8 | O TEMPO BELO HORIZONTE | SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2021

CORONAVÍRUS

Em todos os postos. Idosos de 79 anos a 81 anos podem receber a primeira dose ao longo desta semana

Prorrogada a vacinação em BH
RAMON BITENCOURT - 11.3.2011

Expectativa é
imunizar 11,5 mil
pessoas com 79 anos
residentes na capital
¬ THAÍS MOTA
¬ A Prefeitura de Belo Hori-

zonte disse ontem que prorrogou para esta semana a vacinação de idosos de 79 a 81
anos que não conseguiram
se vacinar até a última sextafeira – que seria o prazo final. Podem receber a primeira dose residentes na capital
que tenham completado 79
anos até 31 de março de
2021, e a expectativa é imunizar cerca de 11,5 mil pessoas nessa faixa etária.
Para receber a vacina, a
população nessa faixa etária pode ir, ao longo da semana, em todos os 152 centros de saúde, postos extras
e drive-thru. Já para os idosos de 82 a 85 anos, a prefeitura definiu postos específicos para a vacinação. Os locais estão disponíveis no site da prefeitura (prefeitura.pbh.gov.br)
O horário para a vacinação é das 7h30 às 15h30
nos centros de saúde e nos
postos extras. Nos postos
drive-thru, o horário é das
8h às 15h. O idoso precisa
levar documento de identidade, CPF e comprovante
de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento
nas unidades. O ideal é que
o idoso leve, no máximo,
um acompanhante para evitar aglomerações.
Ainda conforme a Prefei-

tura de BH, “os grupos a serem vacinados, tal como a estratégia de vacinação – com
locais e horários – são divulgados assim que o município
recebe novas doses da vacina”. “No momento, a prefeitura aguarda informações sobre o quantitativo de doses
de vacinas que irá receber da
nova remessa, e fará a retirada assim que autorizada”.
Na última terça-feira, a
capital mineira recebeu 37
mil doses e iniciou, dois dias
depois, já na quinta-feira, a
vacinação de 79 a 81 anos.
De acordo com a prefeitura, “é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues para a ampliação dos grupos definidos para a imunização. A prefeitura
reafirma a disponibilidade
de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo de vacinação”.

Temporário

UAI na
praça Sete
suspende
atividades
As atividades da Unidade de Atendimento
Integrado (UAI) Praça Sete, no centro de BH, serão
suspensas temporariamente a partir de hoje diante do
agravamento da pandemia
de Covid-19. A UAI Sete Lagoas também está com o
funcionamento suspenso.
As demais UAIs do Estado
terão funcionamento reduzido em 30%. Os usuários com
serviços agendados serão comunicados por SMS ou email para marcarem uma nova data. O agendamento é
gratuito, feito no portal MG
(www.mg.gov.br) e pelo aplicativo MG App.
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Para vacinar. Idosos precisam levar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço
RAMON BITENCOURT

Arquidiocese da capital mineira
tem missas online a partir de hoje
¬ A partir de hoje, igrejas ca-

Igreja de São José vai virar Santuário no dia 19, e missa será online

tólicas em Belo Horizonte vão ficar abertas, das 9h às 17h, somente para acolher fiéis que
queiram fazer orações individuais ou que buscam orientação e ajuda emergencial. As missas serão online, realizadas pelas igrejas da Arquidiocese de
BH diariamente, às 18h, pelas
redes sociais de cada unidade.
É a segunda vez que a igreja católica na capital e região
adota a medida para frear a

transmissão do coronavírus, segundo o padre José Cláudio Teixeira, pároco da igreja de São
José, no centro de BH.
Inclusive as celebrações em
homenagem a são José, no próximo dia 19, serão virtuais, e a
igreja histórica na capital vai ganhar o título de Santuário. “A
igreja será chamada de Santuário de São José por ter se transformado num lugar de peregrinação, orações e visitação”, disse o padre. (Alice Brito)

SEM EXAMES DE DIREÇÃO. A Po-

lícia Civil também suspendeu a partir de hoje os exames de direção veicular em
BH. A princípio, a medida é
válida por 15 dias, mas, segundo o Detran-MG, o prazo pode ser estendido. Os
candidatos não serão prejudicados, e as taxas pagas
“serão reaproveitadas quando o serviço for restabelecido”. O atendimento na unidade também será reduzido em 30%. (Izabela Ferreira Alves e TM)

