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Colaboradores da Santa Casa participam
de treinamento sobre higienização das mãos

Equipe do Pronto Socorro participou do treinamento

Entre os dias 23 de maio
e 24 de maio os colaboradores do quadro da enfermagem da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo participaram de um treinamento
sobre a técnica correta de
higienização das mãos.
A ação compõe a programação em comemoração ao
Dia Internacional de Higienização das Mãos lembrado no
dia 5 de maio.

As enfermeiras da CCIH
(Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), Andreia
Bertaglia e Vilma Vieira aplicaram o treinamento em cada
um dos setores.
A campanha tem como
tema: ‘Mãos Limpas Salvam
Vidas’. Os estudos comprovam que de 70 % a 90% das
infecções hospitalares podem
ser evitadas com a correta higienização das mãos.

Participantes do treinamento realizaram a técnica de higienização das mãos na prática

Os colaboradores receberam ainda kits de brindes e
participaram de sorteio de camisetas da campanha.
“É um ato simples de
grande importância para
evitar as infecções. Não
queremos de forma alguma
que nossos profissionais
sejam cobrados por não
estarem executando esta
técnica da forma correta.
Temos de pensar que um

Enfermeira responsável, Andreia explica sobre a técnica adequada de higienização das mãos

dia seremos nós e nossos
familiares que serão aten-

didos no hospital”, alerta a
enfermeira responsável

Dos amigos Wagner e Gabriel

técnica, Andreia Bertaglia.
Também foi citada a importância de manter as unhas
aparadas.
ORIENTAÇÕES:
No ambiente hospitalar a
higienização das mãos deve
ser realizada antes do contato com o paciente, antes
da realização do procedimento asséptico, após risco
de exposição a fluídos corporais, após contato com
paciente e após contato com
as áreas próximas ao paciente. No caso de não haver
sujeira visível utilizar álcool
gel e com sujeira visível lavar com água e sabão.
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16,8 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra
a gripe e precisam procurar a unidade de saúde
Termina nesta semana a
Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em todo
o país. Cerca de 16,8 milhões
de pessoas ainda não se vacinaram e precisam procurar a
unidade de saúde mais próxima para se protegerem contra os tipos graves do vírus da
influenza (A H1N1; A H3N2
e influenza B). A Campanha
Nacional de Vacinação contra a influenza, que teve início
no dia 10 de abril, continua
somente nesta semana sendo
finalizada na próxima sexta-

feira, dia 31 de maio.
A meta do Ministério da
Saúde é vacinar 90% do público-alvo, composto por 59,4
milhões de pessoas. Até esta
segunda-feira (27), 42,5 milhões de pessoas haviam sido
vacinadas contra a gripe. O
número corresponde a
71,6% do público-alvo. “A
vacina está disponível de
graça nas unidades de saúde de todo o país. Para diminuir a circulação do vírus
no país é preciso que todas
as pessoas que fazem parte

Prorrogadas as inscrições
para o Processo Seletivo para
eleição de conselheiros tutelares para gestão 2020 a 2023
As inscrições do processo seletivo para eleição de conselheiros tutelares para a gestão
2020 a 2023 foram prorrogadas até o dia 31
de maio. Para mais informações, ligue 33321314 ou acesse o edital disponível no site da
prefeitura. Conselho Tutelar –
Inscrições prorrogadas até 31 de maio.

do público prioritário da
campanha se vacinem. A
vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença”, afirmou o ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta.
Entre a população prioritária, os funcionários do sistema prisional registraram a
maior cobertura vacinal, com
101,6 mil doses aplicadas, o
que representa 89,7% deste
público, seguido pelas puérperas (88,6%), indígenas
(82,0%), idosos (80,6%) e
professores (78,1%). Os grupos que menos se vacinaram
foram os profissionais das
forças de segurança e salvamento (30%), população privada de liberdade (47,2%),
pessoas com comorbidades
(63,4%), trabalhadores de
saúde (69,9%), gestantes
(68,8%) e crianças (67,6%).
Os estados com maior cobertura até o momento são:
Amazonas (93,6%), Amapá
(85,5%), Espírito Santo
(75,3%), Alagoas (73,4%),
Rondônia (72,6%) e Pernambuco (72,2%). Já os estados
com menor cobertura são: Rio

Mega-Sena pode pagar R$ 48 milhões hoje
A aposta simples, feita na lotérica, custa R$ 3,50
Nenhum apostador acertou os números sorteados na

Mega-Sena deste sábado.
Com isso, a estimativa da
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Caixa Econômica Federal
para o prêmio desta quarta-feira (29) é de R$ 48 milhões.
O superintendente nacional de Loterias da Caixa,
Gilson Braga, conta que pessoas têm duas formas mais
convencionais para jogar.
“As apostas, para lembrar, poderão ser feitas até
quarta-feira, às dezenove
horas, horário de Brasília.
A pessoa pode estar jogando numa unidade lotérica,
em qualquer lugar do país,
nós temos cerca de treze mil
lotéricas espalhadas por
todo o território nacional,
podendo também, se a pessoa tiver interesse, apostar
também pela internet, pelo
endereço loteriasonline.caixa.gov.br”, afirmou.
Para jogar pela internet,
o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um
pequeno cadastro. O cliente
escolhe seus palpites, insere
no carrinho e paga todas as
suas apostas de uma só vez,
utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal é de R$ 30 e
máximo de R$ 500 por dia.
Já a aposta simples, feita na lotérica, custa R$
3,50. Neste caso, a possibilidade de acertar, segundo
a Caixa, é de uma em mais
de 50 milhões. A aposta
mais cara custa mais de R$
17.500, que é quando a pessoa marca 15 números na
cartela. Neste caso, a possibilidade de acertar é de
uma em 10 mil.

de Janeiro (45,8%) Acre
(49,7%), São Paulo (57,0%),
Roraima (57,4%) e Pará
(59,2%). Em todo o país, a
campanha permanece com
uma estrutura formada por
cerca de 41,8 mil postos de
vacinação e com a participação de aproximadamente
196,5 mil pessoas.
Os portadores de doenças
crônicas não transmissíveis,
que inclui pessoas com deficiências específicas, devem
apresentar prescrição médica
no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas
de controle das doenças crô-

nicas do SUS deverão se dirigir aos postos em que estão
registrados para receber a vacina, sem a necessidade de
prescrição médica.
A escolha do público prioritário no Brasil segue recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Essa definição também é
respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento
das infecções respiratórias,
que têm como principal
agente os vírus da gripe. São
priorizados os grupos mais
suscetíveis ao agravamento

de doenças respiratórias.
A vacina produzida para
2019 teve mudança em duas
das três cepas que compõem
a vacina, e protege contra os
três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no
último ano no Hemisfério
Sul, de acordo com determinação da OMS: A/Michigan/
45/2015 (H1N1) pdm09; A/
Switzerland/8060/2017
(H3N2); B/Colorado/06/
2017 (linhagem B/Victoria/2/
87). A vacina contra gripe é
segura e reduz as complicações que podem produzir
casos graves da doença.

Última semana para licenciar
veículos com placa terminada em 2
Taxa custa R$ 90,20 e por mais R$ 11 o condutor recebe o documento em casa
O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) alerta que donos
de veículos com placa terminada em 2 têm até o dia 31 de
maio, próxima sexta-feira,
para fazer o licenciamento
anual. A partir de 1º de junho,
quem circular sem o documento do exercício 2019 poderá ter o veículo apreendido.
A taxa do serviço é de R$
90,20 para todo tipo de veículo e deve ser paga por meio
do número Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) nos bancos, caixas
eletrônicos ou via internet
banking. O proprietário preci-

sa quitar débitos existentes,
como os de IPVA, seguro
obrigatório e multas.
Com o comprovante de pagamento e um documento de
identificação em mãos, o condutor deve ir ao Detran.SP ou
posto Poupatempo para solicitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Se
preferir receber o documento
em casa, existe a opção de
pagar mais R$ 11 dos Correios junto com a taxa de licenciamento, dispensando a ida à
unidade. Mas, neste caso, a
entrega leva até sete dias
úteis após a emissão.

O Estado de São Paulo tem
mais de 30 milhões de veículos
registrados. O calendário anual obrigatório de licenciamento
começou em abril e vai até dezembro, de acordo com o final
de placa do veículo. No entanto, não precisa esperar chegar
o mês indicado. É possível licenciar de forma antecipada.
O passo a passo do serviço pode ser consultado
em detran.sp.gov.br, na área
de “Veículos”>”Licenciamento Anual”. A página disponibiliza um “tira dúvidas” e
também um chat online para
o motorista se informar melhor sobre o licenciamento.

