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CAMPANHA MUNICÍPIO FOI O PRIMEIRO ENTRE OS MAIORES DA REGIÃO A COMEÇAR A VACINAR PESSOAS SEM COMORBIDADES CONTRA A COVID-19

Felicio quer
acelerar
vacinação
Município começou a vacinar pessoas
com 57 anos na sexta-feira, enquanto
campanha teria início na próxima quarta
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O governo Felicio Ramuth
(PSDB) quer acelerar a vacinação de pessoas sem comorbidades de forma independente às datas previstas
pelo calendário estadual da
campanha contra a Covid-19.
Segundo o município, isso
tem sido possível porque boa
parte da população foi vacinada durante a fase para pessoas com comorbidades.
Nesta semana, São José foi
até a faixa de 57 anos, que

pelo cronograma do Estado
começaria apenas na próxima
quarta-feira. Para a semana
seguinte, o prefeito prevê chegar, no mínimo, até os 55 anos.
“Temos vacina. Não [é] porque poucos estão procurando, mas sim porque muitos já
tinham sido vacinados ou pelos seus grupos ou por conta
de comorbidades. Então isso
mostra que a gente tem capacidade de continuar avançando
nas faixas etárias. A gente pretende continuar fazendo isso”,
afirmou Felicio.
Em Taubaté, a vacinação de
pessoas sem comorbidades
ainda se iniciou. Em Jacareí,
começou neste sábado.
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Vacina. O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) acompanhando a imunização de professores em São José

55

anos
campanha de vacinação
deve avançar por novos
públicos na próxima semana
em São José dos Campos

LEITOS

Prefeitura prepara abertura de sexta
ala para Covid no Hospital Municipal
TRATAMENTO. Enquanto a vacinação não avança a todos e o
índice de internações permanece alto, a prefeitura se prepara
para a sexta ampliação contra a
Covid-19 no Hospital Municipal.
Segundo a secretária de Saúde,
Margarete Correia, a previsão
é de que o espaço com mais

20 leitos fique disponível em 20
dias. “Estamos ocupando a quinta ala e providenciando a sexta.
Mas já foram instalados mais 10
respiradores nessa semana e
foram comprados helmets, que
são capacetes menos invasivos,
para poder também dar um conforto maior”, afirmou.
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