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A GAzetA dos Municípios

Cai em 52% o movimento de
veículos nas rodovias no feriado 

de Páscoa, aponta DER

Hospital Municipal Universitário 
de Taubaté abre ala exclusiva 

para casos de coronavírus

Nos dias que antecederam 
o feriado de Páscoa, a re-
comendação das autorida-
des estaduais foi para que 
as pessoas não viajassem e 
ficassem em casa. A orien-
tação  se pautou  na esti-
mativa de que o Isolamen-
to social é fundamental 
para combate à dissemina-
ção do novo coronavírus.
Boa parte da população 
atendeu e ficou em casa, 
cumprindo a quarentena 
durante o feriado prolon-
gado. De acordo com o 
Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), 
o fluxo de veículos nas ro-
dovias paulistas caiu 52% 
neste final de semana em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.
Passaram pelas rodovias 
administradas pelo Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem (DER) 1.170.138 
veículos, entre quinta (9) 
e domingo (12). No ano 
passado, foram 2.436.556 
veículos, segundo dados 

Entra em operação a nova 
ala do Hospital Municipal 
Universitário de Taubaté 
(HMUT) destinada a re-
ceber pacientes com sus-
peita ou confirmação de 
covid-19. Autoridades do 
município fizeram uma 
vistoria nas instalações na 
última segunda-feira (13).
Entre reformas estruturais 
e equipamentos, foram 

da Secretaria de Logística 
e Transportes (SLT).
De acordo com o DER, o 
Governo de São Paulo não 
instalou bloqueios ou im-
pôs restrições de utiliza-
ção das rodovias paulistas 
durante o período de qua-
rentena. Apesar disso, o 
acesso às praias foi restrito 
pelas prefeituras locais.
Durante toda a semana an-
terior, o Estado reforçou o 
pedido para que as pesso-
as não viajassem durante 
o feriado prolongado da 
Páscoa e permanecessem 
em casa. Foram realizadas 
campanhas nas redes so-
ciais e nos PMVs (painéis 
de mensagens variáveis) 
orientando os motoris-
tas para evitarem viajar e 
conscientizar sobre a im-
portância do isolamento 
social no combate à pande-
mia do novo coronavírus. 
“A queda na movimenta-
ção aponta que os esfor-
ços do Governo Paulista 
para a conscientização da 

investidos cerca de R$ 6 
milhões pela Prefeitura 
de Taubaté. A capacidade 
inicial do prédio é para 40 
pacientes, com 30 leitos de 
clínica médica e 10 leitos 
de UTI.
Os equipamentos insta-
lados são, por exemplo, 
camas elétricas, respira-
dores, monitores, um ele-
vador para o transporte de 

população estão dando 
resultados. As rodovias, 
neste momento, devem ser 
utilizadas apenas para o 
transporte de produtos es-
senciais, como os alimen-
tos, remédios e insumos 
hospitalares”, afirma o 
secretário estadual de Lo-
gística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto.
Nas rodovias que dão 
acesso ao litoral, também 
foram registradas redu-
ções:
SP-055 (Norte) - Rod. 
Rio-Santos
2019 -76.770 / 2020 
-22.442 (Queda de 70,8%)
SP-055 (Sul) - Rod. Padre 
Manoel da Nóbrega
2019 -214.302 / 2020 - 
81.512 (Queda de 62%)
SP-125 (Rodovia Oswal-
do Cruz)
2019 - 46.088 / 2020 - 
25.221 (Queda de 45,3%)
SP-098 (Rodovia Mogi-
-Bertioga)
2019 - 66.667 / 2020 - 
14.846 (Queda de 77,7%)

macas e um gerador para 
garantir o funcionamento 
de toda a estrutura mes-
mo com a interrupção do 
fornecimento de energia 
elétrica.
Além disso, o fluxo de 
entrada de pacientes para 
o prédio se dará de forma 
independente, para evitar 
o risco de contato com ou-
tras alas do hospital.

Pesquisadores da USP testam 
tratamento com anticorpos de 
pacientes curados de covid-19

A transfusão de anticorpos 
produzidos por pacientes 
curados da COVID-19 
pode se tornar um trata-
mento para casos mode-
rados e graves da doença. 
Para testar a eficácia da 
estratégia, 45 pacientes 
do Hemocentro de Ribei-
rão Preto estão recebendo 
plasma sanguíneo com os 
anticorpos que comba-
tem o novo coronavírus 
(SARS-CoV-2). A técnica, 
chamada de transferên-
cia passiva de imunidade, 
também está sendo testa-
da em países como China, 
França, Itália e Estados 
Unidos.
“Ainda não temos vacinas 
ou medicamentos aprova-
dos para a COVID-19 e, 
por isso, é importante tes-
tar essa estratégia. Vamos 
verificar se a transferência 
de anticorpos é segura e 
se auxilia na neutralização 
do vírus e, portanto, na re-
cuperação da doença”, diz 
Rodrigo Calado, coorde-
nador do estudo e um dos 
pesquisadores principais 
do Centro de Terapia Ce-
lular (CTC) da Universi-
dade de São Paulo (USP) 
em Ribeirão Preto - um 
Centro de Pesquisa, Ino-
vação e Difusão (CEPID) 
apoiado pela FAPESP.
Infecções virais como 
a causada pelo SARS-
-CoV-2 tendem a ativar o 
sistema imunológico do 
paciente infectado. Ao re-
conhecer a presença do 
vírus, as células de defesa 
começam a produzir anti-
corpos (proteínas secreta-
das por linfócitos) que têm 
a função de neutralizar o 
patógeno. “Dependendo 
da pessoa, essa resposta 
pode levar entre sete e 20 
dias até que seja produzida 
uma quantidade suficiente 
de anticorpos para elimi-
nar o vírus”, diz.
Por isso, o estudo realiza-
do no Hemocentro de Ri-
beirão Preto vai levar em 
conta o tempo da doença. 

Dessa forma, nos testes, a 
transfusão de plasma deve 
ocorrer no máximo até o 
sétimo dia da infecção, 
caso haja sinais de que o 
quadro irá se agravar. “A 
doença tem duas fases: 
uma de propagação do 
vírus e outra de muita in-
flamação. A transfusão do 
plasma tem de ser antes do 
agravamento da inflama-
ção, para que os anticor-
pos doados possam atuar 
diretamente no vírus”, diz.
O grupo do Hemocentro 
de Ribeirão Preto obte-
ve aprovação do projeto 
esta semana pela Comis-
são Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep) e já está 
coletando o plasma dos 
doadores curados de CO-
VID-19. O experimento 
vai se juntar a outras ini-
ciativas de pesquisa se-
melhantes realizadas na 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), em 
Campinas, na Faculdade 
de Medicina da USP, em 
São Paulo, e nos hospitais 
Albert Einstein e Sírio-Li-
banês.
“É interessante unirmos 
forças nesse momento. Es-
tamos conversando com 
outros centros de pesqui-
sa, temos experiência em 
rodar ensaios clínicos e 
podemos auxiliar com 
esse conhecimento. Tam-
bém é interessante aumen-
tar o número de pacientes 
testados para termos uma 
resposta mais robusta so-
bre a segurança e eficácia 
dessa estratégia para casos 
de COVID-19”, diz.
Técnica longeva
A técnica de transferência 
passiva de imunidade não 
é uma novidade na ciên-
cia. 
Foi desenvolvida em 1891 
para o tratamento de difte-
ria - doença que na época 
matava muitas pessoas e 
para a qual não havia va-
cina - e rendeu a seu cria-
dor, Emil von Behring, o 
Prêmio Nobel de Medici-

na em 1901. Mais recen-
temente, a estratégia tam-
bém foi usada na epidemia 
de SARS, em 2002, e em 
casos de varicela zoster.
A aplicação mais comum 
do método no Brasil é o 
soro antiofídico. Nesse 
caso, anticorpos produzi-
dos por cavalos expostos 
ao veneno são transferidos 
para pacientes picados por 
cobras. Diferentemente 
do experimento realizado 
com COVID-19, no caso 
do soro antiofídico os an-
ticorpos neutralizam o ve-
neno da cobra e não um 
vírus.
“A vantagem é ser uma 
técnica que pode ser testa-
da, sobretudo em momen-
tos emergenciais. O ideal 
seria termos uma vacina, 
que é a injeção do vírus 
atenuado para que o in-
divíduo que nunca teve a 
doença produza de forma 
ativa seus próprios anti-
corpos. Mas isso requer 
muito tempo de pesquisa e 
de testes. Agora, em plena 
pandemia, testar o plasma 
se torna uma medida mais 
rápida. Também não re-
quer o tempo necessário 
para produzir uma droga 
em laboratório. Se confir-
mada a eficácia, basta co-
lher o plasma do doador e 
pronto”, diz.
Calado ressalta que, a des-
peito da técnica já ter sido 
usada para outras doenças, 
é preciso verificar se para 
os casos de COVID-19 
a transfusão de plasma 
diminui a mortalidade e 
também se é segura. “A 
transfusão envolve 600 
mililitros de plasma e essa 
quantidade pode sobre-
carregar os pulmões e o 
coração. Outro risco é de-
sencadear uma reação in-
flamatória exacerbada, em 
vez de diminuí-la. Pode 
provocar alergia ou outras 
reações. Precisamos antes 
testar para saber se é segu-
ra e se pode ser benéfica”, 
disse.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

ADPESP lança guia de diretrizes 
de saúde para policiais civis

Para contribuir com a ro-
tina de trabalho dos po-
liciais civis durante a 
pandemia do Covid-19, a 
Associação dos Delegados 
de Polícia do Estado de 
São Paulo (ADPESP) lan-
çou um Guia de Diretrizes 
de Saúde para Policiais 
Civis, com orientações es-
pecíficas para esses profis-
sionais. O documento traz 
ainda informações sobre o 
novo coronavírus, quadro 
comparativo de sintomas 
das doenças respiratórias 
mais comuns, e dicas ge-
rais de prevenção.
“Nossa missão, enquanto 
Entidade representativa de 
classe, é zelar por aqueles 
que estão na linha de fren-
te da segurança pública. 
Precisamos garantir que os 
policiais civis tenham con-
dições dignas de trabalho 
em meio à crise causada 
pelo Covid-19”, destacou 
Gustavo Mesquita Gal-
vão Bueno, presidente da 
ADPESP.
O guia, inédito, é todo on-
line, de fácil acesso e lei-
tura, e foi compartilhado 
com policiais civis e, tam-

bém, pelas redes sociais 
da Associação. A iniciati-
va integra um conjunto de 
ações que a ADPESP tem 
colocado em prática para 
dar suporte aos policiais 
civis durante a crise.
Uma destas ações é a cria-
ção de um canal de apoio 
para atender os delegados 
de polícia, que diariamen-
te enviam relatos, dúvidas, 
sugestões e pedidos. A di-
retoria da ADPESP está 
de prontidão para solucio-
nar as questões ou encetar 
gestões junto aos órgãos 
competentes.
“Reconhecemos a dificul-
dade em lidar com um pro-
blema dessa magnitude. 
Nosso objetivo é levar ao 
conhecimento da cúpula 
da segurança as deman-
das que diuturnamente nos 
chegam, por meios de nos-
so canal de apoio, e con-
tribuir com propostas para 
que juntos consigamos 
vencer essa crise” esclare-
ceu Mesquita.
Outras ações
A ADPESP solicitou ao 
governador do estado, por 
meio de ofício, a suspen-

são da aplicação da nova 
alíquota previdenciária 
para policiais e profissio-
nais da saúde. O pleito 
defendido busca alcançar 
os profissionais que estão 
expostos 24h por dia, sete 
dias na semana, ao vírus 
Covid-19.
No início deste mês, a As-
sociação solicitou à De-
legacia Geral da Polícia 
Civil um plano de contin-
gência para os policiais 
civis, e, também, a adoção 
de medidas mais drásticas 
em relação aos atendimen-
tos realizados em Delega-
cias em todo o estado.
A Associação também rea-
lizou uma campanha junto 
ao empresariado paulista 
para doação de álcool em 
gel e máscaras de prote-
ção. Foram captados cerca 
de 300kg de álcool em gel 
e duas mil máscaras. Re-
centemente, a Associação 
recebeu nova doação de 
duas mil máscaras de te-
cido, para distribuição aos 
policiais civis.
Conheça a página especial 
da ADPESP sobre o com-
bate ao Covid-19.

AVISO DE INABILITAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº002/2020 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURA E PARCELADA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA 
CRECHE MUNICIPAL MORADA DOS MARQUES - FDE – A Prefei-
tura Municipal de Potim informa a INABILITAÇÃO das empresas L&A 
MERCANTIL LTDA, pelo não cumprimento do Item 11.2 do Edital, e 
ANDREIA LORENZI ME, pelo não cumprimento do Anexo II - Item 1.1 
do Edital. CONVOCA-SE as empresas habilitadas que ficaram em 
segundo lugar nos itens 05; 14 e 24, para negociação dos mesmos 
em 17/04/2020 ás 14:00h, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.
br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 15 de abril de 2020. 
Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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Atendimentos de urgência e 
emergência mudam para o 

CEM/CEO de Caraguatatuba

Fiscalização vistoria mais
de 1.200 estabelecimentos
em São José dos Campos

Telemedicina: Jacareí implanta 
sistema para consultas
de retorno via telefone

Rede de Assistência Social de 
Ubatuba realiza mutirão de apoio 
a cadastro no auxílio emergencial

Com a escolha da Unida-
de de Pronto Atendimen-
to (UPA) Central para 
atendimento exclusivo 
de pacientes com suspei-
ta de Covid-19 (novo co-
ronavírus), a partir desta 
segunda-feira (13), os 
atendimentos de urgência 
e emergência passaram a 
ser realizados no prédio 
do CEM/CEO (Centro de 
Especialidades Médicas e 
Odontológicas), localiza-
do no Jardim Primavera.
Para se adequar ao serviço 
de atendimento e oferecer 
uma atenção para toda a 
população e evitar conta-
tos com possíveis pacien-
tes contaminados pelo 
novo coronavírus, a uni-
dade passou por algumas 
modificações.
O prédio contará com três 
entradas: a principal com 
serviços de triagem para 
atender os pacientes (adul-
tos e crianças) da UPA e da 
farmácia; a segunda entra-
da será exclusiva para pa-
cientes do setor de saúde 

Desde a publicação do de-
creto que regulamentou o 
funcionamento dos servi-
ços essenciais públicos e 
privados durante a pande-
mia do novo coronavírus, 
a Prefeitura de São José 
dos Campos tem intensi-
ficado as fiscalizações nos 
comércios da cidade. Em 
20 dias de operação, as 
ações do Departamento de 
Fiscalização de Posturas 
Municipais, juntamente 
com guardas municipais, 
já vistoriaram 1.291 esta-
belecimentos comerciais e 
15 feiras livres.
O canal de denúncia 156 
recebeu 711 ocorrências. 
Ao todo, 20 empresas fo-
ram atuadas por descum-
primento de normas re-
lacionadas à quarentena. 
Nas feiras livres, nenhuma 
irregularidade foi encon-
trada. 
Apenas bancas de produ-
tos alimentícios estão em 
funcionamento.

A Secretaria de Saúde de 
Jacareí foi autorizada pelo 
Ministério da Saúde e pelo 
CRM (Conselho Regional 
de Medicina) a viabilizar 
a utilização do sistema de 
Telemedicina nas consul-
tas com os especialistas do 
SIM (Sistema Integrado 
de Medicina).
O Telemedicina será rea-
lizado por tempo indeter-
minado, com o objetivo 
de atender o máximo de 
pacientes possível duran-
te o período de combate 
e prevenção ao novo Co-
ronavírus (COVID-19). 
Além das medidas de pro-
teção à contaminação do 
vírus, o monitoramento de 
rotina e de diagnósticos de 
saúde deve continuar, na 
medida do possível, diz 
a secretaria. Na prática, o 
paciente recebe uma liga-
ção do SIM avisando que 
a próxima consulta será 
via telefone. No dia e hora 

A secretaria de Assistência 
Social de Ubatuba realizou 
um plantão de Cadastro do 
Auxílio Emergencial na 
última quinta-feira (9). O 
benefício é concedido pelo 
Governo Federal como 
forma de garantir uma ren-
da mínima durante o mo-
mento de enfrentamento 
da pandemia do Covid-19. 
Ele é voltado a trabalhado-
res informais, Microem-
preendedores Individuais 
(MEI), contribuintes indi-
viduais do INSS, autôno-
mos e desempregados. O 
objetivo da ação é auxiliar 
pessoas que encontrem di-
ficuldades em realizarem 
sozinhas o seu cadastro.
Na região Oeste, a iniciati-
va aconteceu em uma par-
ceria entre a ONG Gaiato - 
Grupo Aberto à Infância e 
à Adolescência - Técnicas 
Ocupacionais e o Centro 
de Referência em Assis-
tência Social (CRAS Oes-
te). Foram realizados um 
total de 150 atendimentos 
para orientações e escla-
recimento de dúvidas, dos 
quais 135 para cadastro no 
auxílio emergencial.
Na Maranduba, um total 
de 50 pessoas foram aten-

mental e infantil, além da 
equipe do Protege; e a ter-
ceira: a área da piscina, da 
reabilitação, também ser-
virá como canal de entrada 
para os demais atendimen-
tos que ainda continuam 
na unidade.
Os setores de tratamento 
de hanseníase e tubercu-
lose mantêm-se no CEM, 
bem como o ultrassom, os 
atendimentos médicos de 
especialidades e o Centro 
de Reabilitação. 
Todas as consultas tiveram 
as suas agendas reduzidas. 
Além disso, os pacientes 
foram orientados a irem 
ao prédio caso haja uma 
emergência e sem acom-
panhante.
A farmácia do CEM tam-
bém funciona normal-
mente no local, das 8h às 
15h, para medicamentos 
do Alto Custo. Para os de-
mais medicamentos a far-
mácia funciona das 8h às 
18h. O Setor de Odonto-
logia do CEO está incum-
bido de realizar apenas 

Os estabelecimentos que 
não quiserem ou não pu-
derem se enquadrar nos 
critérios estabelecidos no 
decreto estão sujeitos a 
multa diária de R$ 5.000. 
Caso ocorra descumpri-
mento das medidas impos-
tas, a multa diária será do-
brada a cada reincidência.
Entre as medidas previs-
tas no decreto 18.479, fica 
definido que os estabele-
cimentos comerciais e de 
serviços essenciais devem 
adotar medidas para limi-
tar o acesso da população 
na razão de uma pessoa 
por cada 15m² do total de 
metros quadrados da área 
interna utilizada para ex-
posição dos produtos e 
caixas para pagamento.
Os estabelecimentos ain-
da ficam responsáveis por 
afixar placas na entrada 
alertando aos consumi-
dores sobre a limitação e 
por controlar o número 
de pessoas que acessam 

marcados, o médico espe-
cialista liga para o muní-
cipe e realiza a consulta 
via telefone. Em mãos, o 
profissional está com todo 
o acompanhamento de 
diagnóstico para que seja 
um acesso qualificado aos 
pacientes já assistidos.
Retorno - Porém, o Te-
lemedicina é realizado 
apenas para consultas de 
retorno. O primeiro con-
tato deve ser presencial. 
Dentro dos procedimentos 
via telefone são avaliados 
casos clínicos, retornos de 
acompanhamentos, leitura 
de laudo e pedido de recei-
tas e exames. Caso sejam 
solicitados medicamen-
tos para serem retirados 
na Farmácia Central ou 
na Farmácia de Alto Cus-
to, o paciente pode pegar 
a receita no local em até 
dois dias, dependendo da 
orientação do médico es-
pecialista.

didas no Espaço Cidadão/
CRAS Sul.
Já no CRAS Centro, que 
atende todas as regiões 
do município, foram fei-
tos 257 atendimentos e 98 
cadastros no auxílio emer-
gencial.
Continuidade
O mutirão de apoio ao 
cadastro no auxílio emer-
gencial continua na região 
Oeste na terça-feira, 14, e 
quarta-feira, 15, das 9h30 
às 15h, na sede do Gaiato, 
que fica na rua das Palmei-
ras, 200 - Ipiranguinha.
Organizações sociais que 
atuam em outros bairros 
também participarão do 
mutirão. No Sesmaria, o 
Projeto Namaskar reali-
zará o plantão de atendi-
mento na terça, 14, e quin-
ta-feira, 16, das 9 às 12 
horas, em sua sede, na rua 
Del Rey, 186.
Já na região Norte, o 
CERE - Centro Esporti-
vo e Recreativo - fará o 
plantão de atendimento 
nos dias 15,16 e 17 abril 
(quarta a sexta-feira), das 
9 horas ao meio-dia e das 
13h30 às 16h30. O CERE 
fica na rua Quarenta, n. 42, 
no condomínio Itamam-

atendimentos de urgência 
e emergência.
Por hora, as consultas 
de oncologia e o ambu-
latório de feridos foram 
transferidos para o Centro 
de Referência da Mulher 
(Pró-Mulher), localizado 
na Avenida Dr. Arthur da 
Costa Filho, n° 2.135 - Ca-
maroeiro, Caraguatatuba.
UPA Central
O antigo espaço adminis-
trativo da Secretaria de 
Saúde no Jardim Prima-
vera será transformado em 
80 leitos de isolamento 
para atendimento de pa-
cientes com suspeita de 
Covid-19.
A nova configuração da 
UPA Central será da se-
guinte forma: 1º andar 
(UPA Covid-19 Adulta); 
2º andar (UPA Covid-19 
Infantil); e 3º andar (Leitos 
de Isolamento Covid-19).
No local, o paciente com 
suspeita da doença entra 
pela porta central e deixa-
rá o prédio por uma saída 
exclusiva.

o local por vez. Os esta-
belecimentos devem agir 
para evitarem filas e aglo-
merações. E, caso seja 
inevitável a formação de 
filas, os estabelecimentos 
devem orientar e agir para 
que seja mantido o distan-
ciamento mínimo de dois 
metros entre as pessoas.
Considerando que São 
José dos Campos deve 
atuar para garantir a pres-
tação de serviços públicos 
essenciais à sociedade e 
impor medidas para au-
xiliar na diminuição da 
curva de crescimento da 
pandemia, as vistorias aos 
comércios com servidores 
do Departamento de Fis-
calização de Posturas Mu-
nicipais, juntamente com 
guardas municipais, são 
realizadas diariamente, en-
quanto durar a pandemia.  
Denúncias podem ser en-
caminhadas pelo serviço  
156 da Prefeitura e 153  da 
Guarda Municipal.

Ao todo, são 27 consul-
tórios adaptados no SIM, 
para atendimentos do Te-
lemedicina. Entre os es-
pecialistas que estão reali-
zando as consultas, estão: 
cardiologista, dermatolo-
gista, endocrinologista, 
otorrino, oftalmologista, 
neurologista adulto e in-
fantil, psiquiatra e procto-
logista.
“Estou contente com o re-
torno dos meus pacientes. 
Todos estão à vontade, 
seguindo as orientações 
conforme o que dizemos. 
A iniciativa faz com que, 
no momento atual, eu 
continue cuidando deles 
de longe. É uma grande 
evolução”, disse o cardio-
logista Dr. Mateus de Oli-
veira Camillo, que já está 
adaptando sua rotina para 
o atendimento via telefo-
ne.
Mais informações pelo 
contato (12) 3955-9600.

buca, ao lado do Posto de 
Saúde, a cinco minutos a 
pé do ponto de ônibus da 
entrada do condomínio.
Para realizar o cadastro, 
é necessário apresentar as 
seguintes informações:
- Nº de CPF de todos os 
membros da família
- Número de celular para 
recebimento do código
- Nº de conta bancária (se 
houver) para recebimento 
do benefício
CRAS
O CRAS Sul, no Espaço 
Cidadão, o CRAS Centro 
e o CRAS Oeste seguem 
atendendo a população de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 15 horas, por telefo-
ne e também presencial-
mente, porém com agen-
damento prévia.
O telefone do CRAS Sul é 
3849-5800 e o do CRAS 
Centro é 3834-3500 ou 
3834-3504. No CRAS 
Centro, também é possível 
enviar perguntas ou agen-
dar atendimentos pelo 
whats app 99211-8259. Já 
no CRAS Oeste o atendi-
mento é feito pelo número 
99601-1889 (atendimento 
telefônico das 9h às 15h e 
whats app após as 15h.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na sua 
região algo inovador, com ganhos de 100% a cor-
rida e muito mais! Inscrições pelo telefone abai-
xo. Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


