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Escolas municipal de Cruzeiro e estadual de Pinda fecham temporariamente após registros da doença

Um mês após volta às aulas presenciais, 
região registra dois surtos de Covid-19

Com novo contrato, 
Lorena retoma 
distribuição de 
fraldas geriátricas

Foto: Rafaela Lourenço

O retorno às aulas presen-
ciais em novembro ampliou 
as discussões sobre a estrutura 
adequada para garantir a segu-
rança de alunos e funcionários 
contra o risco de contamina-
ções pelo novo coronavírus. 
Um mês depois, a região já 
registrou dois casos de surto 
da Covid-19 que levaram a 
paralisações em Cruzeiro e 
Pindamonhangaba.

De acordo com o Vacinôme-
tro, a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) chegou, na 
última sexta-feira (3), à marca 
de 1,91 milhão de pessoas va-
cinadas com a segunda dose e 
a dose única contra a Covid-19. 
O número é referente a 74% do 
grupo. Apesar do avanço na 
vacinação, a região registrou a 
segunda semana seguida com 
aumento de casos com diag-
nósticos positivos, subindo de 
639 para 1.316, um aumento 
de 105%.

Nas escolas, o primeiro 
caso de surto em novembro 

Da Redação
RMVale

aconteceu em Cruzeiro, que 
suspendeu temporariamente 
as atividades presenciais da 
escola municipal de ensino 
infantil e fundamental Girlene 
Carvalho Alvarenga Martinoli, 
localizada à praça Teononio 
Vilela, no Jardim América.

A secretaria de Educação 
garantiu que os alunos não 
devem ser prejudicados com a 
medida protetiva, que atendeu 
ao protocolo de sanitização 
contra o novo coronavírus.

Segundo a Prefeitura, foi con-
firmada a contaminação de seis 
pessoas do corpo docente da 
unidade escolar, e que “diante 
do contexto, a Semec seguiu 
as normativas determinadas 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo, bem como Vigilância 
Sanitária local e resolução da 
secretaria, que trata do Proto-
colo Covid-19 (trecho da nota)”.

O documento também desta-
cou que a escola será reaberta 
após 14 dias do primeiro 
exame positivo. “A unidade foi 
e está preparada para receber 
os estudantes, assim como 
toda equipe escolar de forma 
segura, no entanto, esclarece-
mos que os alunos não serão 

prejudicados pois as aulas es-
tão acontecendo normalmente 
através do sistema remoto”.

Cruzeiro, que já registrou 
8.761 casos da doença, sendo 
8.473 curados e 262 mortos 
residentes, tem duas pessoas 
internadas em leitos de UTI na 
Santa Casa. Segundo o Vacinô-
metro, 59.195 moradores es-
tão completamente vacinados.

As aplicações dos imunizan-

tes seguem de segunda à sex-
ta-feira, no Are (Ambulatório 
Regional de Especialidades), 
das 8h às 15h.

wA escola estadual Doutor 
Alfredo Pujol, no Centro de 
Pindamonhangaba, registrou 
um surto de contaminação de 
coronavírus, na última semana. 
Ao menos, 38 pessoas foram 
contaminadas pela doença.

Os casos preocuparam a 

comunidade escolar, especial-
mente os pais que possuem 
filhos que frequentam uma das 
mais tradicionais escolas da 
cidade. “Ontem a minha filha 
estava comentando a respeito 
desse assunto, ela é aluna do 
Alfredo Pujol. Não sei qual é o 
sentido de as aulas terem vol-
tado no final do ano, sendo que 
o vírus continua circulando. Os 
adolescentes não respeitam 

o distanciamento (e nem tem 
como dentro de uma sala de 
aula), se abraçam e se beijam, 
e a máscara fica no queixo. 
Eu estou muito preocupada”, 
escreveu uma das mães.

Por meio de nota, a secretaria 
estadual de Educação confir-
mou a contaminação na escola 
e que os dados constam no 
Simed (Sistema de Informação 
e Monitoramento da Educação 
para Covid-19). “As atividades 
presenciais das turmas envol-
vidas foram suspensas por 14 
dias e os alunos acompanham 
as aulas online remotamente 
pelo Centro de Mídias São 
Paulo, sem prejuízo para o 
aprendizado”.

As contaminações identi-
ficadas foram notificadas à 
Vigilância Sanitária Municipal. 
Os casos positivos seguem em 
acompanhamento pelas uni-
dades de saúde de referência, 
e as pessoas que tiveram con-
tato com aqueles que testaram 
positivo seguem em monitora-
mento pelas autoridades.

Pindamonhangaba registrou 
20.317 contaminações da 
doença até a última segun-
da-feira (3), sendo 23 novos 
casos nas últimas 24 horas. 
Seis pacientes confirmados 
seguem hospitalizados para 
atendimento médico especia-
lizado. Atualmente, as taxas de 
internação operam em 17% na 
UTI (Unidade Terapia Intensi-
va) da rede pública, 75% na UTI 
privada e 19% nas enfermarias 
pública e privada.
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A escola estadual Doutor Alfredo Pujol, em Pinda; unidade registrou ao menos 38 novas contaminações

Projeto segue em fase de discussão; 
o foco é melhorar do trabalho, com 
horas extras pagas pela Prefeitura

Pinda estuda implantar ação 
integrada com a Polícia Civil

Foto: Arquivo Atos

Como reforço da segurança 
pública, Pindamonhangaba 
planejar implantar, em breve, 
a atividade integrada com a 
Polícia Civil. O projeto segue 
semelhante ao feito ante-
riormente com a Atividade 
Delegada da Polícia Militar. 
O objetivo é que os agentes 
possam reforçar os trabalhos 
de investigação.

As articulações ocorrem en-
tre o secretário de Segurança 

Pública, Fabrício Pereira, e 
o delegado da seccional de 
Taubaté, Márcio Ramalho. 
A expectativa é que com a 
implantação do programa 
seja possível que os trabalhos 
do plantão noturno e aos 
finais de semana, que foram 
suspensos devido à queda do 
efetivo do 1º Distrito Policial 
de Pindamonhangaba, sejam 
retomados.

Pag 2

Após meses de suspensão, a 
Prefeitura de Lorena retomou 
neste mês a distribuição gra-
tuita de fraldas geriátricas. 
O serviço conjunto entre as 
secretarias de Assistência e 
Desenvolvimento Social e da 
Saúde beneficia famílias de 
baixa renda. Mensalmente 
são incluídos novos assistidos.

Moradores da cidade se 
queixaram pela paralisação 
do atendimento e pela falta de 
informações sobre o serviço, 
retomado na última semana. 
De acordo com o secretário de 
Saúde, Adailton José Pinto, os 
produtos que estavam sendo 
entregues não eram de boa 
qualidade e um novo proces-

so licitatório foi realizado. 
Com uma nova empresa, o 
serviço foi normalizado com 
as distribuições mensais.
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Ubatuba investe cerca de 
R$ 100 mil em reforma 
da piscina municipal

Viatura da Polícia em cenário de  assassinatos, que  crescem na região

Com inves t imento  de 
aproximadamente R$ 100 
mil, a Prefeitura concluiu, a 
reforma da piscina municipal, 
que voltará a atender cerca 
de novecentos moradores da 
cidade. Além de treinamentos 
de natação para crianças e 

adultos, o espaço público 
será utilizado para aulas de 
hidroginástica para idosos.
Em nota a prefeita Flavia 
Pascoal (PL) explicou que 
foram identificados diversos 
problemas estruturais 

Saúde volta a distribuir fraldas
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Número de assassinatos 
crescem no Vale e Litoral
RMVale contabiliza 290 mortos entre janeiro e outubro deste ano; 
dados apontam Cruzeiro como a terceira mais violenta do Estado

Dados divulgados pelo Go-
verno do Estado revelaram que 
a RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registou nos primeiros 

dez meses do ano um aumento 
de 5% no número de vítimas de 
assassinato, em comparação ao 
mesmo período de 2020. De 
acordo com o levantamento da 

SSP (secretaria de Segurança 
Pública do Estado), a RMVa-
le, entre janeiro e outubro, 
contabilizou 290 vítimas de 
assassinato, sendo 280 de ho-

micídio doloso (quando existe 
a intenção de matar) e dez de 
latrocínio (roubo seguido de 
morte). 
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Número de vítimas de assassinato 
cresce no Vale e Litoral em 2021
RMVale contabiliza 290 mortos entre janeiro e outubro deste ano; dados 
apontam Cruzeiro como a terceira cidade mais violenta do estado de São Paulo

Dados divulgados pelo Go-
verno do Estado, na última 
semana de novembro, revela-
ram que a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registou nos 
primeiros dez meses do ano 
um aumento de 5% no núme-
ro de vítimas de assassinato, 
em comparação ao mesmo 
período de 2020. Com trinta 
moradores mortos, Cruzeiro 
se mantém como a terceira 
cidade mais violenta da região. 

De acordo com o levanta-
mento da SSP (secretaria de 
Segurança Pública do Esta-
do), a RMVale, entre janeiro 
e outubro, contabilizou 290 
vítimas de assassinato, sen-
do 280 de homicídio doloso 
(quando existe a intenção 
de matar) e dez de latrocínio 
(roubo seguido de morte). O 
montante supera em 14 casos 
o registrado na mesma época 
do ano passado, que foi de 276, 
sendo 269 homicídios dolosos 
e 7 latrocínios.

Com 42 moradores assassi-
nados, Taubaté lidera a lista 
na região. Na vice-liderança 
aparece São José dos Campos 
com quarenta vítimas fatais. 
Ocupando a última posição do 
pódio, Cruzeiro registrou um 
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aumento de 25% no número 
vítimas de assassinato em 
comparação ao ano passa-
do, saltando de 24 para 30 
ocorrências. No comparativo 
apenas entre os meses de ou-
tubro, o índice de crescimento 

de mortes violentas atingiu a 
marca de 200%, passando de 
1 para 3. 

O último caso registrado, 
em outubro no município, 
ocorreu no fim da manhã do 
dia 31, vitimando o morador 

Viatura da Polícia Militar; assassinatos crescem na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2021
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Primeiro Distrito da Polícia Civil de Pinda; Executivo busca atividade conjunta semelhante à Delegada

Piscina pública de Ubatuba tem reforma concluída e retorno das atividades gratuitas, nesta semana

Foto: Bruna Silva

do bairro Jardim América, José 
Roberto da Silva, que tinha 36 
anos. Segundo o boletim de 
ocorrência, o homem assistia 
a uma partida de futebol no 
campo Luiz Pazzini, no bairro 
Vila Novaes, quando ao deixar 

o local foi surpreendido por 
dois atiradores encapuzados 
num trecho da rua Telesforo 
Siqueira. Atingido por nove 
disparos de arma de fogo, o 
rapaz não resistiu aos feri-
mentos, morrendo antes da 
chegada do resgate. O caso 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil de Cruzeiro.

Fechando a lista das cinco ci-
dades mais violentas da região, 
aparecem Pindamonhangaba, 
com 29 vítimas e Caraguatatu-
ba, que teve 24 registros.  

Os demais municípios da 
RMVale que tiveram morado-
res assassinados nos primeiros 
dez meses de 2021 foram 
Jacareí (19), Guaratinguetá 
(14), Lorena (14), Ubatuba 
(12), Caçapava (11), Potim 
(7), São Sebastião (7), Cacho-
eira Paulista (5), Ilhabela (5), 
Cunha (4), Redenção da Serra 
(4), Tremembé (4), Campos do 
Jordão (3), Aparecida (2), Nati-
vidade da Serra (2), Lagoinha 
(2), Igaratá (1), Piquete (1), 
Queluz (1) e Roseira (1) e São 
Bento do Sapucaí (1).

Preocupação – Um levan-
tamento produzido na última 
semana pelo jornal “OVALE”, 
de São José dos Campos, re-
velou que a RMVale tem cinco 
das 13 cidades do estado com 
a maior taxa de vítimas de 
homicídio doloso por 100 mil 
habitantes. O estudo analisou 

o número de mortes violentas 
em sessenta cidades paulistas, 
com população superior a cem 
mil, entre novembro de 2020 
e outubro de 2021.

O levantamento apontou 
que Caraguatatuba possui a 
situação mais preocupante de 
São Paulo, liderando o ranking 
através de uma taxa de 25,91. 
Na sequência, aparecem Pin-
damonhangaba (23,43) e 
Guaratinguetá (19,82).

Os dois outros municípios 
da região com maior índice de 
vítimas são Taubaté (16,67), 
na sétima posição, e Jacareí 
(10,78), que ocupa a 13ª co-
locação. 

Redução – Na contramão da 
maioria das cidades da RM-
Vale, Lorena teve uma queda 
considerável de crimes contra 
a vida nos primeiros dez meses 
de 2021. Apontada por um es-
tudo do Instituto “Sou da Paz” 
como a cidade mais violenta 
do estado em 2017, Lorena 
alcançou em 2021 uma re-
dução de 26% de vítimas de 
assassinato em comparação a 
mesma época de 2020, caindo 
de 19 para 14 casos. 

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, na 
última terça-feira (30), o se-
cretário de Segurança, Alfre-
do Pereira, comentou sobre 
as estatísticas. “Nos últimos 
anos, o número de mortes 
violentas tem caído de forma 
significativa em nossa cidade, 
que no passado já chegou a ter 
entre quarenta e cinquenta 
assassinatos num único ano. 
Essa redução é fruto de um 
trabalho conjunto que envolve 
as polícias Civil e Militar e a 
Prefeitura, através de seus pro-
jetos sociais e ações de Segu-
rança Pública. Continuaremos 
empenhados em contribuir 
para que muitas vidas sejam 
preservadas”.

Projeto segue em fase de discussão; o foco é melhorar a qualidade do trabalho, com horas extras pagas pela Prefeitura

Pinda estuda implantar ação integrada com a Polícia Civil

Como reforço da segurança 
pública, Pindamonhangaba 
planejar implantar, em breve, a 
atividade integrada com a Polí-
cia Civil. O projeto segue seme-
lhante ao feito anteriormente 
com a Atividade Delegada da 
Polícia Militar. O objetivo é que 
os agentes possam reforçar os 
trabalhos de investigação.

De acordo com o Município, 
o foco será melhorar a quali-
dade do trabalho dos policiais 
civis, através da ação do efetivo 
em plantão no contraturno, 
com horas extras sendo pagas 
pela Prefeitura. As articulações 
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ocorrem entre o secretário de 
Segurança Pública, Fabrício Pe-
reira, e o delegado da seccional 
de Taubaté, Márcio Ramalho. 
A expectativa é que com a 
implantação do programa seja 
possível que os trabalhos do 
plantão noturno e aos finais de 
semana, que foram suspensos 
devido à queda do efetivo do 1º 
Distrito Policial de Pindamo-
nhangaba, sejam retomados.

“Fizemos a parceria com a 
Polícia Militar e o pedido do 
prefeito Dr. Isael é para que 
possamos unir esforços e agir 
de forma igual com a Polícia 
Civil, beneficiando nossa popu-
lação”, destacou Pereira.

Novas articulações – A 
cidade planeja ainda união 

de forças com o Corpo de 
Bombeiros para melhorias 
no atendimento na unidade. 
Durante o encontro com os 
oficiais, o Município discutiu 
melhorias na conservação 
predial da unidade. É esperado 
que o Estado também invista 
no mobiliário e aquisição de 
mais unidades de resgate 
para socorros pré-hospitala-
res para vitimas de acidentes 
de trânsito e outros tipos de 
traumas. O veículo possui 
equipamentos que viabilizam 
a prestação de procedimento 
de suporte básico e vida, além 
de proporcionar estabilidade 
e transporte adequado para 
o acidentado até a unidade 
hospitalar mais próxima.

Obra evita vazamentos e moderniza sistema de aquecimento; Prefeitura oferece aulas de natação e de hidroginástica

Ubatuba investe cerca de R$ 100 mil em reforma da piscina municipal

Após um investimento mu-
nicipal de aproximadamente 
R$100 mil, a Prefeitura de 
Ubatuba concluiu, no último 
dia 30, a reforma da pisci-
na municipal, que voltará a 
atender nesta semana cerca 
de novecentos moradores da 
cidade. Além de treinamentos 
de natação para crianças e 
adultos, o espaço público será 
utilizado para aulas de hidro-
ginástica para idosos.

Em nota publicada no site 
oficial da Prefeitura, a atual 
gestão municipal, comandada 
pela prefeita Flavia Pascoal 
(PL), explicou que no início 
deste ano foram identificados 
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diversos problemas estruturais 
na piscina municipal, que fica 
na avenida Professor Tomaz 
Galhardo, no Centro. Além de 
sete pontos de vazamento, os 
técnicos constataram falhas 

no sistema de aquecimento 
da água. Aproveitando que 
o espaço público estava fe-
chado devido à pandemia da 
Covid-19, o Executivo celebrou 
uma parceria no primeiro se-

mestre deste ano com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo), 
que resultou no conserto dos 
vazamentos. Na sequência, o 
Executivo investiu na implanta-

ção de um novo sistema elétri-
co na casa de máquinas (local 
de funcionamento de filtros e 
aparelho de bombeamento) e 
na manutenção dos aquece-
dores, que estavam operando 
abaixo da capacidade.

Além de ressaltar a impor-
tância da reforma, a coorde-
nadora da piscina municipal e 
diretora de projetos esportivos 
de Ubatuba, Marina Franco, 
destacou que a Prefeitura 
investiu também na aquisição 
de uma capa térmica para a 
piscina e diversos equipamen-
tos para as aulas de natação e 
hidroginástica, como prancha, 
macarrão (flutuador de espu-
ma), halteres aquáticos (pesos 
para ginástica) e palmar (equi-
pamento para treinamento de 

braçadas). “Com a capa térmica 
é possível manter o aquecimen-
to da piscina, evitando a perda 
de calor em dias mais frios, 
conseguindo uma grande eco-
nomia de energia, resultando 
em contenção de gastos. Já em 
relação aos materiais, eles são 
fundamentais para o desenvol-
vimento do processo de ensino 
pedagógico de aprendizagem 
da natação, tanto para auxílio e 
destreza dos exercícios, quanto 
para a ludicidade das aulas”.

Os moradores de Ubatuba in-
teressados em se inscreverem 
para participarem das aulas 
de natação ou de hidroginás-
tica devem entrar em contato 
com a secretaria de Esporte e 
Lazer, através do contato (12) 
3833-3818.

Foto: Reprodução PMU
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Dengue: ações de saneamento 
básico ajudam na prevenção
A maneira mais eficiente de controle da doença é 
eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti

Que a água é um bem pre-
cioso e essencial para a vida 
humana todos sabem, mas 
quando o assunto é a den-
gue, o acúmulo ou armaze-
namento incorreto podem 
trazer sérios riscos à saúde. 
O descarte irregular de lixo 
em vias públicas também é 
um problema, já que basta a 
combinação da chuva e uma 
simples tampinha plástica 
para abrigar centenas de 
larvas que irão se transformar 
em mosquitos transmissores 
da doença, como também 
Chikungunya e a Zica.

Da Redação
Piquete

A concessionária de água 
da cidade, a Águas Piquete, 
empresa do Grupo Iguá, faz 
um trabalho de conscientiza-
ção, uma vez que a prevenção 
passa pelas boas práticas de 
saneamento básico.

“A população é nossa im-
portante aliada na luta contra 
a dengue. Fazer o armazena-
mento correto de água em 
recipientes completamente 
vedados e higienizados, des-
cartar os resíduos em locais 
adequados, e realizar a limpe-
za da caixa d’água a cada seis 
meses podem contribuir para 
eliminar alguns criadouros 
do mosquito”, completa Ma-
teus Banaco, diretor-geral da 
Águas Piquete.

Confira algumas dicas de combate à dengue:
As garrafas devem ser embaladas e descartadas na 
lixeira, em local coberto ou de boca para baixo.
Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados.
Mantenha a piscina sempre limpa. Use cloro para tratar 
a água e o filtro periodicamente.
Limpe e nivele as calhas.
Mantenha caixas de água, cisternas e poços fechados 
e vedados.
Os potes com água para animais devem ser bem lava-
dos com água corrente e sabão, no mínimo duas vezes 
por semana.
Mantenha os pratinhos de vasos de plantas limpos e 
coloque areia até a borda.
Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. 
Guarde os pneus em local coberto ou faça furos para 
não acumular água.
Mantenha a lixeira tampada e protegida da chuva. Feche 
bem o saco plástico.

 
 

 

EDITAL CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA  
CONSELHO DELIBERATIVO 

 
Pelo presente, em atendimento ao Estatuto, e em cumprimento aos artigos abaixo especificados, ficam 
Convocados Vossas Senhorias (Conselheiros, Diretores, Membros das Comissões) e Convidados os 
Associados para a Reunião Ordinária, que será realizada na Sede Social, à Praça 13 de Maio, n. 90, nesta 
cidade, no próximo dia 20 de dezembro de 2020, 2ª feira, as 19h30m, em 1ª convocação e às 20hs em 
2ª e última convocação.  
 
     I  -  EXPEDIENTE  
     I.I   - Leitura de correspondência Recebida e Expedida. 
     I.II  - Abertura de Inscrição Debate  /  Tribuna livre.  
     I.III - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior. 
     I.IV  - Apreciação e aprovação de novos Associados / Acordos / Cancelamentos. 
     I.V - Encerramento de inscrições: Debate  /  Tribuna livre. 
 
     II  -  ORDEM DO DIA 

        II.I -  Emendas e/ou propostas orçamentárias alternativas à Proposta Orçamentária do Conselho de                                  
            Administração. (Em atendimento a Resolução 01/82 - C.D.). 
            Apresentação, Debates e Votação. 
 

        II.II - Proposta Orçamentária Anual 2020 - Conselho Administração 
      Apresentação, Debates e Votação.  
               
        II.III - Parecer Comissão Jurídica / Comissão especial de investigação. 
                  Apresentação, Debate e Votação. 

 
     III  - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
 
     IV  - TRIBUNA LIVRE                                                                                 

                                                             
                                              Guaratinguetá, 06 de dezembro de 2021. 

 

 
____________________________ 

José Aluísio Pacetti Junior 
Presidente do Conselho Deliberativo 

Biênio 2020/2022 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaratinguetá 
Rua Domingos Rodrigues Alves, 441, Centro, Guaratinguetá, São Paulo 

 CEP: 12.500 – 040  – TEL: (012) 3132.8118 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  Ficam convocados os trabalhadores rurais associados ou não, a 
reunirem-se, em Assembleia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas 
disposições atinentes, no dia 20/12/2021, às 08:00 h (oito horas) em 1ª convocação ou 
por falta de “QUORUM”, às 09:00 h (nove horas), em 2ª convocação, em sua sede 
social, sito à Rua Domingos Rodrigues Alves, 441, Centro, Nesta cidade, neste Estado, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e deliberação 
da Ata da Assembleia Anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais 
para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual 
instauração de Dissídio Coletivo para o setor diversificado, pecuária e reflorestamento 
(data base 1º/02/2022 – 2023); 3) Autorizar a diretoria do Sindicato, a negociar com a 
classe patronal  para firmar ACORDOS e/ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
ou a implantar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO para o respectivo setor. 

Guaratinguetá, 07 de Dezembro de 2021. 

ANA DE SOUSA GUERRA GOMES 
PRESIDENTE 
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONVÊNIO Nº 01/2021
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a 
Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Lorena, CNPJ nº 
51.779.304/0001-30, por meio da Secretaria da Saúde, celebram o 
Termo Aditivo 08, no qual fica acrescido ao valor global do convênio, 
o montante de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e 
quinhentos reais) referentes ao recurso determinado pela Portaria 
nº 2.999, de 3 de novembro de 2021, conforme especificações 
técnicas e quantitativas constantes no Plano de Trabalho, que 
passa a fazer parte integrante do presente Termo Aditivo. Data da 
assinatura: 03/12/21.

Com novo contrato, Lorena retoma 
distribuição de fraldas geriátricas
Moradores questionam suspensão e falta de informações; secretarias prometem melhor comunicação 

Após meses de suspen-
são, a Prefeitura de Lorena 
retomou a distribuição gra-
tuita de fraldas geriátricas 
neste mês. O serviço con-
junto entre as secretarias 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social e da Saúde 
beneficia famílias de baixa 
renda. Mensalmente são 
incluídos novos assistidos.

Rafaela Lourenço
Lorena

Moradores da cidade 
se queixaram pela para-
lisação do atendimento e 
pela falta de informações 
sobre o serviço, retoma-
do na última semana. De 
acordo com o secretário de 
Saúde, Adailton José Pinto, 
os produtos que estavam 
sendo entregues não eram 
de boa qualidade e um 
novo processo licitatório 
foi realizado. Com uma 
nova empresa, o serviço 
foi normalizado com as 
distribuições mensais.

Uma moradora do bairro 
Cecap, que preferiu não se 
identificar, contou que tem 
a guarda de um sobrinho 
de 27 anos que precisa de 
cuidados especiais. Para a 
família, a última entrega 
havia sido feita em julho 
e desde então precisaram 
arcar com os custos fixos. 
“O pacote de fralda na 
farmácia a gente paga 
R$ 60, R$62, e esse pa-
cote que a Prefeitura vem 
cedendo ajuda bastante, 
nunca aconteceu de ficar 
esse tempo todo faltando. 
E eles pegam os telefones 
da gente, mas ninguém re-
torna com uma data certa, 
com satisfação”, frisou a 
responsável que teve o be-

nefício retomado na última 
semana.

Adailton negou a paralisa-
ção em julho, mas não preci-
sou uma data de suspensão. 
Quanto ao atendimento, 
o secretário destacou que 
as secretarias precisam e 
buscam uma melhor co-
municação para atender a 
população.

Todo o processo de tria-
gem é realizado pela Sads. 
Os atendentes passam por 
uma avaliação socioeco-
nômica, que entre os re-
quisitos, está a renda per 
capta de meio salário mí-
nimo vigente. Segundo o 
secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Claudio Freitas, é enviada 

mensalmente uma lista para 
a Saúde, pasta responsável 
pela compra e distribuição 
das fraldas.

Os interessados em so-
licitar o serviço devem ir 
até a Sads com documentos 
originais e cópias de todos 
os moradores da residência, 
como RG, CPF, comprovante 
de residência, comprovante 
de renda e uma solicitação 
prescrita por um médico 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde) que comprove a ne-
cessidade do uso contínuo 
do material.

Quanto às informações 
para a população, Freitas 
reforçou que o Executivo 
está trabalhando para qua-
lificar o serviço e explicou 

que algumas demandas são 
diretamente com a Saúde. 
“Por exemplo, não tenho 
acesso ao estoque de fraldas 
da Saúde para saber: ‘olha 
daqui um mês vai faltar’. 
Isso a gente ainda não tem, 
mas a gente está tentando 
fazer esse estreitamento 
de comunicação entre as 
secretarias para que, a partir 
daí, a gente consiga melho-
rar a comunicação com o 
usuário”. 

Para ter acesso a mais 
informações sobre o servi-
ço, os interessados devem 
entrar em contato com a 
Assistência Social pelos te-
lefones (12) 3153-2400 ou 
3153-2078 (os dois contatos 
também são WhatsApp).
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