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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

EDP garante sistema com energia solar 
para seis hospitais de Caraguá e Lorena 
Ação prevê economia com energia elétrica durante pandemia; medida garante implantação de lâmpadas LED

Fotos:  Reprodução

Fotos:  Rafaela Lourenço

Sistema de captação de energia solar, que será implantado em hospitais da região; ação por economia

Movimento na praça 9 de Julho antes da pandemia; Cruzeiro prorroga prazo para pagamento do IPTU

Buscando contribuir para 
a economicidade na energia 
elétrica de hospitais de quatro 
cidades da região em meio à 
pandemia, a concessionária 
EDP anunciou no último dia 
29 que implantará sistemas 
de geração solar em seis 
unidades. A iniciativa promo-
verá também a instalação de 
lâmpadas mais econômicas 
e modernas nos aparelhos 
públicos.

Uma das principais distri-
buidoras de energia elétrica 
que atuam no estado de São 
Paulo, a EDP informou em 
nota oficial que as melhorias 
contemplarão seis hospitais, 
em Caraguatatuba, Jacareí, 
Lorena e São José dos Cam-
pos.

No Litoral Norte, a conces-
sionária investirá pouco mais 
de R$ 252 mil na instalação 
de uma usina fotovoltaica 
(sistema de captação e pro-
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dução de energia solar) e de 
884 lâmpadas LED na Casa 
de Saúde Stella Maris, em 
Caraguatatuba. 

Já na Santa Casa de Lore-
na, a EDP aplicará R$ 161 
mil na implantação de usina 
fotovoltaica.

Cidade mais populosa da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), São José dos 
Campos receberá um investi-
mento de R$ 333 mil, viabili-
zando as instalações de usinas 
fotovoltaicas e 103 lâmpadas 
LED no Hospital Municipal 
Doutor José de Carvalho Flo-
rence e na Santa Casa. 

Em Jacareí, a EDP desem-
bolsará R$ 276 mil nas im-
plantações de 1.116 lâmpadas 
LED e uma usina fotovoltaica.

De acordo com a distribui-
dora, a instalação do sistema 
de energia solar deve gerar 
uma economia total de ener-
gia elétrica de aproximada-
mente 850 megawatts-hora, 
o equivalente ao consumo 
médio anual de energia de 

360 famílias. Já a troca das 
lâmpadas de mercúrio pelas 
de LED resultará na diminui-
ção nos custos de manutenção 
dos equipamentos, já que as 
lâmpadas eficientes possuem 
maior durabilidade.

O vice-presidente de distri-
buição da EDP no Brasil, João 
Brito, destacou os objetivos 
da ação. “A EDP segue pla-
nejando e executando ações 
concretas para minimizar os 
impactos da pandemia sobre 
a sociedade, e sabemos que 
os hospitais estão sob grande 
pressão neste momento. Este 
projeto permitirá aprimorar a 
qualidade de iluminação dos 
espaços e, principalmente, 
diminuir gastos com o consu-
mo de energia, possibilitando 
a otimização de recursos 
para melhor atendimento à 
população". 

Segundo a EDP, ainda não 
há uma previsão de início 
da obra de implantação do 
sistema, mas a expectativa é 
que tudo estará pronto em até 
oito meses.

Novo decreto prorroga prazo do 
IPTU para contribuintes de Cruzeiro
Finanças destaca alterações com foco em opções de parcelamento e cota única

A Prefeitura de Cruzeiro 
publicou um novo decreto 
nesta segunda-feira (5), que 
prorroga o prazo para o pa-
gamento do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
para todos os contribuintes. 
A medida não interfere nas 
novas datas para as ativida-
des não essenciais.

Com o agravamento da 
pandemia da Covid-19 e as 
consequências econômicas, a 
secretaria de Finanças pror-
rogou para o final deste mês 
o pagamento da cota única 
e da primeira parcela do tri-
buto de todos os moradores 
da cidade.

Segundo o decreto, os 
contribuintes que optaram 
pelo parcelamento e os que 
preferiram apenas um ven-
cimento terão até o próximo 
dia 30 para efetuarem os 
pagamentos. Já o desconto 
de 5% segue normalmente 
para a cota única.

Para ter acesso ao benefí-
cio, é necessária a impressão 
da segunda via do boleto que 
segue disponível no site da 
Prefeitura, o cruzeiro.sp.gov.
br ou retirá-la presencial-
mente no departamento 
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Tributário da Prefeitura, lo-
calizado à rua Capitão Neco, 
nº 27, no Centro.

Não essenciais – O docu-
mento não altera a prorro-
gação anunciada no último 
dia 23, que disponibilizou o 

período de dois meses para 
comerciantes e prestadores 
de serviços arcarem com 
os tributos municipais. As 
atividades classificadas pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo como não essenciais 

podem quitar o imposto 
com 5% de desconto até o 
dia 31 de maio e a primeira 
e a segunda parcela serem 
pagas até os dias 30 de no-
vembro e 20 de dezembro, 
respectivamente.

Polícia investiga ligação 
de assassinato à festa 
clandestina em Pinda

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Um homem de 29 anos foi 
assassinado na madrugada do 
último domingo (4), em Pinda-
monhangaba. O crime ocorreu 
em uma festa clandestina, na 
região próxima ao Distrito In-
dustrial, local que tem registra-
do recorrentes aglomerações 
durante a pandemia.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a irmã da vítima 
havia recebido uma ligação, 
por volta das 4h40, infor-
mando que havia “acontecido 
algo”. Ao chegar no local, ela 
encontrou o irmão, já sem 
vida, caído próximo ao veículo 
em que estava com os amigos.

Ainda de acordo com as 
investigações, o grupo de 
pessoas estava em um esta-
cionamento no Distrito Indus-
trial, quando foi surpreendido 
quando um homem desceu 
de outro carro, atirando em 
direção à vítima.

Após os disparos, dois indi-
víduos fugiram dando tiros 
para o alto. O corpo do homem 
foi encaminhado para o IML 
(Instituto Médico Legal) de 
Taubaté. O autor dos disparos 

não havia sido identificado até 
o fechamento desta matéria.

Fontes ligadas à família da 
vítima acreditam que o crime 
possui ligação com uma fes-
ta fechada por autoridades 
municipais, no último sábado 
(3), na Estrada do Marçon. A 
reportagem entrou em contato 
com a PM que afirmou que 
“ainda não há confirmação se 
foi (o crime) em alguma festa, 
pois ele estava em via pública”.

No evento fechado pela PM, 
havia aproximadamente trinta 
jovens que não cumpriam as 
regras de contenção à Co-
vid-19, como distanciamento 
ou uso de máscaras. Havia ain-
da som alto e bar funcionando 
normalmente. 

Alguns participantes deixa-
ram o local quando notaram 
a presença de policiais. A ação 
ocorreu após o recebimento 
de denúncias por perturbação 
do sossego e aglomerações. A 
locatária do espaço afirmou 
ter alugado para a realização 
de uma festa de aniversário e 
o bar ficaria aberto durante 
o evento.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado por infração ao 
artigo 268 do CP. A Polícia 
Civil investiga o caso.

Família da vítima acredita que denúncia 
sobre evento motivou crime na cidade
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A 4ª Companhia de PM em Cruzeiro; cidade anuncia implantação de sistema de Atividade Delegada

Você já se deu conta do quanto a maternidade perpassa 
por “achismos”, apontamentos e precipitadas conclusões? 
A maternidade é frequentemente invadida por construções 
que transcendem a relação mãe e filho. De modo indireto 
ou não, toda mãe já se viu incentivada a tomar decisões 
que partem de uma perspectiva que não é a dela. Como 
a avó que costuma abrandar as correções e fazer a 
defesa do neto(a), o pai que supõe que a mãe deveria 
adotar uma postura de maior severidade, ou a vizinha que 
frequentemente ostenta o bom comportamento do filho e 
intensifica os questionamentos sobre o seu. Mãe é uma 
tentativa desesperada de acerto enquanto cotidianamente 
esbarra no erro.
Mas quantos são os discursos maternos que ecoam em 
você? Quantas foram as vezes que se distanciou de 
convicções próprias e privilegiou convicções alheias? 
Quantas foram as vezes que se julgou com intolerância 
ou corrigiu com hostilidade na tentativa de corresponder 
uma expectativa que não é a sua? E qual é a sua? Em 
meio a tantas vozes que abafam o som da sua, você ainda 
a reconhece? Em que você realmente acredita? Hoje, eu 
te convido a se esvaziar daquilo que te rouba o que lhe 
é genuíno. Esvazie-se das vozes que te distraem de um 
jeitinho próprio de se fazer mãe. Se desfaça dos perfis 
maternos que te convenceram de que deveria ser o seu. 
A maternidade é tão complexa quanto diversa, é possível 
encontrar um modo de fazer dar certo sem se deixar pelo 
caminho, sem dar protagonismo às convicções do outro 
e tornar as suas coadjuvantes.
Mãe, há uma imensidão que ultrapassa a bolha que te 
limita. A maternidade não é um título que anula todos os 
outros, você é a soma de todas as coisas e são elas que 
te dão propriedade em um maternar autêntico. Entenda, 
você só pode ser a mãe que você é, o amadurecimento do 
seu maternar só pode partir do ponto em que você está. 
Sendo assim, a perspectiva terceiros te desvia do único 
caminho que é justo trilhar, o seu! Não permita que nenhum 
molde materno te desvie desse trilhar, as vezes o outro é 
carregado de discurso e boas intenções. Ouça-o, mas que 
a sua escuta não restrinja a sua liberdade de entender que 
nem tudo cabe no seu modo de ser mãe!

Meu nome é Márcia Freire, sou psicóloga clínica 
formada há onze anos e minhas principais demandas de 
intervenção são comportamentos de oposição infantil e 
suporte materno. Atendo também outras demandas, dentre 
elas, demandas de inclusão. A partir desta data estarei 
por aqui trazendo temas de reflexão materna e dicas de 
manejo de comportamento infantil. Que o conteúdo te 
acrescente, mas que você o leia sempre alinhada ao que 
lhe é próprio, para que desse modo eu seja ferramenta 
de encontros, descobertas e reinvenção. Conte comigo!

Contatos:
(12) 99124-4834

instagram.com/mafreirepsi
CRP: 100/286

Quantas mães 
falam em você?

Apontada por dados esta-
duais como uma das cidades 
mais violentas da região des-
de o ano passado, Cruzeiro 
ganhou na última semana 
um reforço na segurança. 
Depois de mais de quatro 
anos de negociação com o Es-
tado, a Prefeitura anunciou 
a implantação da Atividade 
Delegada, em apoio ao efeti-
vo policial.

Conhecida como “bico 
oficial”, a Atividade Delegada 
possibilita que policiais mi-
litares, de folga, sejam con-
tratados pelas Prefeituras 
para atuarem no combate à 
criminalidade e na fiscaliza-
ção ao cumprimento de leis 
municipais.

Desde janeiro de 2017, 
o Jornal Atos acompanha 
as ações do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), na 
tentativa de celebrar um 
convênio com o Estado para 
a implantação do sistema, 
como reuniões com o co-
mando da Polícia Militar e 
representantes da secretaria 
estadual de Segurança. 

O trabalho surtiu efeito. 
Na última quarta-feira (31), 
a Prefeitura confirmou a 
implantação.

De acordo com o assessor 
da secretaria de Segurança 
Pública de Cruzeiro, Sérgio 
Blóis, os PM´s contratados 
atuarão, principalmente, 
junto às equipes municipais 
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em ações de fiscalização 
contra o comércio ambulante 
clandestino e de veículos com 
sons automotivos, que ultra-
passem o permitido pela lei 
municipal de ruídos sonoros. 
“A vantagem é que apesar dos 
contratados estarem focados 
nestas duas ações previstas, 
eles seguem sendo PM´s 24 
horas por dia, podendo atuar 
na prisão de criminosos e 
apreensão de objetos ilícitos, 
como armas e drogas. Certa-
mente, isto acabará refletindo 
no aumento da segurança no 
município”, ressaltou Blóis. 

Perguntado pela reporta-
gem sobre a quantidade de 
profissionais que serão con-
tratados para integrarem a 
Atividade Delegada e o inves-

timento municipal aplicado 
no convênio, o representante 
do Executivo não revelar. Ele 
afirmou que o número de 
policiais é alocado de acordo 
com as operações, definidas 
há cada 15 dias durante 
reunião da pasta com a PM, 
e por questão de segurança é 
mantido em sigilo.

Violência – Segundo os 
dados da secretaria de Se-
gurança Pública do Estado, 
Cruzeiro registra no primei-
ro bimestre deste ano cinco 
vítimas de homicídio doloso 
(quando existe a intenção de 
matar). O número é o mesmo 
contabilizado nos primeiros 
dois meses de 2020.

O índice atual coloca a cida-
de como a sexta mais violenta 

do período na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
formada por 39 municípios.

Em contrapartida, os crimes 
contra patrimônio registra-
ram quedas em janeiro e 
fevereiro em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado. O índice de roubos 
caiu 41%, despencando de 39 
para 23 e o de furtos reduziu 
20%, passando de 135 para 
108 ocorrências. 

Já em 2020, Cruzeiro fe-
chou o ano como a quarta 
cidade com mais vítimas de 
assassinato na região, atin-
gindo a marca de 33 casos. O 
índice superou em 13% o de 
2019, quando 29 moradores 
foram assassinados. 

Após negociação com Estado, 
Prefeitura implanta Atividade 
Delegada nas ruas de Cruzeiro

Autor de disparos, que matou rapaz, segue sem identificação; família da vítima 
acredita que denúncia sobre realização de evento ilegal motivou homicídio

Polícia  de Pinda investiga ligação 
de assassinato à festa clandestina

Policia Militar reforçam fiscalização de leis municipais; administração 
não revela número de contratados para início das ações na cidade

Bruna Silva
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Um homem de 29 anos foi 
assassinado na madrugada 
do último domingo (4), em 
Pindamonhangaba. O cri-
me ocorreu em uma festa 
clandestina, na região pró-
xima ao Distrito Industrial, 
local que tem registrado 
recorrentes aglomerações 
durante a pandemia.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a irmã 
da vítima havia recebido 
uma ligação, por volta das 
4h40, informando que 
havia “acontecido algo”. 
Ao chegar no local, ela 
encontrou o irmão, já sem 
vida, caído próximo ao veí-
culo em que estava com os 
amigos.

Ainda de acordo com 
as investigações, o grupo 
de pessoas estava em um 
estacionamento no Distri-
to Industrial, quando foi 
surpreendido quando um 
homem desceu de outro 
carro, atirando em direção 
à vítima.

Após os disparos, dois 
indivíduos fugiram dando 
tiros para o alto. O corpo 
do homem foi encaminha-
do para o IML (Instituto 
Médico Legal) de Taubaté. 

O autor dos disparos não 
havia sido identificado até o 
fechamento desta matéria.

Fontes ligadas à família da 
vítima acreditam que o crime 
possui ligação com uma fes-
ta fechada por autoridades 
municipais, no último sábado 
(3), na Estrada do Marçon. A 
reportagem entrou em conta-
to com a PM que afirmou que 
“ainda não há confirmação 
se foi (o crime) em alguma 

festa, pois ele estava em via 
pública”.

No evento fechado pela 
PM, havia aproximadamente 
trinta jovens que não cum-
priam as regras de contenção 
à Covid-19, como distancia-
mento ou uso de máscaras. 
Havia ainda som alto e bar 
funcionando normalmente. 

Alguns participantes deixa-
ram o local quando notaram 
a presença de policiais. A 

ação ocorreu após o rece-
bimento de denúncias por 
perturbação do sossego e 
aglomerações. A locatária 
do espaço afirmou ter alu-
gado para a realização de 
uma festa de aniversário e 
o bar ficaria aberto durante 
o evento.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado por infração ao 
artigo 268 do CP. A Polícia 
Civil investiga o caso.

A Delegacia de Pindamonhangaba, que investiga o assassinato de um jovem no último final de semana

Fotos:  Arquivo Atos

Fotos:  Bruna Silva
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Águas Piquete destaca os benefícios do setor 
no combate à doenças no Dia Mundial da Saúde

Saneamento também é saúde

Com a pandemia, a neces-
sidade do cuidado constan-
te de higienização ressaltou 
mais um papel essencial 
da água: o enfrentamento 
de doenças. Por isso, neste 
Dia Mundial da Saúde, a 
Águas Piquete que pertence 
ao Grupo Iguá Saneamento 
explica como a água tra-
tada reforça o combate às 
enfermidades.

Ao fornecer um servi-
ço de saneamento básico 
eficiente são os reduzidos 
riscos de desenvolvimentos 
de doenças de veiculação 
hídrica, como diarreia e 
gastroenterite, que ainda 
afetam grande parte da 
população mundial.

Estima-se que, anual-
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mente, cerca de 829 mil 
pessoas morrem de diar-
reia no mundo, segundo 
relatório apresentado em 
março de 2021 pelo esforço 
interagencial ONU-Água. A 
doença também é a segun-
da causa de morte entre 
as crianças menores de 5 
anos no mundo, segundo le-
vantamento feito em 2017 
pela Organização Mundial 
da Saúde. No Brasil, as 
doenças de veiculação hí-
drica foram responsáveis 
por 230 mil internações 
no Sistema Único de Saúde 
em 2018, de acordo com o 
DATASUS.

No Brasil, 83,7% da po-
pulação tem acesso à rede 
de água e 54,1% conta com 
coleta de esgoto, aponta o 
Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento 

(SNIS 2019).
“Em março, revisitamos 

nosso plano estratégico de 
sustentabilidade, traçando 
metas mais ambiciosas para 
garantir que vamos atingir 
nosso objetivo, que, na 
essência, é levar qualidade 
de vida para os brasileiros 
por meio de um serviço de 
saneamento consistente 
e bem planejado. Falando 
especificamente da saúde 
de nossos consumidores, 
acompanhamos de perto 
os índices de qualidade da 
água e esgoto que coleta-
mos e tratamos”, explica o 
diretor da Águas Piquete, 
Mateus Banaco.

Combate ao Covid-19
Além disso, o cenário 

agravado pela pandemia 
também exige atitudes 
imediatas. Por isso, desde 

o início de 2020, o Grupo 
Iguá vem realizando ações 
para apoiar o combate ao 
Covid-19 nos 37 municípios 
em que está presente. A 
empresa suspendeu a in-
terrupção de fornecimento 
de água em casos de atraso 
no pagamento de faturas, 
realizou a distribuição de 
362 mil sabonetes para 
população em situação em 
situação de vulnerabilidade 
social e doou cerca de 20 
mil toneladas de hipoclorito 
de sódio e de cálcio para 
produção de desinfetante 
e higienização de espaços 
públicos.

“Em Piquete, além de 
participar dessas ações do 
grupo, as nossas equipes 
continuam atuando na linha 
de frente para não deixar 
faltar água, principalmente, 
nesse momento, que tem a 
água como um aliado in-
dispensável no combate a 
Covid 19”, concluiu Banaco.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 017/2021
CONVITE Nº 03/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de Obra de Contenção 
em Gabião no Ribeirão Silveiras, a montante e a jusante da ponte da Rua João 
Antunes de Macedo no Centro da cidade, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro (a ser elaborado pela licitante), 
Projeto e demais descrições constantes no Termo de Referência – ANEXO I. A 
entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 15/04/2021 no 
Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 
9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 06 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2021
CONVITE Nº 04/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de peças originais de 
primeira linha para a frota municipal, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 
8h30 do dia 16/04/2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes 
dar-se-á na mesma data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
no endereço supra. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio 
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 06 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CACHOEIRA PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 001/2021 - Edital nº 001/2021 – Proc. Adm. Mun. 
n° 051/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de abril de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista, localizada na Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.360-000
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.360-000, ou retirado 
GRATUITAMENTE no site www.cachoeirapaulista.sp.gov.br

PREFEITURA DE CACHOEIRA PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 002/2021 - Edital nº 002/2021 – Proc. Adm. Mun. 
n° 062/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 26 de abril de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista, localizada na Av Coronel Domiciano, nº 92, 
Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.360-000
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.360-000, ou retirado 
GRATUITAMENTE no site www.cachoeirapaulista.sp.gov.br.
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Santa Casa de Lorena anuncia nova 
suspensão do serviço ambulatorial

Pela segunda vez neste ano, a 
Santa Casa de Lorena anunciou 
a suspensão dos atendimentos 
ambulatoriais realizados por 
meio do SUS (Sistema Único de 
Saúde). A medida, que entrou 
em vigor na quinta-feira (1), 
foi tomada para que os pro-
fissionais de Saúde consigam 
atender a alta demanda de 
pacientes com Covid-19 que 
buscam a unidade.   

Publicada na noite da últi-
ma terça-feira (30), a nota de 
esclarecimento explica que 
as consultas e atendimentos 
ambulatoriais, como cirur-
gias, seguirão paralisados por 
tempo indeterminado. Entre 
as principais especialidades 

médicas oferecidas na Santa 
Casa estão cardiologia, gas-
troenterologia, ginecologia e 
urologia. Em contrapartida, 
os casos de urgência seguirão 
sendo atendidos no Pronto 
Socorro.

Esta é a segunda vez que 
ocorre em 2021 a interrupção 
no serviço ambulatorial na San-
ta Casa devido ao alto número 
de pacientes infectados pelo 
novo coronavírus. A primeira 
vez foi em 8 de janeiro, quando 
a atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), justificou que 
a ação aconteceu devido ao 
aumento de 75% na demanda 
de vítimas da pandemia no 
hospital. Os serviços foram 
retomados cerca de três sema-
nas depois.

A nova paralisação foi anun-

ciada poucas horas após a 
Santa Casa divulgar a abertura 
do processo seletivo para a 
contratação, imediata, de médi-
cos emergencistas. A abertura 
das vagas tem como foco os 
plantões de 24 horas.  O valor 
do contrato varia de R$ 4 mil 
para plantões de segunda a 
sexta-feira e R$ 5 mil para 
sábados e domingos.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou à direção da Santa 
Casa a informação se os servi-
ços ambulatoriais particulares 
serão mantidos, porém nenhu-
ma resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta edição.

Preocupação – De acordo 
com o boletim epidemiológico 
divulgado pela Prefeitura de 
Lorena, no fim da tarde desta 
quarta-feira (31), a Santa 
Casa registra uma taxa de 
ocupação de 103% de leitos 
de UTI (Unidade de Trata-
mento Intensivo) para casos 
de Covid-19, abrigando 24 
pacientes. A taxa de ocupação 
no setor clínico atinge 87%, 
atendendo 33 infectados. 
Segundo o boletim, a cidade 
totaliza desde o início da pan-
demia 4.472 contaminados, 
112 mortos e 4.290 curados.Visita do prefeito Sylvio Ballerini à Santa Casa; hospital se adequa para manter atendimento na pandemia

Fotos:  Rafaela Lourenço

Lucas Barbosa
Lorena

Piquete implanta fisioterapia respiratória para a recuperação 
de pacientes com sequelas após tratamento contra a Covid-19

A secretaria de Saúde de 
Piquete iniciou, na última 
segunda-feira (29), a im-
plantação do atendimento 
de fisioterapia pulmonar. O 
grupo-alvo do tratamento 
são os moradores que con-
traíram o novo coronavírus 
e foram acometidos pela 
forma grave da doença.

O intuito do tratamento é 
evitar complicações cardior-
respiratórias e recuperar a 
capacidade pulmonar e mo-
tora de quem já se curou da 
doença. Em Piquete, foram 
registrados cerca de 54 pa-
cientes que necessitam dessa 
reabilitação. Até esta quinta-
-feira (1) foram registrados 
701 casos confirmados, com 
614 pacientes recuperados 

Fabiana Cugolo
Piquete

e 18 mortes.
O contato com os pacien-

tes é realizado pela equipe 
de Saúde, que faz uma busca 
ativa priorizando pacientes 
que, apesar de curados, tive-
ram agravamentos cardior-
respiratórios. “O Centro de 
Triagem de Covid-19 possui 
registro de todos pacientes 
que foram internados e ti-
veram agravamento. O fisio-
terapeuta responsável tem 
acesso as ESF (Estratégia da 
Saúde da Família) onde este 
paciente está cadastrado, e 
caso tenha alguma dificul-
dade para o contato aciona 
os agentes comunitários”, 
explicou o secretário de 
Saúde, Luiz Humberto Leite.

Com a avaliação do fi-
sioterapeuta responsável, 
o atendimento conta com 
vagas remanescentes para 
os demais pacientes que 

foram infectados pelo ví-
rus, independente do grau 
de comprometimento dos 
pulmões.

O secretário destacou a im-
portância da fisioterapia na 
rede pública. “Após avaliar 
o quadro de alguns muníci-
pes que tiveram Covid-19, 
identificamos a necessidade 
de assisti-los melhor. Acom-
panhamento e tratamento 
pós ajudam a amenizar as 
sequelas que esta doença 
pode causar”, contou.

O serviço de fisioterapia 
está disponível no Centro de 
Triagem Municipal Covid-19, 
localizado à praça Duque 
de Caxias, s/nº, no Clube 
Elefante Branco. Em caso 
de dúvidas o paciente pode 
entrar em contato com a se-
cretaria de Saúde por meio 
do telefone (12) 3156-1108, 
no ramal 204.

Com aumento de internações por Covid-19, não há prazo para retomada de atendimento SUS

Objetivo é auxiliar na reabilitação dos afetados pela doença; Prefeitura busca recursos para obter sistema mais independente

O Centro de Triagem à Covid-19, no Elefante Branco, que oferece o serviço de fisioterapia pulmonara

Fotos:  Reprodução PMP
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