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1 milhão de idosos e 1,2 milhão de pacientes crônicos
ainda precisam se vacinar contra a gripe
Mais de 1 milhão de
idosos e 1,2 milhão de pacientes crônicos precisam
comparecer aos postos de
saúde para se vacinar contra gripe, para que SP
atinja a cobertura vacinal
de 90% entre os grupos
do público-alvo. Por isso,
nessa reta final da campanha, a Secretaria de Estado da Saúde está convocando pessoas ainda não
imunizadas para que tomem as doses até o dia 31
de maio, data prevista
para encerramento.
Os dados informados
pelos municípios paulis-

tas mostram que o Estado já vacinou, mais de
7,6 milhões de pessoas
contra a gripe, total que
inclui 3,2 milhões de idosos e 1,3 milhão de pacientes com comorbidades, como diabetes e hipertensão (veja abaixo os
números por região). Esses dados representam
cobertura vacinal de 67%
e 46%, respectivamente.
O público-alvo totaliza
13,2 milhões de paulistas
e a meta é vacinar no mínimo 12,1 milhões. Considerando todos os grupos,
para atingir a meta de

imunizar 90% do públicoalvo é necessário que pelo
menos 4,4 milhões procurem a vacina contra o vírus Influenza até o final da
próxima semana.
A campanha foi iniciada em 10 de abril, e desde então também foram
imunizadas 1,6 milhão de
crianças (54%), 241,7 mil
gestantes (53%), 61,5 mil
puérperas (83%), 4,5 mil
indígenas (85%), 671 mil
profissionais de saúde
(49%), 236,7 mil professores (57%), entre outros.
"É de extrema importância que todos os grupos

prioritários compareçam
aos postos de saúde para
imunização. Pedimos aos
idosos e pacientes crônicos
que tomem a vacina, capaz de evitar complicações
futuras como pneumonias ”, afirma o Secretário de
Estado da Saúde, José
Henrique Germann.
“A vacina não provoca
gripe em quem tomar a
dose, pois é composta
apenas de fragmentos do
vírus que causam a devida proteção, mas são incapazes de causar a doença”, complementa.
Segundo recomenda-

ção da OMS (Organização Mundial de Saúde),
a vacina de 2019 irá prevenir a população-alvo
contra o vírus Influenza
dos tipos A (H1N1), A
(H3N2) e B.
A vacina contra gripe é

produzida pelo Instituto
Butantan, unidade vinculada à Secretaria, que
neste ano disponibilizou
64 milhões de doses ao
Ministério da Saúde para
a realização da campanha
em todo o Brasil.

Homem é agredido
depois de esfaquear
ex-mulher

Curso de Odontologia da
Uniara oferece atividades
preventivas à população
nesta terça, dia 21
O curso de Odontologia
da Universidade de Araraquara – Uniara promove
o evento “Cárie da boca
para fora” nesta terça-feira, dia 21 de maio, das
8h30 às 12h, no Parque
Infantil. A atividade é gratuita e aberta ao público.
“O objetivo é promover a saúde bucal, com
informações e atividades

preventivas realizadas
pelos alunos da graduação”, explica a professora do curso, Patricia Aleixo dos Santos Domingos.
Informações sobre a
graduação de Odontologia da Uniara podem ser
obtidas no endereçowww. uniara.com.br ou
pelo telefone (16) 33017402.

Concurso para o
Ministério Público/SP
oferece 28 vagas para
auxiliar de promotoria
O Ministério Público
de São Paulo (MP/SP)
recebe inscrições para
seu concurso público
com 24 vagas para auxiliar de promotoria. A
oferta é para as seguintes
especialidades: eletricista
(8 vagas), encanador (8),
marceneiro (2), pedreiro
(4), pintor (4) e serralheiro (2), todas com salários
de R$ 2.789. O MP oferece ainda auxílio-alimentação de R$ 920 por
mês e auxílio-transporte
de R$ 14,96 por dia.
As inscrições serão feitas até quarta-feira, 22 de
maio, pelo site da Fundação Vunesp, responsável
pela seleção. O endereço
é www.vunesp.com.br. A
taxa é de R$ 80.
As carreiras oferecem

vagas distribuídas pelas
seguintes regiões: capital,
Grande São Paulo, Santos, Vale do Ribeira,
Campinas, Piracicaba,
Taubaté, Sorocaba, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Franca, Ribeirão Preto e São José do
Rio Preto.
A aplicação da prova
objetiva, com questões
de múltipla escolha, está
prevista para 6 de agosto
de 2019, um domingo,
nas cidades de São Paulo, Bauru, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto.
Mais informações:
Disque Vunesp – (11)
3874-6300 (de segunda a
sábado, das 8 às 18 horas)
Site
–
www.vunesp.com.br

Conexidades divulga
programação com foco
no municipalismo
O 2º Conexidades, que
ocorre de 4 a 8 de junho
em São Carlos, no coração do Estado de São Paulo, acaba de anunciar sua
programação completa.
Com painéis que englobam os temas Sustentabilidade e Educação, Direito Público e Transparência nas Administrações
Municipais, Tecnologia e
Inovação, Turismo e Mobilidade Urbana, o evento vai reunir prefeitos,
vice-prefeitos, secretários,
agentes públicos, empresas privadas e públicas,
em um encontro que promove projetos, produtos
e serviços aos municípios.
Para debater os assuntos
tratados nesta edição, estão
confirmados importantes
nomes como: Airton Garcia Ferreira, prefeito de São
Carlos, Marco Vinholi, se-

cretario de Estado do Desenvolvimento Regional,
Célia Leão, secretária de
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Patricia Iglecias, presidente da
CETESB, Toni Sando, presidente UNEDESTINOS,
Vinicius Lummertz, Secretário de Estado do Turismo, Herculano Passos,
deputado coordenador da
FRENTUR – Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Turismo, Francisco Garonce, coordenador do
ENEM, Sérgio Rossi, secretário Diretor-Geral do
TCE, Augusto Nardes,
ministro do TCU e o historiador e professor Marco Antônio Villa, entre outros.
Confira programação
completa em: https://
www.conexidades.com.br/
programacao-1

Homem é agredido depois de esfaquear ex-mulher

Uma mulher de 51 anos
foi atacada por seu exmarido com diversas facadas. A tentativa de feminicídio ocorreu na noite de sábado (18) em
Santa Lúcia.
Claudemir Aparecido
dos Santos, 47, não se
conformava com a separação e atacou sua exmulher. O crime foi na
Rua Ademar Pestana, no
Bairro Nova Santa Lúcia.
Santos atacou a ex-mulher com diversas facadas. Ele só não conseguiu
matar a vítima, porque o
filho dela, de 17 anos,
agiu em sua defesa. O
acusado tentou fugir,

mas foi agredido por populares e agredido por
eles. Ele recebeu diversos
ferimentos, mas nenhum
agressor foi identificado.
O casal foi socorrido ao
hospital Santa Casa de
Araraquara em estado
grave. A mulher foi ferida no peito e braços. O
ex-marido dela recebeu
ferimentos graves na cabeça e outras partes do
corpo.
Ele ficou internado sob
escolta e assim que receber alta médica vai ser
ouvido e encaminhado
para audiência de custódia. Se a Justiça determinar, Santos ficará preso.

Mulher é assaltada
na Harmonia
Uma moradora foi assaltada na noite de domingo (19) quando saía
de casa na Vila Harmonia, bairro considerado
de classe média-alta de
Araraquara.
Era 21h30, quando a
mulher de 35 anos, foi
abordada por dois homens
armados com pistolas.

A dupla entrou na casa
e anunciou o assalto. A
mulher pediu que não
entrassem, pois havia
uma criança pequena em
casa.
A dupla pegou o celular dela – de alto valor – e
fugiu depois de ameaça.
O caso está sendo investigado pela polícia.

Mulher é assaltada
no Centro
Uma mulher de 25 anos
foi assaltada na noite de
sábado (18) no Centro de
Araraquara.
A jovem caminhava
pela Avenida Feijó,
quando dois ocupantes
de uma motocicleta se
aproximaram e puxaram
sua bolsa.

Ela tentou resistir, mas
foi agredida com sua própria bolsa. Nela havia
uma pequena quantia
em dinheiro, sapatos e
cartões de crédito. A dupla fugiu sem deixar pistas. Apesar das buscas,
nenhum suspeito foi encontrado.

Dupla agride homem
com paulada
Dois homens foram
detidos ontem à tarde depois de agredir um homem de aproximadamente 45 anos com uma
paulada. O crime ocorreu
em frente ao Fórum, na
Rua dos Libaneses, no
Bairro do Carmo, em
Araraquara.
Segundo informações,
os três homens entraram
em desentendimento, por
motivo ainda não apura-

do. Dois pegaram um pedaço de madeira e agrediram o terceiro homem.
A vítima ficou gravemente ferida e ficou internada na Santa Casa.
Os acusados fugiram do
local do crime, mas foram detidos pela PM perto da Avenida Sete de
Setembro. Ambos foram
levados para a delegacia
para prestar esclarecimentos sobre a agressão.

