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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 178 mil idosos não se vacinaram em 2021

Mais de 7 mil idosos são imunizados contra a gripe
CAMPANHA Cerca de 7,1 mil
idosos em Salvador movimentaram os mais de 50
postos mobilizados para a
vacinação contra a gripe anteontem.
No 5º Centro de Saúde, nos
Barris, o bacharel em Direito
Rogério Simões aproveitou o
mutirão e levou os pais Antônio e Lúcia, de 77 e 74
anos, respectivamente, para
serem imunizados contra a
influenza. “Soube que acon-

teceria o mutirão e trouxe
eles aqui. Já tomaram as três
doses contra a covid-19 e só
estava faltando tomar essa
vacina da gripe”, disse ele.
A aposentada Samara Protásio, 63, também foi ao 5º
Centro. “No ano passado fiquei em casa, enclausurada,
e acabei não indo ao posto
para me vacinar. Mas, com
esse surto aí, eu vim.”
O titular da Saúde, Leo
Prates, destacou que cerca
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de 178 mil idosos não tomaram a dose contra a gripe em
2021. Das 48 pessoas que
morreram na capital devido
à influenza, a maioria foram
idosos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou
ontem que a vacinação contra a gripe estará suspensa
hoje, em Salvador. A data
com a retomada e o esquema
de vacinação e seu público-alvo deverão ser divulgados hoje pela pasta.

Falha em subestação
deixa mais de dez
bairros sem energia
SALVADOR E RMS Moradores
de bairros de Salvador e
Lauro de Freitas relataram
um apagão de energia no final da manhã de ontem. O
problema foi identificado em
bairros como Boca do Rio,
Imbuí, Stiep, Costa Azul,
Mussurunga, Piatã, Cabula,
Stella Maris, Itapuã e Águas
Claras, em Salvador, e no
centro de Lauro de Freitas.
Em alguns desses locais, a
queda de energia chegou a
durar mais de 40 minutos.
Em Piatã, a farmacêutica
Leidiane Souza, 33 anos,
contou que chegou em casa
pouco depois das 11h e já não
tinha energia elétrica. “Acabou de voltar, por volta do
meio-dia. Também tive problema com o sinal do celular. O sinal da TIM estava
horrível, mas aguardei voltar”, disse.
A queda de energia foi no
mesmo horário em Itapuã,
contou a fisioterapeuta Layla
Salloum, 29. “A gente estava
no quarto, no ar-condicionado, e percebeu que o sinal
da internet tinha caído. Fi-

camos sem ar-condicionado. Só o meu sinal de celular
ainda funcionava, da Claro.
Minhas amigas, que têm Vivo, ficaram sem”, falou.
Uma das amigas, que
também é fisioterapeuta, estava prestes a fazer um atendimento por videoconferência. “Ela teve que usar minha internet, porque só voltou umas 12h15. A gente
aproveitou para arrumar a
casa enquanto esperava.”
Em outros bairros, como a
Pituba, Costa Azul e Federação, moradores afirmaram
que a falta de luz durou entre
meia e uma hora. Procurada,
a Coelba Neoenergia informou que o problema teria sido causado no sistema da
Companhia Hidrelétrica do
São Francisco (Chesf).
Em nota, a Chesf confirmou
que a ocorrência teve início às
11h13, na subestação de Pituaçu. Segundo a empresa, a
normalização das cargas foi
iniciada às 12h01, com operação normal à tarde. A causa
ainda está sendo apurada pelos técnicos da companhia.

