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UBS da Vila Jardim tem novo telefone
A Prefeitura de Botucatu está atualizando as linhas
telefônicas para o sistema Voip. A Unidade Básica de
Saúde da Vila Jardim terá novo telefone para a partir do
dia 23 de agosto. Telefone novo: (14) 3811-4901.

Marília: variante delta é identificada
Anúncio foi feito nesta sexta pela prefeitura, que não deu detalhes sobre o paciente e medidas adotadas em relação a ele
LILIAN GRASIELA

M

arília - A Prefeitura
de Marília (100 quilômetros de Bauru),
através da Secretaria de Saúde,
informou nesta sexta-feira (13)
que caso da variante delta do
coronavírus foi identificado no
município. O pasta não revelou
detalhes sobre o paciente e as
medidas eventualmente adotadas para evitar a disseminação dessa variante, que possui
maior transmissibilidade.
“O alerta é para que toda a
população reforce as medidas de
proteção, como evitar aglomeração, uso de máscara e também
higienização das mãos”, disse
em nota. “Tomando essas medidas no nosso município, podemos evitar a terceira onda, já que
a capacidade de transmissão por
essa variante é maior”.
A Secretaria de Saúde de
Marília explicou ainda que, se

houver “um agravamento do
quadro epidemiológico, que é o
aumento do número de casos ou
aumento da incidência, a prefeitura terá que tomar medidas coletivas para a proteção de toda a
população, o que impactaria na
flexibilização das atividades”.
A VARIANTE
A variante delta (B.1.617.2)
do coronavírus é considerada
de atenção por especialistas de
saúde devido à possibilidade
de aumento de transmissibilidade ou gravidade da infecção.
Ela se tornou predominante em
países como os EUA e Reino

NOVA CEPA
Variante delta preocupa
pela transmissibilidade
maior e gravidade

Unido, levando a novos aumentos no número de casos e de internações, apesar da cobertura
vacinal avançada.
A delta teve a circulação
confirmada em vários estados do
Brasil, inclusive em São Paulo.
Na Capital, já há transmissão comunitária da variante. Recentemente, a Prefeitura de Ibirarema,
que fica na região de Ourinhos,
identificou dois casos da delta na
cidade. Na área de cobertura do
Jornal da Cidade, o caso de Marília é o primeiro identificado.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a confirmação
da variante ocorre por meio de
sequenciamentos genéticos realizados por laboratórios como
o Instituto Adolfo Lutz, e depende ainda do trabalho de Vigilância Epidemiológica para
investigação dos casos, como
histórico de viagens e contatos.
Pesquisadores estudam o efeito
das vacinas contra a delta.

Prefeitura de Marília

Prefeitura de Marília alerta que aumento nas contaminações
implicará em redução na flexibilização
Estudo recente feito pela
agência de saúde do governo
britânico revelou que a aplicação de duas doses da vacina da
AstraZeneca garante 92% de
efetividade contra a hospitalização pela variante. No caso

da vacina da Pfizer, a média de
efetividade contra internações
pela delta é de 96% após a segunda dose. O Instituto Butantan também já iniciou estudos
para analisar se a CoronaVac é
efetiva contra a variante.

Botucatu faz nova ação para aplicar 2a dose neste sábado
Assim como na
semana passada,
horário será dividido
por faixas etárias
LILIAN GRASIELA

B

otucatu - Botucatu (100
quilômetros de Bauru)
fará nova ação neste sá-

bado (14), das 8h às 17h, como
parte do projeto de estudo da
efetividade da vacina contra
Covid-19 da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, para aplicar a
segunda dose nos moradores
que tomaram a primeira dose
no dia 22 de maio.
Segundo a prefeitura, pouco
mais de 5 mil pessoas devem
retornar ao local onde receberam a primeira aplicação (Giná-

Prefeitura de Piratininga

sio Paralímpico ou Complexo
Esportivo Heróis do Araguaia)
para completar o ciclo vacinal.
Também podem ser vacinados
munícipes que faltaram ao “Dia
D” no último domingo (8).
Assim como na semana passada, a imunização será dividida por faixas etárias (das 8h às
10h para pessoas entre 51 e 60
anos; das 10h às 12h para quem
tem entre 41 e 50 anos; das 12h

Região vacina contra
a Covid neste sábado
Pederneiras, Agudos,
Lençóis Paulista
e São Manuel irão
aplicar doses

Fechado - Após quase sete meses de atendimento
24 horas, a Prefeitura de Piratininga encerra nesta
segunda-feira (16) as atividades do Centro de
Atendimento à Covid. Pacientes com sintomas da
doença devem procurar o Pronto Atendimento da Santa
Casa, onde há leitos de isolamento para casos graves
e posto de coleta de exames. Os casos positivos serão
acompanhados pelo Programa Saúde da Família.

às 14h30 para o público entre
31 e 40 anos; e das 14h30 às
17h para os munícipes com idade entre 18 e 31 anos).
Os moradores devem procurar os locais portando CPF, documento de identificação com
foto (RG, CNH ou passaporte)
e a carteirinha indicando a primeira dose. No último domingo, 61.741 pessoas receberam
a segunda dose. Os faltantes
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N

este sábado (14), a vacinação contra a Covid-19 para
maiores de 18 anos ocorre
em pelo menos quatro cidades.
Em Pederneiras, a ação será das
8h às 12h, nas unidades de saúde
dos bairros Michel Neme, An-

tonio de Conti e Cidade Nova.
Em Lençóis Paulista, a
imunização será por drive thru,
das 8h às 15h, na Facilpa. Segundas doses da AstraZeneca
serão aplicadas no Teatro Municipal, das 8h às 13h. A prefeitura aguarda doses da CoronaVac para vacinar amanhã.
Em Agudos, o “Sabadão da
Vacinação” será das 8h às 12h,
no CCI, ao lado da UPA, com
200 senhas. São Manuel também irá entregar 200 senhas
para imunização no Poliesportivo, das 8h às 13h.

puderam se vacinar durante a
semana nas unidades de saúde.
Alunos da Unesp da cidade
também completaram o ciclo
vacinal nesta semana, na Central de Aulas da Faculdade de
Medicina de Botucatu. Além
da imunização em massa, o estudo de efetividade da vacina
contempla testagem em massa
e sequenciamento genético de
todos os casos de Covid-19.

Famesp abre
processo seletivo
em Botucatu

B

otucatu - Inscrições
gratuitas para processo seletivo da Famesp
(cargo de Técnico de Enfermagem), para atuação no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), podem ser
feitas entre domingo (15) e
terça (17) pelo site www.famesp.org.br. Não haverá prova. O currículo com cópia de
todos os itens citados no edital deverá ser enviado em arquivo único, no formato .pdf,
no ato da inscrição.

