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A partir de segunda-
-feira (11), a nova sede 
da Delegacia de Defesa 
da Mulher de Guarujá 
estará aberta ao públi-
co. Localizada na Rua 
Washington, 227 - Vila 
Maia (Centro), o equi-
pamento foi inaugurado 
na última sexta-feira (8) 
- Dia Internacional da 
Mulher, numa parceria 
entre a Polícia Civil e o 
Fundo Social de Solida-
riedade de Guarujá.

“Temos transforma-
do a nossa indignação 
em atitudes proativas e 
a inauguração da nova 
sede da DDM é uma 
prova disso. A violência 
contra mulher é uma 
coisa inaceitável, preci-
samos fazer valer a Lei 
Maria da Penha”, decla-
rou o prefeito de Guaru-
já, Válter Suman, duran-
te o evento.

A cerimônia reuniu 
secretários municipais, 
representantes da socie-
dade civil organizada, 
judiciário, autoridades 
civis e militares da Re-
gião. Durante o even-
to, a primeira dama de 
Guarujá, responsável 
pela concretização do 

Nova sede começa nesta segunda
projeto, falou da con-
quista.

“É com muita alegria 
que entregamos este 
equipamento. Quando 
visitei o antigo prédio 
� quei horrorizada, esse 
sentimento fez com que 
eu movimentasse toda 
a minha equipe. Como 
mulher, advogada e pre-
sidente do Fundo Social 
não poderia me calar 
frente a essa situação”, 
a� rmou a primeira-da-
ma e presidente do Fun-
do Social, Edna Suman, 
que homenageou todos 
os colaboradores.

Nova Sede
A nova delegacia 

dispõe de salas de es-
cuta, cartório, boletim 
de ocorrência, cozinha, 
banheiros, entre outras 
áreas. Além disso, conta 
também com uma sala 
para atender crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência.

A instalação é clima-
tizada e com acessibili-
dade, muito diferente do 
antigo prédio, que � cava 
escondido atrás da De-
legacia de Polícia Sede 
de Guarujá. O local, não 

Contribuinte de Cubatão tem 
até abril para aderir ao Refi s

Os contribuintes em 
débito com a Prefeitura 
de Cubatão, referente a 
créditos tributários ou 
não tributários, inscritos 
ou não na dívida ativa até 
31 de dezembro de 2017, 
ainda têm até o próximo 
dia 5 de abril para aderi-
rem ao Programa de Re-
cuperação Fiscal (Re� s), 
que está em vigor desde o 
dia 9 de outubro de 2018, 
quando foi aprovada a 
Lei Complementar nº 
102.

O Re� s permite que as 
dívidas em atraso possam  
ser pagas em até 120 par-
celas. Possibilita outros 
benefícios para quem 
quiser saldar os débitos à 
vista ou parceladamente. 
Quem paga à vista � ca 
anistiado do recolhimen-
to de juros de mora e 
multa moratória. Quem 

parcela em até três vezes, 
tem desconto de 80% nos 
juros e multas. Estes des-
contos são de 50% para 
quem paga de 4 a 6 ve-
zes e de 25% para quem 
paga de 7 a 12 parcelas. 
Tais benefícios ocorrem 
quando as dívidas ain-
da não são ajuizadas, ou 
seja, não estão sendo co-
bradas na Justiça.

No caso dos débitos 
ajuizados, os descontos 
nas multas e juros se-
guem a seguinte tabela: 
100% para quem paga 
em cota única; 80%, de 2 
a 3 vezes, 70%, de 4 a 6 
parcelas; 60%, 7 a 12 par-
celas; 50%, 13 a 24 vezes; 
30%, 25 a 36 vezes; 10%, 
37 a 60 vezes e 5%, de 61 
a 90 vezes. Estes débitos 
podem ser pagos em até 
120 mensalidades, mas, 
nestes casos, não há des-

contos nos valores de 
juros e multas. O valor 
mínimo de cada parcela 
é de R$ 100,00. Adesão 
ao REFIS pode ser par-
cial ou total, compreen-
dendo todos os débitos 
do requerente ou tão 
somente aqueles que fo-
rem indicados por ele.

A adesão ao Re� s 
pode ser feita por pes-
soas físicas e jurídicas 
mediante requerimento 
protocolado na Divisão 
de Comunicações da 
Prefeitura (Praça dos 
Emancipadores, s/n, 
térreo). Na repartição, 
há um formulário pró-
prio para preenchimen-
to. Caso não possa com-
parecer pessoalmente, o 
contribuinte pode ade-
rir ao Re� s por procura-
ção, com � rma reconhe-
cida em cartório.

Pessoas físicas
Os documentos exigidos são: cópias do CPF, RG e cópia de com-

provante de residência; termo de confi ssão de dívida, assinado na 
repartição; declaração, em formulário assinado na 
Prefeitura, de renúncia ou desistência de todos os 
processos administrativos e judiciais que tenham 
por objeto os débitos negociados; e comprovante de 
requerimento da guia DARE (que pode ser obtido no 
endereço www.fazenda.sp.gov.br).

Pessoas jurídicas
Os documentos são: contrato social e suas alterações; cópia do 

CNPJ, CPF e RG do representante legal da empresa; cópia do compro-
vante de residência do representante legal da empresa; 

termo de confi ssão de dívida assinado na Prefeitu-
ra, declaração - assinada na repartição - de renún-
cia ou desistência de todos os processos judiciais e 
administrativos que tenham por objeto os débitos 
negociados e comprovante de requerimento da guia 
DARE, obtida no site www.fazenda.sp.gov.br
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dispunha de estrutura 
para o acolhimento da 
mulher vitimizada.

Outra novidade é 
que, desde o inicio da 
parceria com a Prefei-
tura, a delegacia tam-
bém conta com aten-
dimento especializado 
de uma assistente so-
cial, responsável pelo 
primeiro acolhimento.

“Hoje é um dia mui-
to especial e signi� ca-
tivo para nós da DDM. 
Sabemos que a dele-
gacia é para o atendi-
mento à população, 
mas nos sentimos di-

retamente privilegiados. 
Que esse sentimento se 
traduza em resultados”, 
declarou a delegada, Ma-
ria Aparecida Vianna 
Scanavacca, titular desde 
agosto de 2013.

Já para o diretor do 
Departamento de Polícia 
Judiciária de São Paulo 
Interior (Deinter 6), Ma-
noel Gatto Neto, o novo 
equipamento representa 
dignidade. “Se pudes-
se resumir esse dia em 
uma palavra seria digni-
dade. Dignidade para os 
policiais civis, que terão 
novas condições de tra-

balho e dignidade para 
a população de Guaru-
já, que vai contar com 
atendimento especiali-
zado e adequado”, con-
cluiu o diretor.

Atendimento
De segunda a sexta-

-feira, das 9 às 19h. À 
noite, � m de semana e 
feriados, o atendimen-
to é realizado na De-
legacia de Polícia Sede 
de Guarujá (Av. Pugli-
si, 656 – Centro). Por 
mês, a DDM realiza 170 
atendimentos, entre eles 
70% são de violência 

doméstica.
A mulher vitimiza-

da quando chega à de-
legacia é atendida por 
uma assistente social, 
que faz o primeiro 
acolhimento. A pro� s-
sional realiza uma en-
trevista e já faz os en-
caminhamentos para 
os serviços de prote-
ção e assistência so-
cial do Município. Em 
seguida, é registrado 
o boletim de ocorrên-
cia e, dependendo do 
caso, a vítima pode re-
quisitar a medida pro-
tetiva.

DELEGACIA DA MULHER

Iniciativa é uma parceria entre a Polícia Civil e o Fundo Social de Solidariedade de Guarujá

Helder Lima PMG
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mulheres

Eventos e homenagens 
movimentam Cubatão

Cubatão conta com 
uma vasta programação 
com atividades artísti-
cas, bate-papo, palestras 
e informação em mar-
ço, Mês da Mulher. En-
volvendo as Semas, Se-
cult, além do Conselho 
Municipal da Condição 
Feminina (CMCF) e Or-
dem dos Advogados do 
Brasil (OAB), as ações 
seguem até o � m do 
mês, valorizando o em-
poderamento feminino, 
cuidados com a saúde e 
expressões de arte.

No dia 8 de março 
às 9h30, a Secult realiza 
conversa sobre Patri-
mônio Cultural e Me-
mória. A antiga compa-
nhia Fabril será tema da 
palestra da historiadora 
Celma de Souza Pinho 
na Biblioteca Munici-
pal (Av. Nove de Abril, 
1977). Também no Dia 

Internacional da Mu-
lher, 8, às 19h, a Câmara 
Municipal traz a tradi-
cional Sessão Solene em 
Homenagem à Mulher, 
no Plenário (Praça dos 
Emancipadores, s/nº).

No sábado (9), o dia 
será dedicado a elas no 
Galpão Cultural que 
funciona dentro do Par-
que Anilinas (Av. Nove 
de Abril, s/nº). O "Sarau 
das Minas" tem início 
às 14h e segue até 21h e 
traz o tema Representa-
tividades Femininas. 

Já a Semas realiza no 
dia 11, às 17h30, um Ti-
ra-dúvidas sobre o Ca-
dastro Único. A palestra 
será com as assistentes 
sociais Ana Carla e Ara-
ci Ponciano. Será no 
CRAS do Rubens Lara, 
(Rua Rivaldo Alves Fei-
tosa, s/nº, Parque São 
Luiz). A Secretaria tam-

bém preparou atividade 
em 13 de março, às 16h, 
com a palestra intitulada 
"A Mulher no mercado 
de trabalho". Vai ser no 
Centro de Referência da 
Mulher (Rua Salgado Fi-
lho, 227, Jardim Costa e 
Silva).

A OAB traz a roda 
de conversa com o tema 
"Raça e Gênero na Dé-

Projeto Maravilhosas Mulheres
O Conselho Municipal da Condição Feminina preparou para o dia 15 

de março, no Centro de Referência da Mulher, uma programação pro-
pria. Às 8h inicia com alongamento e café da manhã. Às 10h, abertura 
do evento e homenagens a mulheres cubatenses. Às 11h haverá roda de 
conversa sobre Saúde da Mulher e testes rápidos de saúde. Já às 14h, o 
bate-papo será com as mães de fi lhos especiais seguido por uma tarde 
de belez. Às 17h haverá aula de zumba e roda de conversa “Respeito 
para todas - Igualdade Racial e Diversidade de Gênero”. O projeto encer-
ra com apresentação da Conexão Forró Sanfonado.

Em alusão ao dia Internacional da Mulher, o Pro-
jeto Maria Mulheres, juntamente com o Grupo de 
Oração ‘Assim como Maria’, realizará o evento Dia 
das Bellas Marias. Na ocasião haverá corte, escova, 
manicure, pedicure, massagem, depilação, design de 
sobrancelhas, aferição da pressão arterial e orações 
individuais. Além dos mimos, o evento conta com 
atendimentos jurídicos e psicológicos.

Para participar é necessário ter mais de 15 anos. O 
Dia das Bellas Marias será na E.E. Profº Waldomiro 
Mariani (Rua Orlando Terras, Jardim Real - Bolsão 9, 
Cubatão) no dia 10 de março, das 13h30 às 17h. Vale 
ressaltar que durante todo o evento as organizadoras 
recolherão alimentos para doação.

Dia das Bellas Marias
O mês das mulheres trará a segunda edição do 

Intensa Bazar com mais de 18 expositores com rou-
pas, artesanato, acessórios, maquiagens, cosméticos, 
itens de estética, presentes inusitados, mudinhas e 
suculentas, opções de gastronomia re� nada, gulo-
seimas, drinks especiais e muito mais. Além do ba-
zar, haverá diversas atrações como des� les de moda, 
palestras, dança do ventre, FIT Dance, música ao 
vivo, espaço kids, tudo amimado pelo dj Junior.
O evento será na Galeria Boulevard, Av. Miguel 
Couto, 659, no Centro de Cubatão. O evento segue 
por todo � m de semana, sempre das 12h as 18h. Em 
todos os dias terão convidados especiais. A entrada 
custa 1kg de alimento.

Ação na Galeria BoulevardSarau do SI
Em 26 de março acontece 

o tradicional sarau em home-
nagem às mulheres organi-
zado pelo grupo Soroptimis-
ta Cubatão. No Sarau haverá 
música ao vivo, cultura e poesia. 
As entradas custarão R$ 20, 
que será investido em pro-
jetos voltados às mulheres 
e meninas cubatenses. O 
evento acontecerá no Rotary 
Cubatão (Rua XV de no-
vembro, 90 - Vila Nova), às 
19h30.

A origem 
do Dia 

Internacional 
da Mulher

Para a grande maio-
ria, a data simboli-
za um dia para dar 

fl ores, homenagear. 
Mas o dia da mulher 
representa uma luta 

por igualdade de 
direitos e constante 
vigilância. O 08 de 

março foi ofi cializado 
pela ONU em 1975, 
mas já era comemo-
rado desde o início 

do século 20. Foram 
as mulheres das 

fábricas nos Estados 
Unidos e em alguns 

países da Europa 
que começaram uma 
campanha dentro do 
movimento socialista 
para reivindicar seus 

direitos. Em 25 de 
março de 1911, um 
incêndio na fábrica 
Triangle Shirtwaist, 
matou mais de 100 
mulheres. A acadê-

mica Eva Blay consi-
dera muito provável 
que o sacrifício das 

trabalhadoras da 
Triangle tenha se 

incorporado ao ima-
ginário coletivo das 

mulheres, resultando 
na data simbólica.

Guarujá prepara semana 
especial para mulher

Em alusão ao Dia In-
ternacional da Mulher, 
a Prefeitura de Guarujá 
realiza uma semana com 
diversas atividades de 
conscientização e luta pe-
los direitos das mulheres. 
A programação tem inicio 
na próxima sexta (08), às 
16h, na Praça dos Expedi-

cionários (Pitangueiras).
A iniciativa é da Secre-

taria de Relações Sociais 
por meio da Assessoria 
de Políticas Públicas para 
as Mulheres, e neste pri-
meiro dia conta com o 
Conselho Municipal dos 
Direitos das Mulheres e 
Associação Mulheres Pro-

Confi ra a 
programação 
completa da 

cidade, no mês 
das mulheres,  

no site do 
Acontece

Casa Rosa em Guarujá no Dia da Mulher
O Instituto da Mulher 

em Guarujá conhecido 
como “Casa Rosa” (Rua 
Quinto Bertoldi, 5 – Vila 
Maia) vai comemorar o 
Dia Internacional da Mu-
lher, com várias atividades.

A realização é na sex-
ta (08), a partir das 7h30. 
Haverá co� ee break, pa-
lestras, vídeos, teste rápido 

(para HIV e Sí� lis), tuto-
rial de maquiagem e mas-
sagem. As ações são gra-
tuitas e a toda a população 
pode participar.  

A programação conti-
nua nos dias 11, 13 e 15, 
somente com a realização 
de ultrassonogra� as trans-
vaginal e de mama, com os 
pacientes já agendados.

7h30  Coff ee Break
8 horas  Palestra: “Prevenção Feminina”
9 e 14 horas  Palestra: “Infecções Sex. Transmissíveis”

8 de março (sexta) – Dia Internacional da Mulher

15 horas  Palestra: “Saúde da Mulher”

Segunda (11) e Quarta-feira (13)

Ultra. transvaginal com 10 pacientes - já agendadas

Sexta-feira (15/03)

Ultra. de mama com 10 pacientes - já agendadas

cada Internacional dos 
Afrodescendentes". O 
bate-papo acontece no 
dia 14, às 18h, na Casa 
da OAB (Rua São Paulo, 
260).

No dia 15, a Secult 
realiza outra atividade. 
Será a palestra “Empo-
dere-se!”, a partir das 
20h, no Bloco Cultural 
(Praça dos Emancipado-

res, s/nº). Baseado nos 
três pilares do empode-
ramento: saúde, prospe-
ridade e autoridade. A 
noite termina com linda 
apresentação de dança 
da bailarina Yasmin Ma-
ttos, da Cia de Dança de 
Cubatão e Palco e Cia, 
recém premiada com 
bolsa de estudos em Li-
vorno, na Itália.

gressistas.
A partir das 16 ho-

ras, acontece abertura do 
evento com a instalação 
do 10º Varal da Vergonha, 
na Praça dos Expedicio-
nários. Já às 17 horas, tem 
início uma caminhada de 
conscientização da vio-
lência contra mulher. No 

Teatro Municipal, o pú-
blico vai prestigiar apre-
sentações dança, música e  
palestra sobre a evolução 
e conquistas históricas 
das mulheres. O evento 
recebe apoio da Secretaria 
de Cultura, OAB Guarujá 
e Sindicato dos Funcioná-
rios Públicos.
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Cubatão Sinfônia abre inscrições 
para alunos e monitores

ORQUESTRA CURTA

O Cubatão Sinfonia está 
com inscrições abertas até o dia 
10 de março para estudantes e 
também para professores. As 
vagas são para dois projetos di-
ferentes: os jovens músicos po-
derão participar da Orquestra 
Cubatão Sinfonia onde recebe-
rão ajuda de custo para ensaiar 

e realizar apresentações de 
formação. Já professores 

com formação na área 
de dança e música 
poderão integrar o 

cadastro reserva 
do Programa 

para futura-
mente com-

pletar o 
q u a d r o 

de aulas.

ESTUDANTES PARA 
A ORQUESTRA

Jovens com 15 anos ou mais, 
podem se inscrever para inte-
grar a Orquestra. É preciso ter 
experiência na área musical e 
disponibilidade para dois en-
saios semanais. O objetivo é 
viabilizar e incentivar a conti-
nuidade do estudo da música 
instrumental, especialmente 
àqueles inseridos em áreas de 
vulnerabilidade social.

Em seu terceiro ano de ativi-
dades, conta com patrocínio da 
Ecovias e Petrocoque, apoio do 
Ministério da Cultura e Prefei-

tura de Cubatão, CMOC Inter-
national Brazil e Bequisa. 

CADASTRO RESERVA PARA 
MONITORES

O cadastro é para atuar no 
Programa Cubatão Sinfonia. 
As oportunidades são para 
quem leciona diferentes estilos 
de dança e, também, clarinete, 
cordas para orquestra, � auta 
transversal, musicalização in-
fantil, percussão, saxofone, ins-
trumentos de sopro (metais) e 
violão. As exigências para parti-
cipar são apenas ter graduação 
ou formação técnica na área, e 
disponibilidade e � exibilidade 
para aulas e reuniões. 

Os estudantes devem se cadastrar no https://
goo.gl/forms/HT8bSjn1yhjJUJkV2 .

Para interessados em ser monitores devem en-
viar o currículo para 

programacubataosinfonia@gmail.com .

Cubatão Sinfônia abre inscrições 
para alunos e monitores

O Cubatão Sinfonia está 
com inscrições abertas até o dia 
10 de março para estudantes e 
também para professores. As 
vagas são para dois projetos di-
ferentes: os jovens músicos po-
derão participar da Orquestra 
Cubatão Sinfonia onde recebe-
rão ajuda de custo para ensaiar 

e realizar apresentações de 
formação. Já professores 

com formação na área 
de dança e música 
poderão integrar o 

cadastro reserva 
do Programa 

para futura-
mente com-

pletar o 
q u a d r o 

Uma o� cina gratuita será 
realizada no Teatro Muni-
cipal Procópio Ferreira (Av. 
Dom Pedro I, 350 - Jd. Teje-
reba) na terça-feira (12), das 
14 às 18 horas. Nela, os par-
ticipantes realizarão curtas-
-metragens usando o próprio 
celular como câmera. O o� ci-
neiro é o cineasta, fotógrafo e 
arte educador, Ralph Friede-
ricks.

Estão sendo oferecidas 20 
vagas para crianças maiores 
de 7 anos. A o� cina é uma 
iniciativa da Secretaria de 
Cultura junto ao Ponto Mis.

Os participantes assistirão 
alguns curtas brasileiros e 
aprenderão sobre a linguagem 
do cinema, e em pequenos 
grupos escreverão os roteiros. 
Assim que aprovados, come-
çam as etapas de produção, 
� lmagem e edição dos � lmes.

Para participar é necessá-
rio fazer a inscrição no link 
https://goo.gl/PS1VMj

Guarujá 
oferece ofi na 

gratuita
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Que grande carnaval !
Semana passada, co-

mentamos sobre o suces-
so do carnaval da baixada 
Santista, realmente “FOI 
UM GRANDE ESPETÁ-
CULO”.

Só que na semana do 
carnaval propriamente 
dita, a festa foi ainda maior 
nas duas capitais.

Em São Paulo o des� le 
nos mostrou, que a organi-
zação e a gestão, entraram 
de vez na festa.

Para um grande espe-

táculo, existe a necessidade 
de um grande aparato � -
nanceiro,  portanto a � gura 
de destaque no des� le da 
campeã Mancha Verde, foi a 
sua madrinha Tia Leila, as-
sim como já é no não menos 
querido Palmeiras.

Fiquei chateado com o 
motivo que levou a até en-
tão bi campeã Tatuapé, ter-
minar na sétima posição; 
antes de mostrar as notas do 
último quesito de Alegoria, 
a escola caminhava tranqui-

la para o seu tri campeona-
to, porém uma tela de led 
que veio apagada, originou 
a perda de tantos décimos...
� co me perguntando: Esta-
mos em um des� le de Escola 
de Samba, ou em uma feira 
de eletrônicos ?

No Rio deu Mangueira, 
e premiando pela segunda 
vez nos últimos quatro anos, 
o brilhante carnavalesco 
Leandro Vieira, que levou 
para a avenida, a história 
não o� cial do Brasil, onde 

Izildo dos Santos, ass. 
de imprensa da LICESS

apresenta, índios e negros 
como os seus verdadeiros 
heróis.

Viradouro, Vila, Portela, 
Mocidade e Tijuca também 
� zeram uma bela apresenta-
ção, e a Beija Flor que se tor-
nou campeã em 2018, mos-
trou que sem o seu grande 
mestre Laíla, não é mais a 
mesma.

Estranho foi ver a que-
da de escolas tradicionais 
como: Vai Vai em São Paulo, 
e Império Serrano e Impera-

OPINIÃO

triz Leopoldinense no Rio.
Ficou claro que nome 

não ganha jogo, e se essas 
agremiações não se recicla-
rem, não se renovarem, vão 
� car um bom tempo no gru-
po de acesso, assim como já 
estão: Camisa Verde e Bran-
co e Nenê de Vila Matilde.

Sexta em Sampa, e sá-
bado no Rio, tem apoteose 
dessa grande espetáculo.

“ Daqui não saio daqui 
ninguém me tira.....Vai aca-
bar já já “

carnaval
Mocidade Amazonense encanta 

com homenagem a Guarujá
A Mocidade Amazo-

nense conquistou a quarta 
colocação no Carnaval de 
Santos 2019. Cerca de 1.300 
integrantes participaram do 
des� le deste ano, distribuí-
dos em 14 alas e três carros 
alegóricos.

O des� le em homenagem 

à Guarujá que abriga a escola 
apresentou a natureza, a cul-
tura caiçara, além dos pontos 
turísticos e históricos, que 
compõem a ‘Pérola do Atlân-
tico’.

O sur� sta renomado Ro-
drigo Koxa, conhecido por 
surfar a maior onda da his-

tória, representou os grandes 
atletas do esporte da Cidade 
participando da ala dos sur-
� stas, uma das mais comen-
tadas pelo público. 

A escola também contou 
com um intérprete de libras, 
que esteve à frente no primei-
ro carro alegórico cantando o 

samba-enredo para que os 
de� cientes auditivos se sen-
tissem incluídos no universo 
carnavalesco.

O presidente da Mocida-
de Amazonense, Daniel San-
tos, comentou: “Espero que 
o tema possa unir também 
a Cidade, consolidando par-

cerias da Comunidade Car-
navalesca com as empresas.” 
O presidente orgulhou-se do 
resultado do des� le, de� nin-
do todos como vencedores 
dentro dos desa� os. E ressal-
tou: “É um momento de rees-
truturação, tanto da Cidade 
quanto da própria escola”.

de março de 2019

Mocidade Amazonense encanta 

1º União Imperial 

2ª Agremiação do   
      Marapé 

3ª X-9

1ª Grupo de acesso:
Mãos Entrelaçadas 
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ALUGA
• Imóvel comercial na Av. Nove 

de Abril, Centro, 1º andar.  
130,50 m2

• Salão comercial no Centro

• Salão Comercial na Av. Nações 
Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living 

na Ilha Porchat

• Apartamento 
02 quartos, na 
Vila Nova R$ 
180.000,00

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

saúde

Ação em Santos atende 
1.200 pessoas no feriado

Neste carnaval, a rotina 
do bairro do Gonzaga foi 
alterada com o bloqueio 
contra o sarampo realizado 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Santos, medi-
da adotada após a con� r-
mação de caso da doença 
em morador da área que 
viajou de navio de cruzei-
ro no início de fevereiro. 
A ação segue os protoco-
los preventivos de saúde 
pública e atendeu mais de 
1.200 pessoas em quatro 
dias do feriado prolonga-
do.

No domingo (03) e se-
gunda (04), enfermeiros e 
técnicos percorreram 440 
imóveis para a vacinação 
nas quadras proximas de 
onde reside o paciente. 

Nestes locais residem cerca 
de 1.600 pessoas.

Aos moradores e co-
merciantes dos imóveis fe-
chados foram deixados avi-
sos para que procurassem 
a Policlínica do Gonzaga 
(Rua Assis Corrêa, 17). 
Aqueles que ainda estavam 
viajando podem procurar 
a unidade de saúde nesta 
quinta (7) e sexta (8) ou 
a partir de segunda(11), 
sempre das 9h às 16h.

Nos quatro dias do 
bloqueio nos imóveis e 
funcionamento extra da 
policlínica, foram atendi-
das 1.257 pessoas, com a 
aplicação de 908 doses da 
vacina tríplice viral (contra 
sarampo, caxumba e ru-
béola), além de três recusas 

e 346 pessoas dispensadas 
por critérios técnicos.

“Nós temos mais de 
95% das crianças da Cida-
de já imunizadas contra o 

sarampo. Temos as vacinas 
em todas as policlínicas e 
podemos orientar as pes-
soas que tiverem dúvidas 
e, se necessário, fazer a dis-
pensação da dose”, explica 
o secretário municipal de 
Saúde, Fábio Ferraz. O ti-
tular da pasta já contatou 
o Grupo de Vigilância Epi-
demiológica (GVE), do go-
verno estadual, solicitando 
repasse de doses para de-
senvolver campanha de in-
tensi� cação preventiva no 
Município.

Quem deve se vacinar
De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, a vacina contra o 

sarampo deve ser tomada aos 12 meses (primeira dose) e aos 15 meses 
(segunda dose). Quem não foi vacinado enquanto criança precisa tomar 
duas doses da vacina, se tiver até 29 anos de idade, e uma dose para 
aqueles entre 30 e 59 anos. 

Sarampo

Cubatão tem campanha no 
mês de combate à tuberculose

A Secretaria de Saú-
de de Cubatão realiza 
no período de 11 a 25 de 
março a 1ª Fase da Cam-
panha de Intensi� cação 
da Busca Ativa de Casos 
de Tuberculose. A meta é 
examinar 1% da popula-
ção (1.287 pessoas) du-
rante todo o ano de 2019.

Fazem parte da cam-

panha todas as unidades 
de saúde do município, 
incluindo o Pronto So-
corro Central, Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), Hospital Muni-
cipal, Policlínica, Uni-
dades Básicas de Saúde 
e Unidades de Saúde da 
Família, Centro de Aten-
ção Psicossocial e Poli-

clínica, além do Hospital 
Ana Costa. Todos esta-
rão prontos para orientar 
sobre a coleta de escarro 
a toda pessoa ou pro� s-
sional que apresentar 
tosse por três semanas. 
Outros locais, como 
abrigos e asilos, também 
serão orientados sobre a 
coleta.

Março é o mês de luta contra a tuberculose e o dia 24 é o Dia Mundial 
de Combate à doença. Para refl etir sobre a data, o Serviço de Vigilância 
Epidemiológica (SVE) realiza no dia 19, a partir das 8h30, um encontro 

voltado para profi ssionais de medicina e enfermagem da rede de Saúde 
do município. Para participar, os interessados devem se inscrever gra-
tuitamente até o dia 15 pelo endereço eletrônico cvs.cubatao@gmail.
com, informando nome, cargo, função e local de trabalho. O encontro 

será no Auditório da Câmara Municipal (Praça dos Emancipadores, s/n). 

Vasta programação
no mês das mulheres

Em Guarujá, as uni-
dades básicas (UBS´s) 
e de saúde da família 
(Usafas) da rede mu-
nicipal estão com uma 
série de atividades vol-
tadas ao público femi-
nino. As ações integram 
programação especial 
em homenagem ao Dia 
Internacional da Mu-
lher, celebrado nesta 
sexta-feira (8). A rea-
lização é da Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Saúde (Sesau).

As atividades já 
começaram e prosse-
guem ao longo do mês, 
com palestras, exames, 
orientações, caminha-
das, coleta de preven-
tivo, solicitações de 

mamogra� as, testes rá-
pidos para infecções se-
xualmente transmissíveis 
(IST´s), consultas, ginca-
nas e momento da beleza 
e cuidados, entre outras.

Segundo a diretora de 
Atenção Básica da Sesau, 
Marion Botteon, a pro-
gramação é uma singela 
homenagem da Prefeitu-
ra às mulheres da Cidade. 
“Estamos com uma série 
de atividades nas nossas 
unidades e queremos que 
a população participe. E 
nesta sexta, por exem-
plo, as Usafas terão ações 
até  21 horas, e as UBS´s 
seguem com seu horário 
normal, mas também com 
atividades variadas em 
prol da saúde feminina”.

Guarujá

Confi ra a 
programação 
completa das 
ações de saúde 
nas Usafas 
e UBS’s de 
Guarujá no 
side do
Acontece


