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TECNOLOGIA PROTÓTIPO DO APLICATIVO ESTÁ NA FASE DE TESTES COM DADOS DA COVID

São José e Cemaden
vão monitorar Covid
por meio de aplicativo
Parceria prevê aumentar a quantidade
de informações sobre a doença que a
população poderá acessar em site e no app
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e
a Prefeitura de São José dos
Campos estão desenvolvendo um aplicativo para monitorar os casos de Covid-19 no
município.
A parceria não envolve pagamento em dinheiro, mas
sim a troca de dados.
Serão ampliados os dados
sobre a Covid-19 disponíveis
para a população e aos gestores municipais.
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Dados. Sala de monitoramento
do Cemaden, em São José

Na primeira etapa, as informações estarão disponíveis no
site da prefeitura, com mais
dados do que há atualmente,
como número de casos por
rua, por exemplo. Numa segunda fase, os dados irão para
um aplicativo.
“Ideia é disponibilizar informações num mapa interativo.
Também estamos trabalhando num aplicativo para celular, com um protótipo pronto.
Qualquer cidadão vai poder
consultar”, disse Regina Célia
Alvalá, diretora substituta e
coordenadora de Relações Institucionais do Cemaden.
“O maior ganho é de mais informações para a população.
Acho que se perdeu a noção
do risco que estamos correndo. Com esse material, vão
conseguir ver o crescimento
em tempo real”, disse o secretário de Saúde de São José,
Danilo Stanzani.

.

IMUNIZAÇÃO

PRÊMIO

Divulgação

Divulgação

Saúde. Doses estão disponíveis

Destaque. Projeto é premiado

Campanha
de vacinação
contra a gripe
é prorrogada

Programa de
estágio da
Embraer é
destaque

INFLUENZA. O governo fe-

JOVENS. O CIEE (Centro de
Integração Empresa-Escola)
considerou o programa de
estágio da Embraer um dos
melhores do país. A empresa ocupa o primeiro lugar
no critério quantitativo e na
segunda posição no critério
qualitativo, ambos no segmento indústria, em estudo
realizado pelo Ibope com as
empresas participantes da
11ª Prêmio CIEE Melhores
Programas de Estágio.
A pesquisa contou com 17
mil estagiários de 719 empresas. O estudo premia os critérios quantitativo (oportunidade ao maior número de
estudantes no país) e qualitativo (melhor avaliadas pelos
seus estagiários).

deral prorrogou até 24 de
julho a Campanha Nacional
de Vacinação contra a gripe
(influenza). Em São José dos
Campos, as doses continuam
disponíveis em todas as 40
unidades básicas de saúde,
de segunda a sexta-feira, das
8 às 17h.
Esta é a segunda prorrogação anunciada pelo Ministério da Saúde, uma vez que
alguns grupos prioritários
ainda não atingiram a cobertura mínima de 90%. É o caso
das gestantes (48%), puérperas (59,7%), crianças (56,1%)
e adultos de 55 a 59 anos
(42,9%). Também podem se
vacinar os idosos, profissionais de saúde.
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