ataque ao Capitólio no dia 6
de janeiro fez com que a
prefeitura de Washington
reforçasse a segurança da
cidade. Na tarde ontem,
25 mil membros da Guarda Nacional aguardavam
a chegada de Biden, mais

que o dobro do efetivo de
cerimônias passadas.
A posse de Biden e Kamala Harris não terá desfile,
multidões ou baile, mas
estão previstos atos virtuais e televisionados para
compensar a falta de público. O atual presidente, Donald Trump, não
vai comparecer à posse e
será substituído pelo vice,
Mike Pence.
O número de convidados
será limitado. Além de
congressistas e dos membros do governo, estarão
presentes os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton,
acompanhados de suas esposas, e o vice-presidente
Mike Pence. Segundo os
organizadores, serão colocadas 200 mil bandeiras
dos estados para representar aqueles que não poderão participar do ato.
Biden fará o juramento
com uma Bíblia que está
com sua família desde o
século 19 e o padre jesuíta Leo O’Donovan, amigo de Biden, fará a oração

inaugural. O juramento
à bandeira será feito por
uma chefe dos bombeiros
de South Fulton (Geórgia)
e Lady Gaga vai cantar o
Hino Nacional.
Segundo a mídia local, a
poetisa Amanda Gorman
lerá um poema e haverá
apresentações musicais de
Jennifer López e de Garth Brooks. Na conclusão
da cerimônia, Biben fará
a tradicional inspeção das
tropas como novo comandante-chefe do país. O desfile até a Casa Branca, no
entanto, será substituído
por um desfile virtual com
a participação de pessoas
de todo os EUA, segundo
informaram os organizadores. Já o baile foi substituído por um especial de
90 minutos apresentado
pelo ator Tom Hanks com
a participação de vários artistas como Justin Timberlake, Bruce Springsteen,
Bon Jovi e Demi Lovato.
O evento será transmitido
em vários canais, além das
redes sociais.
Via Agencia Brasil

