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GABINETE DA PREFEITA

NILZA MARIA IZOLANI E OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PROCESSO: 2480/2021
ACORDO: 003.007.002.2021 AGEVAP
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI e ASSOCIAÇÃO
PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL - AGEVAP
OBJETO: Realização conjunta de atividades de acompanhamento da
elaboração do programa municipal de educação ambiental.
PRAZO: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura co contrato.
FUNDAMENTO: Consubstanciado no Art. 225 caput da constituição
da Republica de 1988; Lei Federal 11.428 Art 38 de dezembro de
2006; Lei Estadual 3.239 Art 49 de 02 de agosto de 1999; Resolução
do Comitê 139 de 06 de dezembro de 2018; Resolução do COMITÊ
GUANDU RJ 153 de 09 de julho de 2020 e dentre as ações previstas
no PERH-GUANDU.
Data da assinatura: 05/04/2021.

Estou vacinado(a)
contra covid, e agora?
Orientações gerais mesmo após receber
vacina contra Covid-19
A cada dia que passa, mais pessoas recebem a vacina contra a
Covid-19. A imunização, sem dúvida alguma, é um grande passo
rumo à superação da pandemia. No entanto, em um cenário onde a
grande maioria da população ainda não se vacinou, quais cuidados
aqueles que foram imunizados antes devem continuar tomando?
Conﬁra algumas dúvidas mais comuns sobre o que muda após a
vacinação – e o que não muda. Conﬁra abaixo:
1. Ainda posso pegar Covid-19?
Cerca de 15 dias após ter tomado a segunda dose da vacina, seu
sistema imunológico recebe um grande impulso para combater o
vírus, mas você ainda tem chances de pegar a doença.
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2. Estou protegido(a) das novas variantes?
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A vacina, muito provavelmente, também irá aumentar sua proteção
contra as novas variantes, apesar de não ser possível aﬁrmar isso
100%. Empresas farmacêuticas estão trabalhando constantemente
para aprimorar as vacinas e conter novas variantes que já surgiram e
possam surgir.
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3. Ainda posso transmitir o vírus?
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO
PORTARIA Nº 167 DE 20 DE MARÇO DE 2021
Para comparecimento à Secretaria Municipal de Educação e
Esportes no dia 14/05/201, às 09;00h com uso de máscaras,
distanciamento entre as pessoas e todas as determinações em
relação às normas de segurança preconizadas pelos órgãos oﬁciais.
LUZINETE DE SOUZA........................................................21,5 COTA
APARECIDA PORTO DA MOTA..........................................8 COTA
ANGÉLICA DOS SANTOS NASCIMENTO...........................5,5 COTA
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Sim. No entanto, sua carga viral será menor, reduzindo o risco de
transmissão para outras pessoas. Por esse motivo, você deve
continuar usando máscara e a manter o distanciamento social
mesmo depois de vacinado, principalmente para a segurança das
pessoas que ainda não foram vacinadas e/ou que pertencem a
grupos de risco, como idosos, grávidas, hipertensos, diabéticos,
obesos, crianças menores de dois anos, entre outros. Em ambientes
fechados, mal ventilados e aglomerados, nem pensar.
A PANDEMIA AINDA NÃO PASSOU.
CONTINUE A CUIDAR DE VOCÊ E DE QUEM VOCÊ AMA.
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