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Com baixa adesão e macaco contaminado, 
Pinda teme epidemia de febre amarela
Cerca de cem mil não procuraram unidades de saúde; Prefeitura cobra cooperação da população

Foto: Divulgação
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Vizinha de municípios que 
já registraram casos de febre 
amarela, Pindamonhangaba 
revelou na última semana 
que mesmo com o desenvol-
vimento de diversas cam-
panhas de conscientização, 
cerca de cem mil moradores 
ainda não foram vacinados. 
No último dia 23, a médica 
da Vigilância Epidemiológica, 
Elizabeth Bassi, declarou que 
a cidade pode em breve so-
frer uma epidemia da doença. 
Situação agravada após o lau-
do do Instituto Adolfo Lutz, 
que revelou exame positivo 
para o vírus RNA na morte 
de um macaco, encontrado 
no início do mês. 

Palestrando para diversos 
enfermeiros e médicos na 
secretaria de Saúde, Eliza-
beth reforçou que Pinda 
está no corredor do vírus da 
febre amarela, já que além 
de cercada pela mata, foram 
também confirmados casos 
em Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí e São 
José dos Campos. 

A preocupação deve au-
mentar após a confirmação 
de contágio da doença como 
causa da morte de um maca-
co da raça bugio, encontrado 

por romeiros no último dia 
16 caído na Trilha das Borbo-
letas, localizada entre os bair-
ros do Bonsucesso e Ribeirão 
Grande.  “O Brasil não possuía 

casos urbanos desde 1942, 
sendo apenas silvestres. Para 
que não haja novamente uma 
epidemia é necessário que a 
população participe e tenha 

consciência da importância 
da imunização. Nada justifica 
não tomar a vacina, já que há 
chances de 40 a 50% de óbito 
se a pessoa pegar a doença”, 

explicou Elizabeth. 
Quem cobrou também uma 

maior adesão popular à cam-
panha de vacinação contra a 
febre amarela foi o diretor do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana. “Atingimos 
cerca de 34% da    meta de 
imunização, corresponden-
do há pouco mais de 47 mil 
pessoas. Ainda necessitam 
ser vacinados de noventa 
a cem mil moradores, mas 
precisamos que eles levem a 
sério nossas ações de cons-
cientização”.    

O diretor ressaltou ainda 
que desde janeiro a Prefei-
tura adotou uma série de 
medidas para imunizar o 
maior número possível de ha-
bitantes. As ações consistem 
desde a ampliação de pontos 
de vacinação até mesmo a 
visitas das equipes médicas 
em fabricas, escolas e casas 
da zona rural. 

Já os pontos fixos são as 
unidades de saúde dos bair-
ros Cidade Nova, Araretama, 
Centro, Terra dos Ipês e tam-
bém no distrito de Moreira 
César.

Mulher é imunizada durante campanha de vacinação contra a febre amarela em Pinda; cidade redobra atenção após macaco contaminado

Doença do Mão-Pé-Boca já 
preocupa famílias da região
Crianças e adultos podem ser afetados; sintomas 
vão de febre e manchas pelo corpo à úlcera bucal

Miguel de Sá
Cachoeira Paulista

Famílias de Cachoeira Pau-
lista sofrem com a HFMD, 
conhecida como “Síndrome 
da Mão-Pé-Boca”, nas últimas 
semanas. A Síndrome afeta 
mais crianças com menos de 
cinco anos, mas jovens, adul-
tos e idosos podem contrair a 
doença.

A doença começa com uma 
febre alta, seguida de manchas 
no corpo da pessoa infectada. 
Os sintomas mais comuns são 
febre, falta de apetite, úlcera 
dentro da boca, da língua, das 
bochechas e gengivas, bolhas 
e erupções nos pés. De acordo 
com a Comissão de Saúde Pú-
blica de Boston (EUA) a pessoa 
infectada tem de três à dez dias 
para melhorar.

A filha e o marido de Kely 
Souza, funcionária de uma 
loja de comunicação visual em 
Cachoeira, tiveram sintomas 
da doença no Carnaval desse 
ano. Ela contou que a filha 
teve os primeiros sintomas, 
“Ela teve febre o dia todo e a 
noite apareceu as manchas. A 
médica viu o que era e receitou 
antialérgico e um spray para 
aliviar as aftas na garganta, 
mas graças a Deus a boca e a 
garganta não incharam”.

O ambiente escolar pode 
ser considerado área de risco 
para propagação do vírus. As 
recomendações da Comissão 
americana são de lavar as mãos 
após usar o banheiro, descartar 
fraldas e objetos sujos com mui-
to cuidado, limpar e desinfetar 
todos os brinquedos utilizados 
pelos alunos em escolas e 
creches, além de utilizar luvas 
durante o tratamento. 

A filha de Vanessa Alves 

começou a ter febre e bolhas 
pelo corpo quando estava em 
uma creche, onde a menina de 
um ano e meio fica enquanto 
a mãe trabalha como diarista, 
no bairro Pitéu. “Pelo que sei 
é uma virose que pode ser 
pega em qualquer lugar, mas 
minha filha só fica em casa ou 
na creche, então tem chances 
de ter pegado lá”.

Hidratação com líquidos frios 
e evitar alimentos apimentados 
e bebidas ácidas são recomen-
dações de um estudo publicado 
na Revista Portuguesa de Medi-
cina Geral e Familiar, em 2012.

A designer gráfico Maiara 
Araquem, 29 anos, lida com 
a doença desde segunda-feira 
passada, com seu filho, Rauni. 

“Ele ficou com febre repentina 
por volta das 16h, levei para 
Santa Casa de Lorena e médico 
achou que era dor de garganta 
e receitou antibióticos. No ou-
tro dia apareceram as bolinhas 
e a febre cedeu sozinha”.

Outras cidades no Vale têm 
registrado casos de contágio. 
Relatos de famílias de Cruzeiro 
dão conta de contaminação, 
assim como em São José dos 
Campos, onde cerca de duzen-
tas ocorrências foram contabi-
lizadas em menos de vinte dias.

Crianças e adultos que estive-
rem com os sintomas da HFMD 
devem ficar em casa por pelo 
menos 24 horas para evitar 
contaminação no ambiente 
escolar ou de trabalho.

Criança com manchas e feridas, marcas da doença que chegou a região
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Saúde de Queluz recebe verbas 
para ampliar atendimento
Rede pública realiza cerca de 164 mil procedimentos; 
município garante R$ 335 mil em convênios assinados

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E EDUCAÇÃO 
DE GUARATINGUETÁ – CNPJ: 06.343.424/0001-35 - EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTA-
DO DE ELEIÇÃO. Em atendimento ao que dispõe o artigo 532, parágrafo 2º, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tornamos público que no dia 21 de março de 2018, foram realizadas 
eleições nesta entidade sindical tendo sido eleitos os seguintes associados, para comporem 
seus Órgãos de Administração e Representação: a) Diretoria Executiva (Efetivos) Presidente: 
Reginaldo Costa, Vice-Presidente: Jacqueline Roberta Gonçalves Galvão da Silva, Secretária 
Geral: Lenita Luiza Vicente Esteves de Paula e Tesoureiro: Jadir Ortiz de Godoy. b) Diretoria 
Executiva (Suplentes): Luziane Moreira Cavalca, Everaldo Tavares Ribeiro, Vanessa Botini Gui-
marães e Carina Albuquerque Siqueira. c) Conselho Fiscal (Efetivos): Thales Enrique Quiroz 
Tapioca, Douglas Valandro e Rita de Cássia de Oliveira. d) Conselho Fiscal (Suplentes): Carlos 
Roberto Assis de Morais, Ana Paula Megda Nascimento Rodrigues e Marcelo Augusto do Prado. 
e) Delegados Representantes junto à Federação (Efetivos): Reginaldo Costa e Jacqueline Roberta 
Gonçalves Galvão da Silva. f) Delegados Representantes junto à Federação (Suplentes): Lenita 
Luiza Vicente Esteves de Paula e Jadir Ortiz de Godoy. Os componentes dos aludidos órgãos 
serão empossados no dia 12/04/2018. Guaratinguetá, 28 de março de 2018. Adrian Legatzki, 
Presidente da Mesa Apuradora.

Jéssica Dias
Queluz

A Prefeitura de Queluz 
assinou um convenio de R$ 
335 mil por meio de emendas 
parlamentares destinadas à 
saúde. O município investiu 
R$ 6.802.182 no setor, sendo 
R$ 4.617.182 de recursos 
próprios.

O deputado federal Samuel 
Moreira (PSDB) encaminhou 
R$350 mil para a cidade 
e outros R$180 mil para a 
aquisição de uma van. Já o 
deputado federal Beto Man-
sur (PRB) repassou R$ 170 
mil para aquisição de uma 
ambulância. Outros R$ 100 
mil foram encaminhados 
para aquisição de outra am-
bulância por meio de emenda 
do deputado estadual Padre 
Afonso Lobato (PV).

Os pacientes de hemodi-
álise também foram benefi-
ciados, recebendo R$ 45 mil 
para aquisição de veículo de 
transporte. A emenda chegou 
por meio do deputado Marcio 
Camargo (PSC). Ramalho da 
Construção, deputado pelo 

PSDB, mandou R$ 50 mil para 
aquisição de veículos para 
transporte, e o deputado es-
tadual Estevam Galvão (DEM) 
destinou R$ 100 mil para 
aquisição de equipamentos. 
A última emenda foi do de-
putado Vaz de Lima (PSDB), 
para aquisição de veiculo de 
pequeno porte.

Segundo o Ministério da 
Saúde foram realizados em 
2017, 164.911 procedimen-
tos na área da saúde, entre 
Pronto Socorro e Especiali-
dades. Em tratamentos odon-
tológicos foram realizadas 
4.838 consultas,  no labora-
tório clínico 26.847 proce-
dimentos, entre eles, 4.836 
radiologia, 894 ultrassono-
grafia e 100.612 consultas, 
atendimentos e acompanha-
mentos.

Em 2017, a Saúde de Que-
luz adquiriu equipamentos 
para o Pronto Atendimento, 
sendo dois monitores mul-
tiparâmetro, um ventilador 
mecânico (respirador), uma 
bomba de infusão e um eletro-
cardiograma. Já o laboratório 
recebeu um microscópio, um 

aparelho de bioquímica au-
tomatizado, um destilador 
de água e duas centrifugas 
laboratorial.

A área de transporte de 
emergência adquiriu duas 
ambulâncias de transporte 
simples, uma UTI Móvel 
equipada com cardioversor, 
DEA (desfibrilador auto-
mático externo), bomba 
de infusão e laringoscópio 
e uma ambulância para o 
Samu. A  ambulância antiga 
está sendo utilizada como 
reserva técnica conforme 
protocolo do Ministério 
da Saúde e um veículo de 
passeio (Fiat Mobi) para as 
ações de Vigilância Sanitá-
ria e Epidemiológica.

De acordo com a Prefei-
tura, foi realizada a infor-
matização de todas as UBS 
(Unidades Básicas de Saúde) 
através do sistema E-SUS, 
que gerará um prontuário 
eletrônico para o usuário, 
visando dar maior agilidade 
no atendimento ao cidadão 
e melhor eficiência na ges-
tão dos gastos públicos em 
saúde.
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PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 14/18 PROC. Nº 134/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a 
abertura da licitação para a aquisição de 
bolsas para os Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Controle de Vetores, 
a realizar-se às 09:30 horas do dia 17 de 
abril de 2018, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - 
SP. Informações (12) 3185-3041, das 09h 
às 18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 22/18 PROC. Nº 152/18.

O Município de Lorena-SP torna pública 
a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço 
global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de 
serviços e locação de equipamentos para 
montagem da infraestrutura necessária 
para a realização dos eventos: Lorenvale, 
Festa das Nações, Desfile de Sete 07 de 
Setembro, Festa da Padroeira e outros 
Eventos realizados pela Secretaria 
de Cultura e Turismo, a realizar-se às 
09h30min do dia 12 de Abril de 2018, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

Silveiras 
descarta morte 
de macaco por 
febre amarela

Lucas Barbosa
Silveiras

Um dia após a confirmação 
da primeira morte de macaco 
por febre amarela em Bana-
nal, a Prefeitura de Silveiras 
revelou, na tarde da última 
terça-feira, que o primata 
encontrado no Bom Jesus 
em fevereiro não foi vítima 
da mesma doença. Mesmo 
após descartar o contágio, 
o Município informou que 
intensificará as ações de 
conscientização da popula-
ção sobre a importância da 
vacinação contra o vírus RNA.

Recolhido em 6 de feverei-
ro, na zona rural de Silveiras, 
o corpo do macaco foi enca-
minhado ao Instituto Adolfo 
Lutz, localizado em Taubaté, 
para a realização de exames. 
Quase três semanas depois, 
o instituto descartou que 
a morte do animal ocorreu 
devido à picada de mosquitos 
silvestres dos gêneros Hae-
magogus e Sabethes.

Apesar do resultado nega-
tivo, a Prefeitura promete 
aumentar nos próximos dias 
a campanha contra a doença. 
“Continuamos em alerta de-
vido à confirmação da causa 
da morte do macaco em Ba-
nanal. Mesmo já atingindo 
56% da meta de vacinação, 
que é uma porcentagem 
expressiva comparada às 
demais cidades da região, 
faremos o possível para que 
este número cresça ainda 
mais”, revelou a diretora 
de Saúde, Andreza Lacerda, 
que explicou ainda que até a 
próxima semana será traçado 
um novo plano estratégico de 
ações de conscientização pelo 
município.

A vacinação contra o vírus 
RNA ocorre em todas as uni-
dades de saúde da cidade, de 
segunda à sexta feira, das 7h 
às 14h. 

Bananal – Em comunica-
do oficial, a Prefeitura de 
Bananal informou na última 
segunda-feira a confirmação 
da morte por febre amarela 
do primata, da raça bugio, 
encontrado no último dia 
11 na Estação Ecológica, no 
Madeireira.

O documento solicitou 
ainda que os moradores que 
ainda não foram vacinados 
devem comparecer o mais 
rápido possível aos postos de 
saúde do município.
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Na Páscoa, ovos 
personalizados 
são aposta de 
empreendedores

Juliana Aguilera
Região

O cenário de vendas na 
Páscoa deve seguir tendên-
cias de 2017, com reajuste 
no preço de diversos produ-
tos pascais, como os ovos de 
chocolate em supermerca-
do. Segundo as fabricantes 
de ovos, os valores estão 
3% mais caros este ano. 
A saída encontrada pelo 
consumidor é o ovo caseiro, 
com valor mais em conta e 
variedades de sabores para 
agradar todos os gostos de 
chocólatras. No Vale, micro-
empreendedores apostam 
em novidades para atrair 
público.

A microempreendedora 
Lavinia Freitas, de Potim, 
começou a produzir ovos 
de páscoa caseiros em 2017 
para ajudar na renda fa-
miliar. “Eu gosto muito de 
cozinhar, então vi na minha 
paixão um meio de ganhar 
meu próprio dinheiro”.

Com tabela fixa, que se 
ajusta de acordo com os 
gastos dos ingredientes, La-
vinia afirmou que as vendas 
surpreenderam em 2018.  

A variedade de ovos tam-
bém ajuda para chamar 
clientes. “Tenho ovos tra-
dicionais trufados, ovos de 
colher e a moda de 2018, 
ovos de pote. Os sabores 
queridinhos são maracujá 
e beijinho”.

O Doceiro Rafael Mon-
teiro, morador de Guara-
tinguetá, produz ovos de 
chocolate caseiros desde 
2009 e comentou que a 
procura também acontece 
fora de época. Para ele, a 
diferença do ovo de super-
mercado é a entrega de um 
produto personalizado e 
bem recheado.

Monteiro explicou que 
vende no feriado, além dos 
ovos, pão de mel, caixa de 
bombom e bolo, e que a 
procura em 2018 foi boa. 
Ele aposta na qualidade e 
quantidade oferecida de 
chocolate nos ovos que 
produz. “Você paga pela 
marca do ovo comprado 
no supermercado. A casca 
é fina, vem meia dúzia de 
bombom e o preço é absur-
do. O meu ovo de meio quilo 
pesa 550 gramas e eu ainda 
ponho bombom dentro”.

Aulas – O doceiro também 
ensina outras pessoas a pro-
duzirem doces para Páscoa. 
“É um curso que dá público 
e sempre tem alguma coisa 
nova para ensinar”, contou.

As aulas acontecem perto 
da Quarta-Feira Santa, para 
que o aluno possa pôr em 
prática o que aprendeu e lu-
crar com as vendas de ovos 
de chocolate. Com o público 
diferenciado, Monteiro con-
tou que já teve alunos de 15 
e 70 anos. 

Nas aulas, ele ensina so-
bre tipos de ovos, recheios 
diferentes, mousses, bolos. 
“São receitas versáteis, ba-
ratas, fáceis de fazer, pro 
pessoal ter um bom retor-
no. E a resposta o público 
é sempre positiva. “Tem 
aluno que faz pra revenda e 
diz 'nossa, eu estou fazendo 
e vendendo muito aquilo 
que você ensinou'”, afirmou.
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Autismo 
ganha 
semana 
em Lorena

Da Redação 
Lorena

Lorena conta desde maio do 
ano passado com uma nova 
regulamentação que instituiu 
o Programa Municipal de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista. Entre as ações que 
fazem parte do calendário 
da cidade, com a lei, está a 
Semana do Autismo, que será 
realizada entre os dias 2 e 8 
de abril.

No primeiro dia, o evento 
contará com diversão no Eco 
Valle Shopping, das 18h às 
20h, quando a área de brin-
quedos estará liberada para 
as crianças cadastradas pelo 
Instituto Cacau, responsável 
por atender gratuitamente 
pais, familiares e pessoas com 
autismo de Lorena e região.

O segundo dia conta com a 
“mesa azul”, falando sobre o 
assunto, às 19h, no Unifatea. 
Já no dia 4, será realizado um 
encontro de pais, às 19h, na 
Câmara de Lorena. No dia 5, 
os participantes terão uma 
palestra com o professor 
Lucelmo Larcerda sobre o 
TEA (Transtorno do Espectro 
Autista), no salão do Júri no 
Unisal, às 19h.

No sábado, dia 7, será reali-
zada a quarta caminhada de 
conscientização do autismo, 
saindo às 10h da Praça da 
Estação, seguindo a praça Ar-
nolfo Azevedo. Para finalizar a 
Semana do Autismo, dia 8, será 
dia de brincar no shopping, 
com contação de histórias, às 
17h. A piscina de bolinhas será 
liberada das 18h às 20h, para 
as crianças do Instituto Cacau.

Pinda alerta 
produtores 
de gados para 
vacinação

Da Redação 
Pindamonhangaba

Os produtores rurais de 
Pindamonhangaba que pos-
suem criação de gados de-
vem ficar atentos para a 
vacinação contra a raiva dos 
herbívoros, doença viral que 
causa mortes no País.

Foi confirmado na cidade, 
na zona rural, um caso de 
morte de animal por raiva. 
Segundo o diretor do Depar-
tamento de Agricultura, Pau-
lo Imparato, a vacinação é o 
principal meio de defesa con-
tra a raiva, por isso vacinar 
o rebanho é tão importante.

Em casos de animais que 
contraíram a doença, a inci-
dência de morte é de 100%, 
pois não há cura. No Brasil, 
a raiva bovina mata aproxi-
madamente cinquenta mil 
bovinos por ano. A vacina 
não é obrigatória no esta-
do. A Prefeitura alertou os 
produtores para evitar um 
surto. A dose deve ser aplica-
da anualmente, na dosagem 
de dois ml por animal. De 
acordo com a Prefeitura, a 
vacina para imunização nos 
animais custa R$ 10 e renda 
serventia em 25 doses.


