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Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O caso Henri também está 
em alta e esses dois ganchos são 
perfeitos para falarmos sobre 
o que pode ajudar a diminuir 
a violência contra as crianças: 
prevenção. Atendemos o projeto 
“Eu Me Protejo” - de prevenção 
da violência e do abuso sexual na 
infância - @eumeprotejobrasil.

O projeto é voluntário, inde-
pendente, gratuito e foi criado 
para servir de apoio a famílias 
e educadores em conversas com 
os pequenos desde cedo sobre os 
seus corpos e como protegê-los, 
evitando situações de violência. 
O site do projeto traz uma car-
tilha ilustrada, em linguagem 
acessível, voltada para crianças 
com e sem deficiência, de 0 a 8 
anos, para ser lida pela criança 
junto com os pais, parentes ou 
educadores. E uma versão es-
tendida da cartilha voltada, ex-
clusivamente, para as escolas 
foi lançada no dia 9 de abril.

“Eu Me Protejo” surgiu da 
união de vários profissionais 
de diversas áreas, Educação, 
Comunicação, Psicologia, Di-
reito, Medicina, Ativistas dos 
Direitos Humanos e das crian-
ças. O objetivo principal é ela-
borar um material acessível e 

gratuito para ajudar a prevenir 
a violência contra crianças.

Sugerimos entrevista com 
uma das idealizadoras, a Pa trí-
cia Almeida, jornalista e ativis-
ta dos direitos das pessoas com 
deficiência e palestrante nacio-
nal e internacional (temas de 
interesse: Mídia e Deficiência, 
Síndrome de Down, Deficiência 
Intelectual, Linguagem Simples 
e Educação para prevenção do 
abuso sexual).

A cartilha pode ser baixada 

através do site do projeto e con-
ta também com versões em 
Espanhol, em Inglês, em áudio 
livro no YouTube, em Libras, 
audiodescrição e em formato de 
bolso.

Recentemente, recebeu o 
prêmio Neide Castanha, que ho-
menageia pessoas e instituições 
que se destacam na defesa dos 
Direitos Humanos de crianças 
e adolescentes. A cartilha pode 
ser acessada pelo site www. 
eumeprotejo.com.
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SMS conclui o Credenciamento de Organização Social 
para substituir Iabas na Zona Norte e outras regiões 

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) deu prosseguimento 
na sexta-feira 30 de abril aos cha-
mamentos públicos Nº 001/2021 e 
Nº 002/2021. O primeiro tem por 
objetivo a seleção de Organização 
Social (OS) para gerenciamento e 
execução de ações e serviços em 
unidades de Saúde da rede assis-
tencial da Supervisão Técnica de 
Saúde Santana/Tucuruvi/Jaçanã/
Tremembé (Região Norte), ad-
ministradas pelo Iabas (Instituto 
de Atenção Bá sica e Avançada à 
Saúde). 

O segundo prevê a seleção de 
OS para gerenciamento e execu-
ção de ações e serviços em uni-
dades de Saúde da rede assis-
tencial e do Hospital Bela Vista, 
da Supervisão Técnica de Saúde 
Santa Cecília, Supervisão Técnica 
de Saúde Sé, e Coordenadoria de 
Assistência Hospitalar (Centro). 
Nesta tarde, o Ministério Público 
foi informado sobre o procedi-
mento que está sendo adotado 
nos dois chamamentos. 

Participam do Chamamento 
Público Nº 001/2021 (Norte) as 
seguintes organizações sociais:

 
1- Sociedade Beneficente Ca-
minho de Damasco; 
2- Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM); 
3- Fundação de Apoio à Uni-
versidade de São Caetano do Sul 
(FAUSCS); 
4- Instituto de Saúde Nossa 
Senhora da Vitória – Santa Casa 

de Misericórdia de Oliveira dos 
Campinhos – (INSV); 
5- Instituto Nacional de Tecno-
logia e Saúde (INTS); 
6- Associação Filantrópica Nova 
Esperança. 

No caso do Chamamento 
Público Nº 002/2021 (Centro), 
participam as seguintes Or-
ganizações Sociais: 

1- Instituto de Saúde Nossa Se-
nhora da Vitória – Santa Casa 
de Misericórdia de Oliveira dos 
Campinhos – (INSV); 
2- Instituto Social Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz; 
3- Fundação de Apoio à Uni-
versidade de São Caetano do Sul 
(FAUSCS); 
4- Associação Filantrópica Nova 
Esperança; 
5- Fênix do Brasil; 
6- Instituto Nacional de Tecno-
logia e Saúde (INTS). 

Às 14 horas foi iniciada a 
sessão pública para a abertura 
dos envelopes com a rubrica dos 
documentos de habilitação pela 
Comissão Especial de Seleção 
e pelos representantes creden-
ciados das OSs. A SMS espe-
ra realizar ainda hoje a sessão 
pública para a abertura dos en-
velopes para o mesmo ato rela-
tivo ao Chamamento Público Nº 
002/2021 (Centro). 

A SMS prevê entre 15 a 30 
dias o prazo para finalização 
das análises e verificação dos 

documentos e propostas apre-
sentadas pelas organizações so-
ciais, incluindo os prazos legais 
necessários para a apresentação 
de recursos e contrarrazões às 
licitantes participantes. 

Após concluído o proces-
so, a Comissão Especial de 
Licitação irá declarar a ven-
cedora de cada um dos proces-
sos de Chamamento Público, 
firmando Contrato de Gestão 
para os territórios em substitui-
ção ao Iabas, detentor atual dos 
contratos. 

Continuidade da 
assistência 

A SMS informa que have-
rá um período de transição de 
até 60 dias a partir da assinatu-
ra dos novos contratos. A estra-
tégia é garantir a continuidade 
dos serviços de Saúde à popu-
lação destes territórios. Os cer-
ca de cinco mil profissionais do 
Iabas envolvidos nos serviços 
assistenciais deverão ser con-
tratados pelas novas organiza-
ções sociais, pois, também já es-
tabeleceram vínculos entre os 
profissionais e os usuários.  

A OS contratada será res-
ponsável pela administração 
de 49 serviços em unidades de 
Saúde da Região Norte e 45 no 
Centro, ressaltando que as ad-
ministrações são territoriais, 
podendo haver uma, escolhida 
para as duas regiões ou uma OS 
para cada área. 

Vacinação contra Covid-19 é voltada a novos 
grupos com comorbidades e deficiências em SP

Além dos novos grupos aten-
didos para a vacinação contra a 
Covid-19 no Estado, o Governador 
João Doria anunciou a parce-
ria com a Associação Paulista de 
Supermercados (APAS) para a dis-
tribuição de 50 mil cartões direcio-
nados para a compra de alimen-
tos em supermercados de todo o 
Estado. A iniciativa soma 1 milhão 
de reais em recursos para garantir a 
segurança alimentar da população 

mais vulnerável no enfrentamento 
à pandemia da Covid-19.

No valor de R$ 100 cada, se-
rão destinados à compra exclu-
siva de alimentos e itens de pri-
meira necessidade em comércios 
do varejo. Os critérios para a se-
leção das famílias avaliam o grau 
de vulnerabilidade da popula-
ção, de forma a complementar as 
ações públicas em andamento.

A distribuição dos cartões será 

feita pelo Fundo Social do Estado 
de São Paulo. A realização conta 
com o apoio da Ação Cidadania e 
do Centro de Excelência contra 
a Fome, do Programa Mundial 
de Alimentos (WFP) das Nações 
Unidas e da Associação Brasileira 
da In dústria de Alimentos (ABIA). 
Interessados em colaborar de-
vem acessar o site: www.doacao 
superessencial.com.br ou ligar no 
(11) 3838-4525.

Clínica de Fisioterapia atende gratuitamente 
pacientes com sequelas da Covid-19

Pacientes que se recupera-
ram Covid-19 muitas vezes apre-
sentam sequelas em seu estado 
de saúde. São alterações físicas e 
neurológicas que requerem tra-
tamento assim que detectadas.

Pensando em auxiliar a popu-
lação, oferecendo tratamento de 
qualidade gratuitamente, a Uni-
versidade Paulista - UNIP - acaba 
de implantar o programa “Atenção 
Fisioterapêutica a Pacientes com 
Sequelas Pós-Covid”.

Sob a supervisão de seus pro-
fessores e coordenadores, par-
ticipam alunos do último ano de 
Fisioterapia (7º e 8º períodos) 
com atendimento à comunida-
de. O atendimento é totalmen-
te gratuito.

O tratamento consiste em rea-
lizar os seguintes procedimentos:

•Exercícios aeróbicos, para pa-
cientes com acometimento car-
diopulmonar e que apresentem 
descondicionamento físico;
•Exercícios de fortalecimento, 
para pacientes que apresentem 
fraqueza muscular periférica;
•Exercícios de flexibilidade, res-
piratório, de equilíbrio e de con-
trole neuromuscular;
•Treino de força e/ou resistên-
cia da musculatura respiratória;
•Treino de atividades de vida 
diária, promovendo adaptações 
para realização delas;
•Encaminhamento para atendi-
mentos de outros profissionais 
da Saúde, se necessário.

Há uma triagem: o pacien-
te deverá apresentar os exames 
médicos realizados e o receituá-
rio. Via de regra, é necessário 
encaminhamento médico para 
iniciar o tratamento, porém a 

equipe de fisioterapeutas anali-
sa caso a caso. Podem participar 
pacientes que apresentarem as 
seguintes condições:

•Trinta dias sem a presença de 
todos os sintomas iniciais da 
Covid-19;
•Frequência cardíaca, frequên cia 
respiratória, pressão arterial e sa-
turação periférica de oxigênio den-
tro dos limites de normalidade;
•Não residir com quem esteja 
com a doença ativa. Caso haja, o 
paciente deve respeitar o prazo 
de 30 dias para os sintomas do 
referido familiar.;
•Concordância em assinar 
o termo de consentimento e 
responsabilidade;
•Obrigatoriedade do uso de 
máscara.

Restrições: existem pacien-
tes que não poderão ser admi-
tidos, neste primeiro momento, 
entre eles, os que apresentam os 
seguintes sintomas:

•Necessidade de suporte venti-
latório ou oxigenoterapia;
•Doença sistêmica aguda ou 
febre;
•Hipotermia (alguns pacientes 
têm apresentado essa variação 
sintomática, de acordo com a 
experiência de membros de nos-
sa equipe);
•Frequência cardíaca de repou-
so menor que 50 e maior que 
100 batimentos por minuto;
•Saturação de oxigênio menor 
que 88%;
•Sinais de desconforto respira-
tório em repouso;
•Hipertensão e/ou arritmia não 
controlada;
•Miocardite ativa;
•Diabetes Mellitus descompensada;
•Trombose;
•Alterações cognitivas (con-
traindicação relativa).

Para participar da triagem, 
basta contatar-se com a Clínica 
de Fisioterapia UNIP Norte 
pelo telefone (11) 2790-1550.
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A UNIP segue, rigorosamente, todos os protocolos de segurança e 
higienização, para garantir a máxima redução de risco 

aos seus pacientes, alunos e colaboradores

Inscrições para o 1º Festival Nacional 
de Música Padre Léo

A Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista em parce-
ria com a Comunidade Bethânia 
abriu as inscrições na última se-
gunda-feira (3), para o 1º Festival 
Nacional de Música Padre Léo. 
Além de troféus, os três primei-
ros selecionados receberão pre-
miações no valor de R$1.000, 
R$750,00 e R$500,00, respecti-
vamente, que será oferecido pela 
distribuidora de artigos religio-
sos Ponto Alto. A música vence-
dora terá produção e gravação 
em estúdio profissional e ga-
nhará um videoclipe com a par-
ticipação do vocalista da banda 
Expresso HG, Roberto Bastos. 
Todo o Festival ocorrerá 100% on
-line e a grande final será no sá-
bado 24 de julho. Para efetivar a 
participação, os interessados de-
verão enviar o vídeo da música 
autoral até o dia 4 de julho.

“Esperamos receber boas 
músicas e revelar novos artistas 
de todo o Brasil. Diante dessa 
pandemia, é nosso dever levar 
uma mensagem de fé e esperan-
ça para toda a população”, disse 
o prefeito de Cachoeira Paulista, 
Antônio Carlos Mineiro.

O Festival contará com uma 
equipe técnica de renome para 
avaliar as músicas inscritas que 
serão julgadas de acordo com 
o critério da melodia, letra, in-
terpretação, afinação e arran-
jo. No caso de empate, o método 
utilizado para desempatar será 
a pontuação obtida no quesito 
interpretação.

Para o presidente da Co-
munidade Bethânia, Pe. Vicente 
de Paula Neto, o Festival é uma 
bela forma de homenagear o 
Servo de Deus Padre Léo, que 
encontrou na música uma for-
ma de rezar a vida. “Quero ma-
nifestar a minha alegria por 
esta iniciativa, pois, aprendi 
com o Padre Léo que a música 
é o caminho mais curto entre o 
coração do homem e coração de 
Deus”, destaca Pe. Vicente.

A partir destes ensinamen-
tos, Pe. Vicente enfatiza que a 

música é fundamental não só na 
evangelização, mas no encon-
tro de cada homem e cada mu-
lher com o próprio Deus. “Ele é 
o único capaz de transformar a 
nossa vida, o nosso coração e re-
velar quem nós somos de fato, 
por isso precisamos de música 
que nos faça rezar”, completa.

A final do curso contará com 
a participação de jurados com 
reputação no cenário musical 
católico e será transmitido ao 
vivo, a partir das 21 horas pelo 
NL Studio Produções nas plata-
formas Facebook, Instagram e 
YouTube. 

Os interessados em con-
correr, podem enviar até duas 
músicas autorais interpreta-
das com banda ou de maneira 
solo no formato de vídeo para 
o e-mail: fenamcapeleo@gmail.
com. Os vídeos poderão ser com-
partilhados nas redes oficiais do 

curso para a apreciação do pú-
blico em geral.

“Vamos considerar todos os 
vídeos inscritos independente-
mente da produção, desde que 
esteja audível, compreensível 
e que não contenha palavrões 
ou faça apologia ao uso de dro-
gas ou álcool”, explica o secre-
tário de Cultura e Turismo do 
município, Adriano Ambrosio 
Nogueira de Sá. Para acessar o 
edital do curso clique aqui: en-
curtador.com.br/qsRYZ  

Mídias Sociais

https: / /www.facebook.com/ 
Festival-Nacional-de-M%C3% 
BAsica-Pe-L%C3%A9o-103465 
225223802

https://www.instagram.com/ 
f e n a m c a . p e . l e o / ? i g s h i d = 
1jvtiuc3aswgn
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Curso visa revelar artistas anônimos de todas as regiões do Brasil que 
dedicam seu tempo em compor e cantar música religiosa


