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Morre aos 88 anos, Dom Eusébio
Scheid, o primeiro bispo da Diocese
de São José dos Campos

Prefeitura de Ilhabela dobra o
número de leitos para pacientes com
Covid-19 no Hospital Mário Covas

Entrou em funcionamento, no dia 13 de janeiro, uma extensão do setor de internação do Hospital
Mário Covas em Ilhabela, para atender pacientes que não tenham Covid-19, pós cirúrgico, clínica
médica e pediátrica. O espaço, localizado no CAPS, já está em funcionamento com 11 internados
e trouxe uma mudança significativa na estrutura, dobrando a capacidade de atendimento. Os
leitos gerais no hospital passam de 12 para 22, podendo chegar a 25. Os leitos exclusivos para
pacientes com Covid passam de 11 para 23. Além disso serão mantidos 12 leitos gerais na Casa
dos Conselhos, 2 salas de emergência e 5 leitos no CTI para Covid-19. Estavam presentes na
entrega o prefeito Toninho Colucci, o diretor do Hospital Henrique Simões, o deputado estadual
André do Prado, o deputado federal Márcio Alvino e os vereadores Edilson Cezar dos Santos e
Ezequiel Cabeleireiro. “Cumprindo mais um compromisso com a sociedade de Ilhabela, esse
novo espaço vai garantir importante retaguarda ao Hospital Mário Covas, disponibilizando o
dobro de leitos de internação, obedecendo as normas sanitárias de uma unidade de saúde, trazendo conforto e qualidade para nossos pacientes e nossos colaboradores, além de uma grande
economia para o município”, declarou o Prefeito Toninho Colucci. g

Mulher dá à luz a trigêmeas dentro de casa em Taubaté
Uma mulher, de 34 anos, deu à luz a trigêmeas dentro de casa em Taubaté. O Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) foi acionado e deu apoio às bebês após o parto. Segundo a prefeitura, Jenifer Laine dos Santos Veloso estava grávida de 28 semanas. No dia 9 de janeiro, a gestante percebeu que a bolsa amniótica havia
estourado e entrou em trabalho de parto em sua residência. O resgate foi acionado, mas as crianças nasceram
antes da chegada do Samu. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. A primeira bebê a
nascer apresentou falta de oxigenação e precisou de atenção profissional imediata, mas passa bem. Maria Vitória,
Maria Eduarda e Sophia Aparecida foram levadas ao Hospital Municipal de Taubaté até o fechamento desta edição
permaneciam internadas na UTI neonatal. g
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Morreu no dia 13 de janeiro, aos 88 anos, Dom Eusébio Scheid, arcebispo emérito do Rio
de Janeiro e primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos. Segundo informações
da Diocese, o bispo estava internado no Hospital São Francisco, em Jacareí, “sendo muito
bem cuidado pela equipe médica, profissionais da saúde e serviços gerais”, conforme nota.
Ele estava com Covid-19 e enfrentava ainda uma forte pneumonia. Dom Eusébio Scheid
foi nomeado bispo em São José dos Campos no ano de 1981, e desde 2001 era arcebispo
emérito do Rio de Janeiro. Ele celebrou o Jubileu de Diamante de sua Ordenação Presbiteral
em 3 de julho de 2020. Foram 60 anos de ministério presbiteral. Na CNBB, entre os anos
de 2003 e 2007, foi membro do Conselho Permanente; Membro da Comissão Episcopal
para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e Presidente do Regional Leste
1. Ele participou também do conclave que elegeu o papa Bento XVI e escreveu livros. g
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Aconteceu&

Embraer lança curta-metragem em homenagem aos 90 anos de Ozires Silva
A Embraer lançou, no dia 8 de janeiro o curta-metragem ‘O voo do impossível’ em homenagem
aos 90 anos de Ozires Silva. A animação conta a história do engenheiro e cofundador da companhia. O curta-metragem tem cerca de 14 minutos de duração e retrata a trajetória de vida de
Ozires Silva desde a infância até a carreira como oficial da aeronáutica e líder da equipe que
criou o primeiro avião brasileiro, o Bandeirante. Quando crianças, no início da década de 1940,
Ozires e seu amigo Zico se encontravam em uma praça no centro de Bauru onde conversavam
sobre aviação. Eles achavam estranho que o país de Santos Dumont não fabricava seus próprios
aviões. Os amigos chegaram a conclusão de que, para mudar essa situação, eles precisavam
estudar para se tornarem pilotos e depois procurarem uma escola de engenharia aeronáutica
– sonho que se concretizou na vida de Ozires. O filme é dirigido por João Marcos Massote. g

