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Uso de máscaras em feira de Lorena; cidade chega a 130 casos, números ultrapassados por Pindamonhangaba e Guaratinguetá nesta semana

Após confirmação de infectado, Bem Viver 
passa a ter espaços de convivência interditados
Identificação de Covid-19 no empreendimento aconteceu na última semana e as áreas abertas 
foram vedadas com fita zebrada; Pinda tem mais dez casos e atinge 135 positivos para doença

Depois de identificar um 
caso positivo para o novo 
coronavírus, a secretaria 
de Habitação de Pindamo-
nhangaba em conjunto com 
os síndicos locais deu início 
às interdições de áreas de 
convivência, no Bem Viver. 
A intenção é diminuir a 
disseminação do vírus no 
complexo habitacional.

Conforme boletim epi-
demiológico da Vigilância 
Epidemiológica, divulga-
do na última semana, um 
morador de 61 anos está 
com Covid-19 e permanece 
internado numa unidade 
de saúde pública. Estima-se 
que mais de 1,5 mil famílias 
morem no espaço, a ação de 
reduzir a área comum visa 
impossibilitar a circulação 
de pessoas.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Segundo a Prefeitura, os 
centros comunitários, qua-
dras e parquinhos foram 
interditados, “para mais 
segurança dos moradores”. 
Também ocorre a distribui-
ção de máscaras de prote-
ção, além da mobilização de 
síndicos para contratar um 
carro de som e conscientizar 
a população sobre medidas 
de proteção, como o uso de 
álcool em gel. 

Recentemente, o Bem Viver 
passou por limpeza e desin-
fecção dos estacionamentos 
dos seis condomínios (Ja-
carandá, Cerejeira, Cedro, 
Pinus, Salgueiro e Mogno). 
Pindamonhangaba tem 135 
confirmações para a doença, 
com sete pacientes estão hos-
pitalizados, sendo três deles 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva). Com oito mortes 
registradas, a secretaria de 
Saúde aguarda ainda o resul-
tado de 74 testes realizados.

O Bem Viver, conjunto habitacional que registrou caso e levou Prefeitura a suspender atividades conjuntas
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Com avanço da Covid-19, Guará e Pinda 
ultrapassam números de casos de Lorena
Com 136 e 135 contaminações, cidades passaram por dois dias de maior contágio em mês de números 
preocupantes; boletim lorenense apontou para 130 registros, após três novos pacientes contagiados

Com a sexta 
morte, Lorena 
chega a 130 
contaminações

A preocupação da popu-
lação e das autoridades de 
Saúde de Lorena aumentou 
no último final de semana 
após a cidade registrar a sex-
ta morte causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19). Con-
tabilizando 130 moradores 
infectados, a cidade tem pa-
cientes internados em estado 
grave e 111 recuperados. 
Divulgada na página oficial 
da Prefeitura no Facebook, 
na tarde do último sábado 
(20), a nota de pesar revela 
que o aposentado Elizeu 
Ribeiro, que tinha 69 anos, 
faleceu na noite anterior na 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) do hospital parti-
cular Unimed.
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Com surto em 
instituição, 
Guará atinge 
136 contágios

A secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá divulgou um surto 
de infecções por novo corona-
vírus em uma instituição de 
longa permanência do muní-
cipio. Não houve confirmação 
oficial por parte da administra-
ção municipal se a instituição 
é uma casa de repouso ou 
asilo, mas o número de idosos 
infectados disparou nos dois 
primeiros dias da semana. Na 
instituição foram 13 pessoas 
infectadas. Houve aumento de 
casos confirmados no Centro. 
De acordo com o boletim desta 
terça-feira, Guará registrou 
outros 12 casos confirmados 
de Covid-19, chegando a 136. 
A cidade tem 4 mortes, 75 
suspeitos e 56 curados.
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Fotos: Marcelo A. dos Santos

Para ultrapassar as barrei-
ras do isolamento, a Casa de 
Saúde Stella Maris, em Cara-
guatatuba, passou a realizar 
visitas virtuais para pacientes 
infectados pelo novo corona-
vírus. A cidade já contabilizou 
347 casos confirmados e 25 
mortes, ao menos 21 pessoas 
estão internadas nesta unida-
de de saúde.

As visitas virtuais são reali-
zadas por meio de chamadas 
de vídeo para que hospitali-
zados possam conversar com 
seus familiares, para manter 
o isolamento dos infectados.

O estreitamento nos laços 
com familiares acontece todos 
os dias, das 16h às 18h30 
e conta com assistência da 
equipe de enfermagem. De 
acordo com o hospital, a me-
dida objetiva a humanização 
dos cuidados com os pacientes.

A ação integra o “Programa 
de Resposta Hospitalar à Pan-
demia” desenvolvido pela uni-
dade médica e realizado desde 
o início de junho. A Casa de 
Saúde obedece o protocolo de 
segurança conforme normas 
do Ministério da Saúde, como 
higienização adequada do 
equipamento tecnológico uti-
lizado para videoconferência.

Questionado sobre a expan-
são da atividade, o Município 
informou que “por enquanto”, 
o sistema está na Casa de 
Saúde Stella Maris. “É o nosso 
hospital de referência. A ou-
tra unidade de referência é o 
Hospital Regional, porém, este 
é administrado pelo Estado, 
por meio do Instituto Sócrates 
Guanaes”.

Rafael Rodrigues 
Aparecida  

Com 347 casos, 
Caraguá tem 
visitas digitais 
para infectados
Ação tenta reduzir 
distância entre
pacientes com
Covid-19 e famílias
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Ubatuba investe quase meio milhão para conter alagamentos

A secretaria de Saúde de Guara-
tinguetá divulgou um surto de infec-
ções por novo coronavírus em uma 
instituição de longa permanência do 
munícipio. Não houve confirmação 
oficial por parte da administração 
municipal se a instituição é uma casa 
de repouso ou asilo, mas o número de 
idosos infectados disparou nos dois 
primeiros dias da semana. Na insti-
tuição foram 13 pessoas infectadas.

Houve aumento de casos confir-
mados no Centro de Guaratinguetá. 
Foram 16 novos casos entre domingo 
(21) e segunda-feira (22). Todas as 
novas contaminações são da região 
central, que até o último domingo, 
havia registrado apenas um caso 
suspeito de Covid-19 e dois confir-
mados. Na segunda-feira, o número 
de testagem positiva chegou a 18.

A informação foi confirmada pela 
secretária de Saúde, Maristela Ma-
cedo, que não confirmou o nome da 
instituição. “Vou pedir para não entrar 
em detalhes, pelo sigilo e preservação 
de direito do proprietário e das pesso-
as que ali moram. É uma instituição 
de longa permanência, mas tudo que 
tinha que ser feito para conter o surto 
foi feito de acordo com as normas da 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Vigilância Sanitária".
Dos 16 novos casos confirmados, 

13 são distribuídos em faixas etárias 
acima dos 60 anos. No domingo, eram 
dez pessoas com idade entre 61 e 70 
anos com Covid-19, e na segunda-feira 
eram 14. Na faixa de 71 a 80 anos, 
houve aumento de 7 para 9 casos. 
Acima de 81 anos foi registrado um 
salto de 3 para 10 confirmações.

O Jornal Atos entrou em contato 
com instituições de repouso insta-
ladas no Centro de Guaratinguetá. 
Em uma delas, foi informado que os 
funcionários "não estavam permitidos 
a comentar o caso". A secretaria de 
Saúde não divulgou o nome da insti-
tuição e detalhes das testagens feitas e 
sobre a divulgação de casos suspeitos 
e confirmados por essa unidade.

"As pessoas que residem nesse local 
foram separadas, entre positivos e 
negativos. Alguns funcionários foram 
colocados em quarentena. Mas ne-
nhum caso grave, todo mundo passa 
bem. Daqui sete dias a gente vai repe-
tir a testagem para ver se por acaso 
algum caso que tenha dado negativo 
não positivou nesta semana. Nosso 
monitoramento continua com relação 
a esse surto", detalhou a secretária.

Maristela foi questionada se 
há uma preocupação maior com 
o Centro da cidade, que teve um 
disparo de casos positivos. “As me-

didas que eram necessárias foram 
tomadas. Essas pessoas não esta-
vam circulando e não vão circular, 
com exceção dos funcionários que 
foram devidamente orientados, ao 
isolamento social durante 14 dias. 
A gente pede que as pessoas tomem 
as medidas sanitárias de sempre”, 

Novo coronavírus dispara entre idosos após 
surto em instituição no Centro de Guará
São 28 contágios entre domingo e terça, com 13 acima dos 60 anos; cidade chega a 136 contaminações

O Hospital Frei Galvão, em Guará; município registra aumento de casos após dois dias de confirmações e surto em instituição
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Pronto Atendimento de Lorena, foco de socorro de pacientes do Covid-19 na cidade

Fotos: Reprodução 

Com sexta vítima fatal da Covid-19, 
Lorena tem junho como pior mês e 
chega a 130 novas contaminações
Morte de PM aposentado é a segunda registrada no mês; número de 
infectados saltou 97% em 22 dias na cidade que tem 107 curados

A preocupação da população e 
das autoridades de Saúde de Lorena 
aumentou no último final de semana 
após a cidade registrar a sexta morte 
causada pelo novo coronavírus (Co-
vid-19). Contabilizando 130 morado-
res infectados, a cidade tem pacientes 
internados em estado grave e 111 
recuperados.

Divulgada na página oficial da 
Prefeitura no Facebook, na tarde do 
último sábado (20), a nota de pesar 
revela que o aposentado Elizeu Ri-
beiro, que tinha 69 anos, faleceu na 
noite anterior na UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) do hospital 
particular Unimed.

Lucas Barbosa
Lorena

Sentindo dificuldades em respirar, o 
idoso, que possuía comorbidades, foi 
encaminhado à UTI em 25 de maio, 
sendo diagnosticado com o Covid-19 
quatro dias depois. A morte de Ribeiro, 
que era policial militar aposentado, 
causou comoção nas redes sociais 
no último final de semana. Amigos e 
familiares publicaram fotos e textos o 
homenageando e lamentando a perda.

O óbito do idoso foi o segundo 
causado pelo novo coronavírus neste 
mês no município. No último dia 2, 
uma idosa de 79 anos morreu na UTI 
da Santa Casa de Lorena. A paciente, 
que também sofria de comorbidades, 
estava internada no hospital desde 
13 de maio. Junho é também o mês 
com maior número de contaminações. 
Hoje com 130 casos, a cidade havia 

contabilizado até o dia 1, pelo menos 
66 contaminados, um aumento de 
97%.

De acordo com o boletim epide-
miológico divulgado pela Prefeitura 
na tarde desta terça-feira (23), dos 
130 infectados, 111 se curaram e 11 
seguem em isolamento domiciliar.

Dos três pacientes internados, 
apenas um está em estado de saúde 
considerado estável, permanecendo 
no setor clínico da Santa Casa. Os ou-
tros permanecem na UTI, na Unimed 
e Santa Casa.

O número de infectados pelo coro-
navírus poderá subir nos próximos 
dias, já que 50 moradores aguardam 
os resultados de exames. Entre os 
casos suspeitos, nove pacientes estão 
internados na UTI da Santa Casa.

concluiu.
Segundo a própria secretaria de 

Saúde, apenas um dos 13 "resi-
dentes" da instituição apresentou 
sintomas graves de coronavírus e 
permanece internado. No municí-
pio, são cinco pacientes diagnosti-
cados e internados com Covid-19, 

quatro na enfermaria e um na UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva).

Mais números – De acordo com 
o boletim desta terça-feira, Guará 
registrou outros 12 casos confirma-
dos de Covid-19, chegando a 136. 
A cidade tem ainda 4 mortes, 75 
suspeitos e 56 recuperados.

Obras no Taquaral e Toninhas entram na última fase; moradores reivindicam melhorias há mais de duas décadas

Após um investimento municipal 
de R$ 470 mil, a Prefeitura de Ubatu-
ba anunciou na última segunda-feira 
(22) que foram iniciadas as etapas 
finais das obras de modernização 
dos sistemas de drenagem dos 
tradicionais bairros do Taquaral e 
Toninhas. A iniciativa busca conter 
alagamentos nos pontos, que há 
mais de duas décadas prejudicam o 
cotidiano de cerca de quatrocentas 
famílias.

De acordo com a secretaria de 
Infraestrutura Pública, o serviço de 
melhorias nas redes de captação e 
escoamento de águas pluviais (pro-
venientes da chuva) do Toninhas foi 
iniciado em fevereiro através de um 
investimento de R$ 350 mil.

Após reparos e ampliações das 
galerias do bairro, a expectativa 

Lucas Barbosa
Ubatuba

é que a última etapa da obra seja 
concluída até o fim de junho, consis-
tindo na implantação de uma nova 
rede subterrânea de drenagem, que 
contará com uma extensão de apro-
ximadamente 150 metros.

Além de servidores municipais, 
o serviço de modernização conta 
com a colaboração na mão de obra 
de moradores do bairro. “Muitas 
vezes a parceria público-privada é a 
solução, como no caso da ampliação 
do sistema de captação no Toninhas. 
Vamos melhorar a vida dos morado-
res, minimizando os impactos que 
os afetam nas épocas das chuvas, 
principalmente os alagamentos. 
A drenagem urbana não é só uma 

necessidade, mas uma prioridade”, 
ressaltou o prefeito Délcio Sato 
(PSD).

Já a obra no Taquaral, orçada em 
R$ 120 mil, foi iniciada em abril. 

A etapa final do serviço, que de-
verá ser concluída até o fim deste 
mês, é baseada nas implantações 
de tubulações, de 250 metros de 
extensão, para o escoamento de 
águas pluviais nas ruas José Pedro 
Charleaux, Maria Benedito da Con-
ceição e Maria Madalena Charleaux.

Segundo Sato, além de contar 
alagamentos, a iniciativa refletirá 
em melhorias na mobilidade urbana 
e na qualidade de vida das famílias 
do Taquaral e Toninhas.

Obra realizada pela Prefeitura de Ubatuba, para reforçar estrutura no município

Fotos: Reprodução 
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE LORENA

PROCESSO:  - Carta Precatória Cível0010085-11.2015.5.15.0088
AUTOR: UBIRAJARA SIQUEIRA DE SOUZA
RÉU: LUCIANO RODRIGUES LAURINDO

Processo nº 0010085-11.2015.5.15.0088

Autor: UBIRAJARA SIQUEIRA DE SOUZA, CPF: 390.844.937-53

Réu(s): LUCIANO RODRIGUES LAURINDO, CPF: 741.740.888-53

EDITAL

O(A) Doutor(a) FRANCINA NUNES DA COSTA, Juiz(íza) da , FAZVara do Trabalho de Lorena
SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que, nos autos do processo
nº  0010085-11.2015.5.15.0088 , entre partes:  AUTOR: UBIRAJARA SIQUEIRA DE SOUZA aut, 
or, e RÉU: LUCIANO RODRIGUES LAURINDO  réu, foi proferido despacho cujo teor é o
seguinte:

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital, que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT). 

LORENA/SP, 16 de junho de 2020.
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Servidor
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 94/2020 do PROC nº 269/2020-SUP – 3051/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de macacão de segurança, destinado ao enfrentamento da emergência 
de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME
CNPJ Nº: 31.545.010/0001-36
VALOR: R$ 27.500,00(vinte e sete mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 93/2020 do PROC nº 267/2020-SUP – 4182/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de caixas térmicas de isopor com capacidade interna de 100 litros, 
destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: GUARAPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
CNPJ Nº: 63.921.696/0001-09
VALOR: R$ 820,00(oitocentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 269/20 SUP, 3051/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, onde lê-se 
“Processo nº 247/2020-SUP; 3251/2020-GPRO”, leia-se “Processo nº 269/20 SUP, 
3051/2020GPRO”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 37/2020– PROC. Nº 246/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de materiais odontológicos 
par atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas II e das 
Unidades de Saúde, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA EPP
CNPJ Nº: 05.043.905/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 01,03,04,05
Valor Total: R$ 13.449,00(treze mil quatrocentos quarenta e nove reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Presencial nº 37/2020 – Processo nº 246/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens nºs 02 e 06 do Pregão 
Presencial nº 37/2020 que tem por objeto a Aquisição de materiais odontológicos para 
atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas II e das Unidades 
de Saúde, com base nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, 
no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 44/2020 PROC. Nº 284/2020.
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 funerários, para atender demanda de munícipes 
em situação de vulnerabilidade social, identificada pela Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se 
às 09h30min do dia 08 de julho de 2020, 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Leilão Eletrônico e Presencial Nº 001/2020

O Município de Lorena-SP torna público que de acordo com o despacho do Exmo. 
Senhor Prefeito, acha-se aberta no Departamento de Compras e Licitações, o processo 
licitatório na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, do tipo MAIOR LANCE, 
originário do Processo Administrativo, que será regida pela Lei Federal nº 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela legislação superveniente, 
vigentes e aplicáveis à espécie.
Cujo leilão é para a venda de bens pertencentes que se tornaram inservíveis, em estado 
de conservação, que ocorrerá no dia 05 de agosto de 2020 ás 10h00min, 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) 3185-3000, ramal 3041 ou 4046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

Turistas insultam servidores durante 
ação de conscientização em Caraguá
Trabalhadores alertavam turistas sobre o avanço da pandemia na cidade, 
que já chegou a 347 casos; Prefeitura deve reforçar a segurança da equipe

Após ter servidores hos-
tilizados por banhistas no 
último final de semana, a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba revelou na manhã desta 
terça-feira (23) que estuda 
medidas para garantir mais 
segurança as equipes que 
buscam conscientizar os 
turistas sobre a importância 
do isolamento social devido 
á pandemia do coronavírus 
(Covid-19). Com 24 mortes, 
a cidade praiana é a segunda 
com mais vítimas fatais da 
doença na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). 

Em nota oficial, a secreta-
ria de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão expli-
cou que agentes da Defesa 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Civil foram insultados por 
alguns turistas e veranistas 
nos últimos sábado e domingo 
nas praias da Região Norte en-
quanto os orientavam sobre a 
necessidade de retornarem às 
suas casas. 

De acordo com a pasta, os 
insultos ocorreram durante 
abordagens aos banhistas 
nas praias da Cocanha, Mas-
saguaçu, Mococa e Tabatinga. 
Além de aparentemente não 
se importarem com o alerta 
sobre o avanço da doença na 
cidade, os visitantes teriam 
questionado a ação de cons-
cientização alegando que não 
deveriam ser incomodados já 
que os quiosques e comércio 
estavam funcionando. 

O Executivo revelou ainda 
que diversos banhistas agi-
ram “de uma maneira mais 
hostil, se recusando a saí-
rem das praias. A Prefeitura 

reforça que por se tratar de 
bem da União, a retirada 
compulsória ou proibição 
deve ser feita pelo Estado” 
(trecho da nota). 

Segundo a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito, Aguilar Junior 
(PSDB), já que a cidade não 
conta com uma Guarda Civil, 
foram iniciados na última 
segunda-feira estudos para 
que sejam adotadas ações 
que garantam mais tranqui-
lidade às equipes da Defesa 
Civil durante as abordagens 
de conscientização sobre o 
Covid-19 nas praias e demais 
pontos turísticos. 

A reportagem do Jornal 
Atos questionou a Prefeitura 
de Caraguá se os servidores 
municipais chegaram a ser 
ameaçados ou ofendidos com 
palavras de baixo calão pelos 

banhistas, mas não obteve 
resposta. 

Preocupação – O boletim 
epidemiológico divulgado 
pela secretaria de Saúde 
de Caraguá na tarde desta 
terça-feira revela que a ci-
dade contabiliza 317 casos 
confirmados de coronavírus 
e outros 102 suspeitos. 

Vice-líder regional em mor-
tes, ficando atrás apenas de 
São José dos Campos (82), 
o município praiano regista 
24 óbitos confirmados e sete 
suspeitos. 

A cidade tem ainda 22 
pacientes internados em 
estado grave em decorrência 
da doença nas UTIs (Unidade 
de Tratamento Intensivo) do 
Hospital Regional (11), Uni-
dade de Pronto Atendimento 
do Centro (6) e da Casa de 
Saúde Stela Maris (5).

Ação da Prefeitura de Caraguatatuba para informar e conscientizar população e turistas; final de semana registrou ataques à servidores

Fotos: Reprodução PMC
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Campanha na região tenta 
alavancar doação de sangue
Hemonúcleo de Taubaté tem queda no estoque sanguíneo na pandemia

Diante do crescente número 
de casos de Covid-19 na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), o sistema de doação 
de sangue também foi afe-
tado, mas não pode parar. 
Para conscientizar a popula-
ção sobre a importância do 
ato, secretarias de Saúde da 
região estão promovendo o 
movimento “Eu Dou Sangue”. 
A é ação incentivada pela cam-
panha “Junho Vermelho”, do 
Ministperio da Saúde, iniciada 
em 2015.

O plano orienta a popula-
ção sobre a importância de 
doações durante o período 
de pandemia. Os doadores da 
região devem se cadastrar e 
passar pelas fases de triagem 
e entrevista. Os interessados 
devem comparecer ao He-
monúcleo de Taubaté (rua 
Inglaterra, nº 190, no Jardim 
das Nações) das 8h às 11h ou 
das 13h às 16h de segunda à 
sexta-feira ou aos sábados, das 
7h30 às 11h, respeitando nor-
mas de prevenção à Covid-19.

Em função do novo co-
ronavírus, a unidade ado-
tou medidas de restrição 
no atendimento para evitar 
aglomeração. São distribuídas 
senhas para facilitar o serviço 
com limitação de 15 pessoas 
por hora. A administração do 
banco de sangue reforçou a 
obrigatoriedade do uso de 
máscara no local e pede que 
não levem crianças ou idosos.

O estoque sanguíneo do 
Hemonúcleo segue baixo e 
houve queda no número de 
doadores. “Nós já nos prepa-

Wanessa Telles
RMVale

rávamos para uma possível 
queda de doadores em maio, 
prevendo maior confinamento 
e a chegada das temperatu-
ras mais baixas do outono e 
inverno. Hoje, nosso estoque 
está baixo, houve realmente 
demanda menor de doadores, 
no momento em que ainda 
temos casos de dengue na 
região e os hospitais estão re-
tomando algumas cirurgias”, 
contou a agente de captação 
de doadores do Hemonúcleo, 
Andréia Marta.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Segundo dados divulgados 
pelo site do Hemocentro, na 
manhã do último dia 8, a uni-
dade de Taubaté apresentou 
a quantidade de bolsas: A- (5 
unidades), A+ (57), AB- (8), AB+ 
(26), B- (2), B+ (32), O- (18) e 
O+ (45). “Precisamos princi-
palmente de O+. Dia 14 é dia 
‘Internacional do Doador de 
Sangue’ e junho é um mês de 
‘Conscientização. Junho Verme-
lho’. Aproveitamos a data para 
disseminar mais informações 
sobre doação de sangue e es-

peramos que o resultado seja 
positivo”, destacou Andréia.

Aptos – Estão aptos a doar 
pessoas entre 18 e 69 anos 
com boas condições de saúde 
e de peso superior a 50kg 
(homens) e 51kg (mulheres). 
As restrições e outros fatores 
que impedem a doação, além 
de mais informações sobre o 
agendamento e unidades mais 
próximas, podem ser encontra-
dos no site hemocentro.fmrp.
usp.br ou pelo telefone 0800 
979 6049.

Secretarias de Saúde promovem movimento “Eu Dou Sangue” para incentivar doação durante a pandemia

Fotos: Arquivo Atos

A empresa Uber criou 
uma parceria com o He-
mocentro de Taubaté, 
para custear a viagem até 
o centro com um valor 
máximo de R$ 30. Ação 
visa ajudar as pessoas que 
não tenham carro próprio 
para fazer uma doação de 
sangue no único espaço 
apto a receber doações, 
que tem caído nos últimos 

Da Redação
RMVale

meses.
Para receber o benefício, o 

doador deve fazer um agen-
damento por meio do site 
hemocentro.fmrp.usp.br.

Na página, o usurário 
deve selecionar a opção 
“pagamento” no aplicativo, 
ir até 'promoções' e sele-
cionar a opção “adicionar 
código promocional”, que 
é o 10MMUBERHEMOTAU. 

O desconto é válido para 
duas viagens por usuários, 
tendo o Hemocentro defini-
do como origem ou destino.

Uber custeia viagem para 
doadores de sangue no 
Hemocentro de Taubaté

Aplicativo oferece promoção à doadores para aumentar estoque

Fotos: Marcelo A dos Santos


