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Clipping
DE NOTÍCIAS
O clipping é uma seleção de rumores de páginas
eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos
públicos, com objetivo de aprimorar a capacidade
de alerta e respostas às emergências em Saúde
Pública. A publicação do Clipping é realizada sem a
verificação das áreas técnicas, não refletindo
necessariamente a opinião do CIEVS Municipal
Chapecó. O conteúdo é de responsabilidade da
fonte de informação.
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NOTÍCIA INTERNACIONAL
Onda de calor escaldante
incêndios florestais na Europa

provoca

CNN BRASIL – 13/07/2022

Mais de 20 incêndios florestais assolaram
Portugal e vários queimaram no oeste
da Espanha nesta quarta-feira (13), ameaçando
vilarejos e atrapalhando as férias dos turistas em
meio a uma onda de calor que os meteorologistas
esperam que eleve as temperaturas para mais de
40 graus Celsius.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Pandemia provocou maior queda na
vacinação infantil em 30 anos, dizem
OMS e Unicef
globo.com – 14/07/2022

Organização Mundial da Saúde e o Fundo das
Nações Unidas para Infância anunciaram nesta
quinta-feira (14) que 18 milhões de crianças no
mundo não receberam uma única vacina em
2021.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Amazonas volta a ficar em alerta com
aumento dos casos de Covid-19
CNN BRASIL- 12/07/2022

O estado do Amazonas esta novamente na fase
laranja, cenário considerado de “moderado risco”
de transmissão de Covid-19. A mudança leva em
consideração o aumento da taxa de positividade
para Covid-19 nos últimos 14 dias e a ocupação
leitos de UTI e leitos clínicos.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Saúde
recomenda
vacinação
de
crianças de 3 a 5 anos com CoronaVac
Agência Brasil- 16/07/2022

O Ministério da Saúde decidiu recomendar a
aplicação da vacina CoronaVac, contra covid19, para crianças de 3 a 5 anos. Em nota divulgada
hoje (15), a pasta informou que os estoques já
existentes nos estados e municípios devem ser
utilizados também nesse novo público. No
entanto, o ministério informou que “segue em
tratativas para aquisição de novas doses”.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
SC investiga novo caso suspeito de
varíola dos macacos
globo.com – 12/07/2022

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) de
Santa Catarina investiga mais um caso suspeito da
varíola dos macacos. Até segunda-feira (11), o
estado recebeu sete notificações, descartou cinco
e confirmou um caso importado.

Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Florianópolis cria 1º serviço oficial de
envio de remédios pelo correio para
pessoas com HIV, diz prefeitura
globo.com – 14/07/2022

Serviço dá aos pacientes da Capital a possibilidade
de solicitarem a entrega dos medicamentos por
meio de um aplicativo de mensagens de forma
sigilosa e cômoda. Entenda como funciona o
atendimento.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Cidade do Idoso recebe campanha para
evitar acidentes domésticos
Prefeitura Municipal de Chapecó – 14/07/2022

O Conselho Municipal dos Direitos Do Idoso
(CMDI) está realizando uma Campanha para
Prevenção de Acidentes Domésticos com idosos.
Uma das ações da campanha foi realizada nesta
quinta-feira, com orientações e distribuição dos
jornais para os idosos na Cidade do Idoso, que é
um dos programas da Secretaria de Assistência
Social da Prefeitura de Chapecó.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Diretoria de Meio Ambiente faz ação de
fiscalização em academia
Prefeitura Municipal de Chapecó – 15/07/2022

A Diretoria de Meio Ambiente realizou nesta
sexta-feira a interdição de academia de
condicionamento físico em função de
descumprimento de embargo, que configura
infração administrativa ambiental pelo Decreto
Federal 6.514/2008.
Leia mais
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