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SALVADOR FIM DE SEMANA, 4 e 5 de setembro de 2021

24H BAHIA

VAI DAR PRAIA?

O SOL ATÉ VAI APARECER, MAS A PREVISÃO É TAMBÉM DE MUITA NEBULOSIDADE, COM CHUVA A QUALQUER HORA

SÁB SOL COM MUITAS NUVENS DURANTE O DIA.
PERÍODOS DE NUBLADO, COM CHUVA A QUALQUER
HORA

DOM SOL COM ALGUMAS NUVENS. CHOVE
RÁPIDO DURANTE O DIA E À NOITE

LUA
MINGUANTE

22° ï
27°
ï

LUA
MINGUANTE
2H11 2,0 M
14H40 2,1 M
8H25 0,3 M
20H37 0,4M

21° ï
28°
ï

2H48 2,2 M
15H13 2,3 M
9H00 0,1 M
21H10 0,3 M

Adolescentes com 17
anos começam a ser
vacinados na capital
IMUNIZAÇÃO A prefeitura de Salvador retoma, neste sábado (4), a vacinação dos adolescentes com 17 anos sem comorbidades, que
estão com o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço
www.saude.salvador.ba.gov.br. Serão contemplados os jovens nascidos entre 5 de setembro de 2003 a 4 de setembro de 2004.
Também haverá aplicação da primeira dose
da vacina contra covid-19 para o público
adulto, ou seja, pessoas com idade igual ou
superior a 18 anos que ainda não se vacinaram. Ainda haverá administração da segunda
dose da Oxford, Pfizer e CoronaVac. O serviço de oferta de doses nas prefeituras-bairro
estará suspenso neste final de semana.
Os idosos com 80 anos ou mais que tomaram
a segunda dose até o dia 15 de março de 2021 e
que estão com nome na lista do site da SMS podem buscar os pontos de imunização para re-
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COMO
ESTÃO AS
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ï PRÓPRIAS
ï IMPRÓPRIAS

Tomé de Paripe
Tubarão
Periperi
Penha
Bogari
Bonfim
Pedra Furada
Boa Viagem

ceber a 3ª dose. As equipes
volantes continuarão visitando as Instituições de Longa
Permanência para Idosos, para imunizar esse público.
Já na segunda-feira (6) e
na terça-feira (7), feriado de
7 de Setembro, a vacinação
será suspensa em Salvador.
O prefeito Bruno Reis afirmou que as restrições seguirão as mesmas e que o monitoramento das praias continua. “O acesso ao Porto da
Barra, onde tivemos problemas, já está sendo fechado
pelo Forte Santa Maria. Vamos limitar a capacidade e, a
partir daí, ninguém mais
tem acesso, só saída”, disse.
Após as aglomerações, o
prefeito de Salvador fez um
apelo para que as pessoas
evitem fazer aglomerações
nos mesmos pontos e afirmou que, caso julgue necessário, pode determinar o fechamento das praias mais
uma vez.
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Roma
Canta Galo
Marina Contorno
Porto da Barra
Santa Maria
Farol da Barra
Barravento
Ondina
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Paciência
Rio Vermelho
Buracão
Amaralina
Pituba
Clube Português
Armação
Boca do Rio
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Corsário
Patamares
Piatã
Placaford
Itapuã
Farol de Itapuã
Stella Mares
Praia do Flamengo

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Salvador deva aplicar em outubro 3ª
dose em idosos acima de 70 anos
PREVISÃO O secretário de
Saúde de Salvador, Leo Prates, estima, que em outubro,
Salvador comece a vacinar o
público de 70 anos ou mais
com a terceira dose da vacina contra a covid-19. Ele diz
que, mesmo com a baixa
procura dos idosos de mais
de 80 anos, não é possível
recuar mais o público habilitado por questões técnicas.
“Mesmo que eu quisesse
hoje baixar a idade para 70
anos, tecnicamente a gente
bateria em uma barreira. O
recomendado é que a terceira
dose seja aplicada após seis
meses. Não temos idosos de
70 anos que tomaram a segunda dose há seis meses.
Acho que em outubro (começa). Setembro todo é das
pessoas de 80 anos”, afirmou

Prates, em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.
Prates explica que é preciso
controlar bem as doses de vacina. “O imunizante é muito
eficaz em até seis meses para
quem tomou a segunda dose.
A gente tá correndo para
aquelas pessoas que estão
perdendo um pouco de cobertura”, acrescentou.
O público habilitado tem
pouco mais de 20 mil pessoas, mas a procura tem sido
baixa. Só 22% tomaram a
terceira dose em Salvador.
“Estamos usando uma série
de estratégias, porque essa é
para nós a vacinação mais
importante”, disse ele. “Mais
de 90% dos internamentos
no Rio são de idosos com
mais de 90 anos e deve-se
muito à variante delta.”
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