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São Paulo, 19 de novembro de 2021 - Nº 2984

Dose adicional da vacina
contra Covid-19 é estendida
a toda população adulta
Uma nova etapa teve iní
cio no processo de imunização
contra a Covid-19, ontem quin
ta-feira, em todo o Estado de
São Paulo. Seguindo os anún
cios feitos pelo governador
João Doria (em entrevista cole
tiva na última quarta-feira), as
Unidades Básicas de Saúde co
meçaram a aplicação da tercei
ra ou dose adicional da vacina
para toda a população com 18
anos ou mais e que já tenham
completado o esquema vacinal
há pelo menos cinco meses.
O novo direcionamento se
gue a diretriz do Programa
Nacional de Imunização (PNI)
e vale para todas as pessoas
que estão com o ciclo vacinal
completo, até o mês de junho.
“A partir desta quinta-fei
ra (18), toda população adulta
que já tenha recebido a segun
da dose da vacina há pelo me
nos cinco meses poderá receber
a dose adicional da vacina aqui
no Estado de São Paulo”, dis
se Doria.
Até então, a chamada dose
adicional era recomendada
para pessoas acima de 60 anos
de idade, aos profissionais da
Saúde e imunossuprimidos,
com um intervalo de seis me
ses. De acordo com a coorde
nadora do Plano Estadual de
Imunização, há disponibilida
de de vacinas suficientes, além
de que também existe o com
prometimento do Ministério
da Saúde no envio de novas do
ses. “Neste momento podem
se vacinar quem tomou a se
gunda dose entre janeiro e ju
nho, pois já estão com interva
lo de cinco meses. Assim, em
dezembro, quem tomou a se
gunda dose em julho já pode
rá receber a dose adicional”,
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Enem 2021

Primeiro dia de prova
do Exame Nacional do
Ensino Médio acontece
neste domingo
Foto: Fotos Públicas

Estudantes se preparam para a prova do Enem neste domingo

População adulta com esquema vacinal completo há cinco meses pode receber a dose adicional

destacou Regiane de Paula, Co
ordenadora do PEI.
Não há especificação para a
marca do imunizante a ser uti
lizado para a dose adicional,
devendo ser aplicada aquela
que está disponível na UBS no
momento da vacinação, poden
do ser: Pfizer, Coronavac e até
mesmo Astrazeneca, disponí
vel em menor quantidade.
Outra orientação do Gover
no Federal refere-se a quem to
mou o imunizante de dose úni
ca da Janssen. Essas pes
soas
devem tomar uma segunda

dose, após oito semanas e,
após cinco meses, a dose adi
cional. Para essa segunda dose
da Janssen, o Governo de São
Paulo declarou que aguar
da novo encaminhamento por
parte do Ministério da Saúde.
Outra boa notícia é a re
dução de 7,5% do público que
faltou para tomar a segun
da dose, porém ainda há cerca
de 4,9 milhões de pessoas que
ainda não compareceram para
completar seu esquema vaci
nal. A recomendação continua
sendo para que essas pessoas

Santana

procurem uma unidade de saú
de o quanto antes.
Antes de seguir para uma
Unidade Básica de Saúde para
receber a vacinação, recomen
da-se consultar o site: https://
deolhonafila.prefeitura.sp.gov.
br/ para checar o momento
mais tranquilo e a disponibili
dade dos imunizantes. Mesmo
com o avanço da vacinação e a
redução dos índices de interna
ção e mortes por Covid-19, ain
da não há previsão do fim da
obrigatoriedade do uso de más
caras no Estado de São Paulo.

Neste domingo (21), acon
tece a primeira prova da edi
ção 2021 do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), e a apli
cação da prova digital e impres
sa será nos dias 21 e 28 de no
vembro. Ao meio-dia os portões
dos locais de prova serão aber
tos e fechados às 13 horas, no
horário de Brasília, no domin
go (21). O horário de aplicação é
das 13h30 às 19 horas, tem du
ração total de 5h30. Os candi
datos devem permanecer, por
pelo menos, duas horas na sala
de aplicação de exames e só po
derão deixar o local de prova
após às 15h30. Entretanto, só
poderão levar o caderno de pro
vas para casa aqueles que fica
rem na sala até as 18h30. Os
itens das duas versões de ava
liação serão idênticos.
Os estudantes devem le
var caneta esferográfica de tin
ta preta, fabricada em material
transparente, documento de
identificação válido e máscara
de proteção contra a Covid-19.

Também álcool em gel, cartão
de confirmação da inscrição e
declaração de comparecimento
impresso, caso seja necessário
justificar a presença no exame.
Confira detalhes de cada dia
21 de novembro: no primeiro
domingo do Enem serão realiza
dos os exames de: Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias;
com 45 questões; Ciências Hu
ma
nas e suas Tecnologias;
com 45 questões e a Redação
dissertativa-argumentativa;
28 de novembro: no segundo
e último domingo, serão reali
zadas as provas de: Ciências da
Natureza e suas Tecnologias e
Matemática e suas Tecnologias;
ambas com 45 questões.
O cartão de confirmação de
inscrição no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2021 foi li
berado e está disponível na pági
na do participante: https://enem.
inep.gov.br/participante/#!/

Parque Edu Chaves

Travessia de pedestres apresenta
Mudança de ponto inicial da linha
problemas na Rua Racionalismo Cristão 2161/10 está prevista para dia 27
Foto: AGZN

Travessia de pedestres é prejudicada com ondulação
na pista na Rua Racionalismo Cristão
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Moradores da região do Par
que Edu Chaves que utilizam a
linha de ônibus 2161/10 Pq. Edu
Chaves - Praça do Correio de
vem ficar atentos para a mudan
ça de seu ponto inicial. De acordo
com a SPTrans, a partir do próxi
mo dia 27, seu ponto inicial pas
sará a funcionar na Rua Carlos
dos Santos, oposto ao nº 1.760. O
motivo da alteração é a “melhor
acomodação dos ônibus”. Confira
como ficará o itinerário:
2161/10 Pq. Edu Chaves Praça do Correio
Ida: Rua Carlos dos Santos,
Avenida Edu Chaves, Avenida
Roland Garros, Avenida Gusta
vo Adolfo, prosseguindo normal.
Volta: normal até a Avenida
Gustavo Adolfo, Rua Roland
Garros, Rua Rei Alberto, Rua
Mamede Freire, Rua Capitão
Busse, Rua Carlos dos Santos.

Moradores e pessoas que circulam pelo Parque Edu Chaves
devem ficar atentos à mudança de ponto inicial da linha 2161/10
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A Rua Racionalismo Cris
tão, situada entre a Ave
ni
da Cruzeiro do Sul e Rua Vo
luntários da Pátria, tem uma
travessia de pedestres bem
estruturada com rampas de
acessibilidade, grades de pro
teção no canteiro central e fa
rol de pedestres.
Porém, apesar da rampa
de acessibilidade, pessoas com
necessidades especiais ou mes
mo idosos têm bastante difi
culdade com a intensa ondula
ção do asfalto.
Em uma das pistas, a fai
xa de pedestres está apaga
da, o que também atrapalha
a travessia. Importante des
tacar que muitas pessoas con
fundem o nome dessa via com
a própria Alfredo Pujol, que
na verdade tem início, após
o cruzamento com a Avenida
Cruzeiro do Sul.
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