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Governo de São Paulo anuncia que pessoas com Síndrome de 
Down, transplantados, pacientes renais e trabalhadores do 
transporte público serão vacinados a partir de maio

No dia 20 de abril, o Governo de São Paulo, anunciou em coletiva a inclusão de novos públicos na Cam-
panha de Vacinação contra a Covid-19, a partir de maio. A partir do dia 10, a vacinação começa para 50 mil 
pessoas com Síndrome de Down, 40 mil pacientes renais em hemodiálise (Terapia Renal Substitutiva) 
e 30 mil transplantados em uso de imunossupressores. Nesses três grupos, serão aplicadas doses em 
pessoas adultas, na faixa de 18 a 59 anos, pois os idosos pertencentes a esses públicos já estão contem-
plados nas etapas anunciadas anteriormente. No dia 11 de maio, será iniciada a imunização dos trabalha-
dores de Metrô e CPTM, da área de segurança, manutenção, limpeza e agentes de estação na linha de 
frente com 47 anos ou mais, além de operadores de trem de todas as idades. O público estimado nessa 
categoria é de 10 mil pessoas. Já no dia 18, os motoristas e cobradores de ônibus do transporte coletivo 
municipal e intermunicipal poderão começar a receber a primeira dose. São Paulo estima que cerca de 
165 mil trabalhadores do setor iniciem a imunização contra o coronavírus. g

Prefeito de Aparecida entrega imagem 
de Nossa Senhora a Jair Bolsonaro
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Padre Afonso Lobato assume 
mandato de deputado estadual

No dia 18 de abril, após 35 dias de Fase Emergencial, os shoppings, comércios considerados não 
essenciais e igrejas voltaram a receber público na RMVale. Em São José dos Campos, o Center 
Vale, Vale Sul, Colinas, Shopping Centro e Jardim Oriente mantêm suas atividades entre as 11h às 
19h.  Os taubateanos Viva Vale Garden Shopping e o Taubaté Shopping também estão reabertos 
seguindo os horários e protocolos permitidos.  Em Jacareí, Jacareí Shopping e, em Pindamonhan-
gaba, Shopping Pátio Pinda também estão em funcionamento.  A Fase de Transição do Plano SP 
também permitiu a presença de público em cultos religiosos. As igrejas tinham autorização para 
ficarem abertas, mas não era permitida a presença de fieis nos encontros – somente a visitação 
individual era permitida. Agora podem voltar a receber os fiéis. g

Após 35 dias de Fase Emergencial, shoppings 
e igrejas reabrem ao público na RMVale

Aconteceu&

O pároco da Paróquia Sant ána, em Pindamonhangaba, Padre Afonso Lobato (PV) tomou posse como deputado esta-
dual no dia 9 de abril. A cerimônia, realizada no Salão Nobre da Presidência, teve como anfitrião o 2º vice-presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado. É a quinta vez que o político ocupa uma 
vaga no Legislativo paulista. Natural de Redenção da Serra, no interior de São Paulo, José Afonso Lobato é sacerdote 
da Igreja Católica há 30 anos e foi deputado estadual entre 2003 e 2019. Ele assumiu novamente o cargo em razão da 
perda temporária de mandato do deputado Fernando Cury (Cidadania), aprovada pelo Plenário da Assembleia no dia 
1º de abril. Ao tomar posse, o parlamentar disse que sua expectativa é fazer com que o mandato de deputado estadual 
atinja o objetivo que, no seu entendimento, é construir uma sociedade melhor. “Assumo o cargo colocando-me à servi-
ço da população. O mandato é uma ferramenta importante e eu percebi, como padre, que é um instrumento que, aliado 
à minha vocação e à minha escolha, amplia a forma da gente trabalhar. Hoje precisamos ser acolhedores e sensíveis 
à dor do outro, porque vivemos momentos em que, às vezes, o egoísmo fala mais alto”, disse. Com a posse de padre 
Afonso, agora são quatro os representantes da RMVale no Parlamento Estadual: Sérgio Victor (NOVO), de Taubaté, 
Letícia Aguiar (PSL), de São José dos Campos e André do Prado (PL), de Guararema. g

O prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira (PODEMOS), presentou o presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido) com uma imagem de Nossa Senhora em um encontro entre os dois 
na tarde do dia 15 de abril em São Paulo. De acordo com nota publicada pela prefeitura, o chefe do 
executivo aparecidense aproveitou para agradecer ao presidente pelas doações de cestas básicas 
feitas pelo Governo Federal e parceiros à cidade. No dia 26 de março, a primeira-dama e presiden-
te do Conselho do Pátria Voluntária, Michelle Bolsonaro esteve no município para distribuição de 
cestas básicas, destinadas a bairros da cidade, juntamente com  a prefeitura.  A ação procedeu-se 
como lançamento do projeto Brasil Fraterno. Estiveram presentes o ministro do GSI (Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República), general Augusto Heleno e o ministro da Ci-
dadania, João Roma e a presidente nacional do PODEMOS, deputada federal Renata Abreu (SP). g


