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O atual estágio da 
pandemia que se abateu sobre 
a humanidade não escolheu 
pobre ou rico, branco ou negro 
e por aí vai. Na verdade, a 
doença se propagou com uma 
intensidade que atingiu líderes 
mundiais, assim como pessoas 
humildes que mal tinham o 
que comer.

A mesquinhez de explorar 
alguém, independente da 
forma, vale a pena? Guardar 

fortunas e passar por cima 
daqueles que estão aquém de 
seu nível social faz diferença? 
É claro que alguns irão chegar 
à conclusão que hoje somos 
todos iguais e passíveis de 
ter o Covid-19. Quando tudo 
isso passar esperamos que 
estes retornem seres humanos 
melhores, já que ao final da 
vida todos seguimos o mesmo 
caminho e o dinheiro para 
nada servirá.

Dinheiro?

Mulher é presa suspeita
de tráfico de drogas

Policiais do 54° BPMI do 
município de Itapeva, durante 
o patrulhamento ostensivo 
pelo Bairro São Benedito, 
avistaram uma mulher em 
contato com vários veículos 
que passavam naquela 
localidade, aparentemente 
comprando drogas.

Ao ver a equipe policial, 
ela tentou fuga, mas foi 
detida alguns metros depois. 
Os policiais localizaram 
com ela 101 eppendorfs de 
cocaína, R$ 539,50 (espécie 
e moedas) e um celular. A 
mulher confessou que havia 
saído da penitenciária há 
menos de uma semana e que 
traficava para sobreviver.

Ela foi conduzida ao 
Plantão Policial onde 
permaneceu presa à 
disposição da Justiça.

Dois indivíduos são presos por tráfico na Vila Dom Bosco
Em patrulhamento pela 

Vila Dom Bosco, ao entrar a 
Rua Vicente Eduardo Araújo, 
policiais militares avistaram 
dois indivíduos sentados, que 
ao perceberem a presença 
policial demonstraram um 
certo nervosismo.

Eles foram abordados e 
revistados, sendo localizado 
com um deles R$ 290 e 
com o outro uma porção de 
maconha e R$ 1 em moeda. 
Após varredura pelo local, foi 
encontrado também R$ 15 
debaixo de um tijolo e na pedra 
em que o rapaz estava sentado 

estavam 58 pedras de crack.
Durante a abordagem 

policial, familiares de um dos 
indivíduos tentaram atrapalhar 
a equipe tumultuando o local, 
sendo necessário afastar uma 
mulher que se identificou como 
esposa deste.

Diante dos fatos, foi 
dado voz de prisão aos dois 
e conduzidos ao Plantão 
Policial, onde o Delegado 
Plantonista tomou ciência dos 
fatos elaborando o registro da 
ocorrência de natureza tráfico 
de drogas, ficando os indivíduos 
à disposição da Justiça.

A Prefeitura Municipal de 
Itapeva, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, com 
acompanhamento pelo CAE 
(Conselho de Alimentação 
Escolar) realizará distribuição 
dos kits de merenda escolar aos 
alunos das unidades de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
do município de Itapeva, de 
acordo com a Lei n° 13.987/2020 
de 07/04/2020 e Resolução FNDE 
n° 02 de 09/04/2020.

Segundo o artigo 3º, §5º 
da Resolução, está sendo 
realizada ampla publicidade 
sobre o fornecimento da 
alimentação escolar, a qual é 
um complemento à alimentação 
do aluno, de forma a garantir 
uma alimentação saudável e 
garantir que aqueles que dela 
necessitem e queiram, tenham 

conhecimento de tal benefício, a 
fim de assegurar a regularidade 
do fornecimento.

Inicialmente será realizado 
o cadastro de famílias que não 
fazem parte do Cadastro Único 
do Município e do Governo 
Federal e que não estejam 
sendo atendidas pelo Fundo de 
Desenvolvimento Social, pelo 
CRAS ou outra entidade pública.

O responsável pelo 
aluno, que tenham interesse 
no recebimento do kit de  
alimentação escolar, deverá 
fazer o cadastro pelo link da 
Alimentação Escolar, no site 
da Educação http://www.
educacao.itapeva.sp.gov.br/ 
ou pelos telefones (15) 3522-
3079 / 3522-2580 da Secretaria 
Municipal de Educação, 
informando o nome do aluno, 

ano/série que está matriculado 
e um telefone para contato.

Hoje, dia 17, é o último dia 
para fazer o cadastro. Aquele 
que tenha interesse na aquisição 
do kit de merenda escolar e não 
tenha meios de fazer o cadastro 
via link ou telefone, deverá se 
dirigir à Secretaria Municipal 
de Educação, conforme 
cronograma estabelecido 
abaixo, seguindo todas as 
orientações e recomendações 
das autoridades de Saúde, 
evitando filas, fazendo uso 
de máscaras, mantendo 
distanciamento, sendo 
recomendado a presença 
de apenas um familiar, 
responsável, maior de 18 anos:

Dia 17, das 8h às 12h: 
Alunos com nomes iniciados 
com as letras T, U, V, W, X, Y e Z.

Após cadastramento, a 
entrega será agendada, para 
evitar aglomerações, conforme 
recomendações das autoridades 
de Saúde. Os pais e responsáveis 
dos alunos serão comunicados 
pelos diretores e pela equipe 
escolar. O contato será feito por 
telefone, informando o horário 
e o dia para retirada do kit 
merenda. Não é preciso que os 
pais formem filas na porta das 
escolas, pois isso contrariaria 
a orientação das autoridades 
sanitárias. Cada unidade 
escolar fará o chamamento no 
dia e horário adequado para o 
atendimento individual.

Também é recomendado que 
os responsáveis evitem levar as 
crianças ou acompanhantes na 
hora da retirada do kit, para 
evitar aglomerações.

Secretaria de Educação fará distribuição 
de kits de merenda escolar

Fonte: Jornal Tribuna Regional Fonte: Jornal Tribuna Regional
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A origem da lenda da 
serpente sob a cidade é incerta e 
carece de dados mais concretos.

Lendas, contos populares, 
são transmitidos de geração 
a geração e progressivamente 
são acrescidos de detalhes 
curiosos conforme a época, 
seus costumes e pensamentos. 

A origem da lenda teria sido 
baseada numa versão indígena 
que explicava o “inexplicável”, 
através de símbolos e fantasias. 
Na realidade, seriam fenômenos 
físicos perfeitamente compreen-
síveis com a luz da ciência e 
suas leis naturais.

Itapeva possuiria um sub-
solo pouco consistente e em 
processo natural de mutação, 
com camadas irregulares de 
rocha intercaladas por zonas 
de areia, vazios e lençóis de 
agua que mudam de curso, se 
interrompem, e se desgastam, 
ampliando áreas, provocando 
naturalmente, através dos tem-
pos, pequenas depressões ou 
elevações na superfície.

No Universo simbólicos 
das pessoas puras, dotadas de 
cul-tura própria como a dos 
índios, tais fenômenos teriam 
se revestidos de uma outra in-
terpretação mais arquetípica, 
mitológica e fantástica, exa-
tamente como se verifica em 
relação as tempestades inun-
dações, secas e elementos como 
o sol e a lua.

VERSÃO INDÍGENA
Segundo a versão indígena, 

existiria uma grande serpente 

no subsolo de sua aldeia (local 
da cidade de Itapeva) que se 
moverias de tempo em tempo 
ou a cada transgressão de 
algum elemento da tribo.

 Assim como o trovão, inter-
pretado como revolta colérica 
dos deuses, o movimento da 
serpente também funcionaria 
como “castigo”, se agitando sob 
o chão da tribo para assustar e 
ameaçar os que transgredissem 
as leis da comunidade.

SEGUNDA VERSÃO
Uma outra versão mais 

obscura e incompleta baseia-se 
num hipotético acontecimento 
dos primeiros anos da cidade.

Assim foi em relação a um 
fato ocorrido numa hipotética 
época em que se tornou público 
o relacionamento amoroso 
entre um padre (vigário) e a 
filha de um coronel.

A intransigência e into-
lerância vigente entre os repre-
sentantes da sociedade não 
su-portaram tamanha afronta à 
moral e aos bons costumes, sem 
se falar no sacrilégio que isso 
representava para os religiosos 
e a sua igreja.

A amante passou o resto de 
sua vida enclausurada numa fa-
zenda distante, vindo a falecer 
mais tarde num asilo da cidade 
e o vigário excomungado e ex-
pulso de sua paróquia.

A relação que existia 
entre a trágica estória de 
amor e a lenda da serpente 
teria sido um veemente pro-
nunciamento do vigário em 

seu último dia na cidade
Das escadarias da Igreja 

diante de um público assustado, 
ele teria dito em altos brados 
que a maldade e a intolerância, 
contidas no subterrâneo da alma 
das pessoas poderia destruir 
tudo o que de bom elas teriam 
construído. Que todos evitassem 
a má palavra, a má interpretação, 
ou o mau pensamento, por isso 
seria como o despertar de uma 
grande serpente, símbolo do 
mal maior que, incrustado no 
subsolo (coração) da cidade, 
um dia viria tomar espaço na 
superfície, destruindo tudo para 
que houvesse um novo começo.

Tudo o que foi escrito é mera 
especulação, não possuindo 
bases concretas ou fundamento 
histórico e foi baseado em 
história fragmentadas, cole-
tadas em conversas com 
pessoas antigas da cidade.

Vale observar que anti-
gamente sem os meios de 
comunicação de massa como 
o rádio e a televisão, as pes-
soas conversavam mais, a 
imaginação tinha trânsito mais 
livre e as estórias cor-riam, se 
enriquecendo de detalhes.

Mas existe algo de 
concreto que resta na ligação 
do imaginário popular e a 
realidade que é a luta do bem 
e do mal que, afinal, rege todo 
o comportamento humano. A 
lenda da serpente sob a cidade 
seria uma metáfora desse 
eterno confronto.

Por Nicolas Jesus

A Lenda da Serpente
“A SERPENTE SOB A CIDADE” -  Texto do artista plástico Eduardo Silveira Gomes

Feira Livre no Parque São Jorge 
abrirá às quintas e sábados

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Agricultura, anunciou que a 
Feira Livre do Parque São Jorge 
voltou a funcionar toda quinta-
feira e sábado, das 6h às 12h30, 
a partir do dia 16 de abril.

Os envolvidos deverão 
seguir rigorosamente os 
critérios da Secretaria de Saúde, 
principalmente em relação à 
higiene e segurança, tanto dos 
usuários quanto dos feirantes.

Por enquanto, voltou 

somente a feira do Parque São 
Jorge, dois dias por semana, 
tendo revezamento dos 
feirantes e, de acordo com a 
Prefeitura, com fiscalização 
para os cuidados básicos de 
higiene e aglomeração.

Na quinta-feira (16), nosso 
repórter esteve na feira livre do 
Parque São Jorge.

As feiras livres foram 
canceladas por algumas 
semanas devido o Covid-19, 
mas após flexibilização do 
Comitê de Gerenciamento 

do Covid-19 aos poucos 
a atividade volta a ser 
realizada.

A Guarda Civil Municipal 
está presente no local ajudando 
a controlar o acesso ao local. 
De acordo com os feirantes, 
a princípio seria permitida a 

permanência de apenas 30 
pessoas na feira.

Nossa equipe notou tam-
bém um grande número de 
pessoas e feirantes usando 
máscaras e em várias barracas 
foram colocadas barreiras de 
contenção à aglomeração.

Movimento de pessoas em feira livre está sendo controlado

Considerando que chegou 
ao conhecimento da Promotoria 
de Justiça de Itapeva que têm 
circulado mensagens nas redes 
sociais incentivando gestantes 
e mães a entregarem os seus 
filhos recém-nascidos de 
maneira absolutamente ilegal, 
pedindo que elas entrem em 
contato com a responsável pelas 
postagens para fazer a entrega 
ilegal das crianças, necessário 
esclarecer à população de 
Itapeva que tal prática é ilegal.

 Embora  possa parecer que 
tal iniciativa seja benéfica à 
criança, a entrega da criança 
pode, na verdade, prejudicá-
la (colocando-a em lares 
impróprios, por exemplo) e, 
inclusive, facilitar o tráfico de 
pessoas ou comércio ilegal de 
órgãos. 

 Necessário enfatizar que 
a entrega ilegal do filho pode 
configurar os crimes previstos 
no artigo 242 do Código Penal 
ou no artigo 238 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, 

com punição tanto para a mãe 
que entrega a criança quanto 
para que a recebe.

 Para evitar tal prática, a 
Lei n. 13.509/2017, chamada 
de “Lei da Adoção”, trouxe 
alterações ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, 
e incluiu a chamada “entrega 
voluntária”, que consiste na 
possibilidade de uma gestante 
ou mãe de entregar o seu filho 
ou recém-nascido para adoção 
através de um procedimento 
sigiloso e assistido pela Justiça 
da Infância e da Juventude.

Logo, as gestantes ou 
mães que eventualmente 
demonstrem interesse em 
entregar o seu filho para adoção 
deverão ser encaminhadas para 
a Justiça da Infância e Juventude, 
local em que receberão apoio 
social e psicológico e, mantida a 
escolha de entregar o filho, será 
feita a busca de família extensa 
para receber a criança ou o 
recém-nascido será posto sob a 
guarda de pessoa ou casal aptos 

a adotá-lo, tudo de maneira 
sigilosa e respeitosa à vontade 
da genitora.

Destaco que a adoção é 
um procedimento sério e que 
busca preservar os interesses 
da criança ou adolescente, 
que serão entregues a pessoas 
previamente habilitadas 
perante a Justiça após 
extensa e minuciosa análise 
multidisciplinar. 

 Seguindo o procedimento 
legal, como se vê, a criança 
será acolhida por uma família 
que foi previamente habilitada 
e considerada apta a recebê-la 
pela Justiça, de modo a atender 
todas as suas necessidades 
físicas e afetivas da melhor 
maneira possível.

     
Itapeva, 16 de abril de 2020.

PEDRO RAFAEL NOGUEIRA 
GUIMARÃES

Promotor de Justiça da 
Infância e Juventude 

Nota Pública da Promotoria 
de Justiça de Itapeva
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Na noite de sexta-feira 
(10), Itapeva foi surpreendida 
com a notícia de que um de 
seus cidadãos mais conhecido 
dentre várias gerações acabou 
falecendo em sua casa por 
morte natural aos 102 anos.

Seraphim Martins de 
Oliveira nasceu em 1917 na 
cidade de Cotia/SP, porém, foi 
em Itapeva que criou raízes e 
desde 1947 vendia pipoca em 
vários pontos do município, 
mas um ponto específico ficou 
conhecido como o dele, o ponto 
da Praça Anchieta. Por 68 
anos, Seraphim vendeu pipoca 
em Itapeva, mas em meados 
de 2015 acabou deixando a 
atividade por questões de 
saúde.

Além de pipoqueiro, 
Seraphim também trabalhou 
no Esporte Clube Santana, onde 
um dos seus afazeres era cuidar 
do campo de futebol.

A morte do pipoqueiro mais 
famoso de Itapeva deixou a 
cidade em luto e as lembranças 
floresceram do homem que 
por mais de meio século serviu 
crianças e adultos com o 
mesmo respeito e dedicação.

“Seo” Seraphim: pipoqueiro 
que fez parte da história de 
Itapeva morre aos 102 anos

Homenagem de seu filho Rafael
Cumpri um dos 

mandamentos que foi honrar 
pai e mãe, fiz todo o possível. 
Vai fazer muita falta, pois ele 
era meu companheiro. A maior 
herança que ele deixa é a 
honestidade das boas amizades, 
na qual eu me impressionava 
com tantas pessoas o queriam 
bem, o chamavam de compadre. 
Para ele não interessava se 

a pessoa não tinha dinheiro 
para comprar a pipoca, ele 
dava de presente. Ele faleceu 
me dizendo que estava vendo 
um anjo com asa bem grande 
vindo buscar ele, nisso escorreu 
uma lágrima da partida por 
saber estava indo junto a Deus. 
Agradeço todos pela mensagem 
de pêsames. Deus abençoe a 
cada um.

Samu de Itapeva recebe 
equipamentos para combate 

ao Covid-19
Uma parceria entre a 

Prefeitura Municipal, um 
fundo de enfrentamento da 
Promotoria Pública da cida-
de de Itapeva e emenda 
paramentar, possibilitou para 
o SAMU a compra de equi-
pamentos hospitalares novos, 
para auxiliar o combate ao 
Covid-19.

Foram adquiridas quatro 
bombas de fusão, quatro 
bombas de seringa, quatro 
monitores cardíacos e um 
respirador. Os equipamentos 
estão sendo utilizados na Sala 
de Estabilização de Emer-
gência da UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento e nas 
Unidades de Suporte Básico e 
Avançado do SAMU. 

Desde o início dos tra-
balhos de combate ao Coro-
navírus o SAMU de Itapeva já 
adquiriu mais de R$ 220 mil 
em equipamentos hospitalares 
e EPIs - Equipamentos de 

Proteção Individual. Cer-ca de 
R$ 71 mil foram investidos em 
EPIs, como luvas, máscaras, 
óculos, macacões e descartáveis. 
E aproximadamente R$ 153 
mil foram designados para a 
compra dos materiais médicos 
e hospitalares. 

O chefe de Divisão do 
SAMU de Itapeva, Emerson 
Camargo, explica que todos os 
investimentos realizados têm 
como objetivo a estruturação 

da cidade para o enfrentamento 
do Covid-19. “Se futuramente 
houver a necessidade de que 
seja montada uma Sala de 
Estabilização de Emergência, 
para o tratamento dos aco-
metidos pelo Coronavírus, 
esses equipamentos adqui-
ridos também poderão ser 
utilizados para esta finalidade, 
ampliando assim a capacidade 
de atendimento médico em 
Itapeva”, ressaltou.

Túnel do Tempo: Carli Presentes
No ano de 1988 a família 

Carli inaugurou na Avenida 
Acácio Piedade a loja Carli 
Presentes, onde hoje se 
encontra a Cantina Mabela.

Foram momentos de 
muito trabalho e alegria, 
principalmente na venda 
de brinquedos que propor-
cionaram felicidade a muitos 
adultos que estão lendo essa 
postagem. Bons tempos.

Tem imagens que contam a 
história de Itapeva? Envie para 
jornalitanews@gmail.com
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O Ministério da Saúde 
incluiu as gestantes no grupo 
mais suscetíveis aos efeitos 
da covid-19, assim como as 
puérperas, ou seja, mulheres 
que deram à luz recentemente.

Antes, apenas gestação 
de alto risco era considerada 
condição clínica preocupante 
para desenvolvimento de 
complicações e casos graves 
da doença.

De acordo com a pasta, essas 
mulheres são mais vulneráveis 
a infecções. É por isso que elas 
estão nos grupos de risco do 
vírus da gripe, por exemplo.

“Estudos científicos apon-
tam que a fisiopatologia do 
vírus H1N1 pode apresentar 
letalidade nesses grupos 
associados à história clínica 
de comorbidades dessas mu-

lheres. Sendo assim, para 
a infecção pelo Covid-19, 
o risco é semelhante pelos 
mesmos motivos fisiológicos, 
embora ainda não tenha es-
tudo específico conclusivo”, 
informou em nota o Ministério 
da Saúde.

O AME Itapeva é referência 
no atendimento de gestantes 
de alto risco. Atualmente 
acompanha 181 grávidas e 
disponibiliza cerca de 300 con-
sultas mês. 

Responsável pelo aten- 
dimento, o Dr. Gilson Antonio 
de Sá Pinto Filho, reitera a 
importância dos cuidados 
durante o pré-natal e afirma 
que a unidade está seguindo as 
mesmas orientações adotadas 
pelo Ministério da Saúde que 
são a diminuição de contato, 

a lavagem das mãos com água 
e sabão e se possível o álcool 
em gel 70%, evitar contato 
com pessoas com sintomas 
de “resfriados”, melhorar 
alimentação e mantendo as 
consultas de pré-natal.  

Ele afirma que por ser 
uma patologia nova e ainda 
sem estudos científicos 
mais apurados, é necessário 
manter as mesmas orien-
tações para as de alto 
risco e gestação habitual. 
“Imaginamos que poderemos 
ter algumas complicações 
maiores com essas gestantes 
devido as comorbidades 
associadas que as mesmas 
apresentam, porem até o 
momento não temos estudos 
que comprovem”. 

Gilson afirma que o corpo 

clínico do AME está mais atento 
aos sintomas que podem 
passar de rotineiros. “Todos 
os trabalhos até o momento 
mostram que nas gestantes 
os sintomas, na sua grande 
totalidade, passaram como 
um resfriado, outro fator 
que também não podemos 
descuidar do h1n1, por isso a 
importância da vacina contra 
gripe, direcionada agora para 
esse público.

O AME de Itapeva permanece 
com atendimento reduzido 
e com todas as medidas de 
prevenção na unidade como o 
distanciamento de assentos, 
higienização da unidade 
intensificada e a abordagem 
dos colaboradores aos pacientes 
com álcool na recepção e demais 
dependências. 

AME de Itapeva orienta gestantes
quanto a prevenção do Covid-19

Unidade é referência no atendimento a gestantes de alto risco
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O Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento ao COVID-19, 
após reunião com as equipes 
técnicas da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, comunica 
que há 241 casos notificados de 
COVID-19 em nosso Município 
desde o início da pandemia.  
Sendo que:
64 casos suspeitos estáveis, em 
acompanhamento domi-ciliar;
06 casos CONFIRMADOS em 
acompanhamento domiciliar;
02 casos suspeitos em 
acompanhamento hospitalar;
05 óbitos suspeitos, 
aguardando resultados de 
exames;
02 óbitos notificados descartados 
(resultados nega-tivos);
162 altas por cura (melhora 
clínica) e/ou resultados nega-
tivos.

Observação: os casos des-
cartados incluem-se nos casos 
suspeitos, de acordo com as 
normas de vigilância sanitária.

1) Uso de máscaras pela 
população

O Comitê recomenda 

à população que utilize 
máscaras para uso em vias 
públicas, assim como em 
es-tabelecimentos privados.

Por meio do Fundo 

Social estão sendo confec-
cionadas máscaras para 
a população vulnerável.

Por fim, o Comitê segue as 
orientações e recomendações 

do Ministério Público. 
Ademais, o órgão está atento 
aos problemas setoriais e para 
a tomada de decisão diante 
dos problemas locais.

Sobe para 6 o número de 
itapevenses com Coronavírus

Secretaria de Saúde 
iniciou 2ª fase da 

Campanha Nacional 
contra a Gripe

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, inicia a 
2ª fase da Campanha Nacional 
contra a Gripe em todos os 
postos de saúde, a partir do 
dia 16 de abril. Nesta etapa, 
serão vacinados os grupos 
portadores de doenças crônicas 
não-transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais), 
funcionários do sistema 
prisional e caminhoneiros, 
motoristas de transporte 
coletivo e portuários.

A Secretaria Municipal 
de Saúde explica que para 
a vacinação dos munícipes 
pertencentes aos “grupos 
de portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis 
e outras condições clínicas 
especiais”, mantém-se a 
necessidade de prescrição 
médica especificando o motivo 
da indicação da vacina, que 
deverá ser apresentada no ato 
da vacinação. Já os pacientes 
cadastrados em programas de 
controle das doenças crônicas 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), devem se dirigir aos 
postos, que foram cadastrados 
para receberem a vacina.

Condições que não 
atendem aos critérios para 
receber a vacina contra 
gripe: Hipertensão Sistêmica 
sem outras comorbidades; 
Colesterol e triglicérides 
altos; Hipotireoidismo / 
hipertireoidismo; Sinusite/ 
Rinite / bronquite; Obesidade 
grau I e II; Fumantes e ex-
fumantes; Uso de corticoide 
em baixa dosagem; Prescrição 
médica sem indicação de doença 
que atendam os critérios para 
vacinação de influenza.

Na primeira fase da 
campanha, iniciada no dia 23 de 
março foram vacinadas pessoas 
com 60 anos ou mais de idade, 
trabalhadores da saúde pública 
e privada, além de profissionais 
das forças de segurança e 
salvamento. Até o presente 

momento, foram imunizadas 
8069 (88,04%) pessoas do grupo 
prioritário dos idosos acima de 
60 anos e 1964 (89,60%) dos 
profissionais da área de Saúde. 
A porcentagem que ainda 
falta ser vacinada destes dois 
grupos, poderá receber a dose 
nos postos de saúde também.

A partir de 9 de maio 
(sábado) acrescentará para a 3ª 
fase: as crianças de 6 meses a 5 
anos de idade (5 anos, 11 meses 
e 29 dias), gestantes, puérperas 
(até 45 dias após o parto), 
professores das escolas públicas 
e privadas e pessoas com 
deficiência. Visando ampliar o 
acesso à vacinação dos grupos 
mais vulneráveis, as pessoas de 
55 a 59 anos de idade também 
serão imunizadas. Até o ano de 
2019, a vacina estava disponível 
aos adultos de 60 anos e mais 
de idade.

Lembrando que pessoas 
com outras condições clínicas 
como a hipertensão arterial 
(pressão alta) sem outra 
doença presente, como renite, 
sinusite, diabetes mellitus sem 
uso de medicamentos, não 
contemplam na categoria de 
risco clínico para indicação 
da vacina de acordo com o 
Ministério da Saúde.

A 22ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Influenza 
(gripe), iniciou no dia 23 de 
março e tem previsão para 
terminar no dia 22 de maio, 
sendo que no dia 9 de maio 
(sábado), haverá o “Dia de 
Mobilização Nacional”, onde 
todos os locais de vacinação 
estarão disponíveis para a 
imunização, entre outros postos 
móveis.

É obrigatório apresentação 
de documento com foto e 
para os outros grupos deverão 
apresentar comprovante. A 
vacina está disponível em todos 
os postos de saúde de segunda 
a sexta-feira na zona urbana 
das 7h30 às 17h e zona rural 
das 7h às 16h.
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