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Commais de duas décadas
na luta contra hepatite C, o
presidente do Grupo Espe-
rança, Jeová Pessin Frago-
so, ressaltou a importância
da doação de órgãos para
combater a doença. Foi em
caminhada para encerrar o
Julho Amarelo, realizada
ontem, em Santos. Desde
1999, a associação atua
com voluntários para
apoiarquemtemadoença.
Ele também relembrou a

importância de se realiza-
rem testes para a doença e
quehávacinacontraahepa-
tite tipo B. “O tratamento é
caro,mas é feito pelo Siste-
maÚnico de Saúde, o SUS.
Temquetestar.Testou, tra-
tou,curou”,afirma.
Ogrupodevoluntários se

reuniunamanhã de ontem
emfrenteàEstaçãodaCida-
dania, noCampoGrande, e
caminhou pela Avenida
Ana Costa até a Praça das
Bandeiras,naPraiadoGon-
zaga.Médicostambémpar-
ticiparamdoevento.
Fragoso, que assumiu a

instituição em meio à luta
contra o vírus do tipo C,
recebeu o diagnóstico em
1994.Mas, na época, a falta
de informação quase cus-
tou sua vida: um médico
lhe disse que “seguisse a vi-
danormalmente”.
Quem tem o vírus da he-

patiteCpodedesenvolver a
formacrônicadadoençaou
não,masosdanosao fígado
podem levar a cirrose, cân-
cer e insuficiência cardíaca.
Emseucaso,umtransplan-
te — feito somente em
2014, após ele sofrer com
efeitos severos da doença e
quasemorrer—osalvou.

JORNADA

OaposentadoMiltonNasci-
mento Silva Filho, de 59
anos, também passou por
transplante, há poucomais
de dois anos. Ele conta que
ficou aproximadamente
um ano emeio fazendo he-
modiálise.
“O recado é: seja umdoa-

dor de órgãos. Avise a sua
família. Isso vai ser uma luz
para quem está hoje na fila
do transplante, em hemo-
diálise”,diz.
Fragoso lembra, ainda,

quehávacinacontraahepa-
tite B, disponível em quais-
quer unidades de saúde da
BaixadaSantista.
Os testes de hepatite C

também estão disponíveis

gratuitamente nos centros
de testagem dos municí-
pios. Há, também, trata-
mentogratuito,quepermi-
te cura em caso de
detecçãorápidadadoença.

Jeová Fragoso (à esq.) quase morreu por desinformação; transplante salvou a vida de Milton Silva
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Testes para covid-19 na re-
depúblicade saúdedeSan-
tos passam a ser feitos so-
mente nas 32 policlínicas
da Cidade. O atendimento
é de segunda a sexta-feira,
das 8 às 14 horas. O Centro
de Testagem que havia até
aúltimasexta-feiranoEstá-
dio UlricoMursa, no Jaba-
quara, foi fechado por que-
da na demanda, conforme
aPrefeitura.
Olocalfoiabertoem24de

junho e, nele, se realizaram
6.472testes.Deles,2.287fo-
rampositivos(35%)e4.185,
negativos (65%). O centro
tinha sido reativado no fim
de junho. Em 1º de julho,
662 santistas procuraram o
local. No dia 22, o total de
testeschegoua119,comque-
dade82%nademanda.
O secretário de Saúde de

Santos, AdrianoCatapreta,
afirma que “as policlínicas
estãopreparadasparaaten-
derestepúblico(...).Aequi-
pe que estava na Portugue-

saSantistapassaaserrealo-
cadaàsdemaisunidades”.
Para fazer o teste, é preci-

so levarcomprovantedere-
sidência, CPFedocumento
com foto. De preferência,
deve ter apresentando sin-

tomasgripaisportrêsdias.

BALANÇO

Mongaguá teve cinco novas
suspeitasdeinfecçãoporco-
vid-19 ontem. Foi o único
númeronovoemtodaaBai-

xadanestedomingo. Praia
Grande enviou dados
iguaisaosdesábado.Osis-
temadeatualizaçãodeSan-
tos não mudou. A região
tem 253.694 casos confir-
madose8.307mortes.

Voluntários caminharam entre a Estação da Cidadania e a Praça das Bandeiras, no Gonzaga, em Santos

Centro de Testagem que funcionava no Estádio Ulrico Mursa atendeu pela última vez na sexta-feira

Doarórgãos, atoqueajuda
nocombateàshepatites
Caminhada realizada ontem encerrou o Julho Amarelo, mês de conscientização

Testedecovid-19éempoliclínicas
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ALEXSANDERFERRAZ - 24/6/22

Noambienteeleitoral,Marinaestudaoque fará
Ex-senadoraeex-ministradoMeioAmbiente,MarinaSilva (Rede) parti-
cipouontemdeumaexposiçãonocentrodeconvençõesdeSantos, na
PontadaPraia. Enão foi dessavezque revelouqual papel exato terána
eleiçãoestadual. Indagadapela coluna se realmenteserá vicenachapa
docandidatoagovernadorFernandoHaddad (PT)ou se tentará aCâma-
raFederal, respondeudesta forma: “Oarcodealiançademocráticaem
tornodacandidaturadoHaddadestá construindoamelhor estratégia
paraenfrentarobolsonarismoeodesmontedoEstadobrasileiro.ARe-
deeeuestamosparticipandodesse esforçoeàdisposiçãopara contri-
buirdamelhor formapossível”.Marina foimaisassertivaao tratarda
feiraquevisitou, aGrandExpo - Especial de Inverno.Disse ternotado
que“amaioriadaquelesqueestavamexpondoerammulheres” que tra-
balhavam“paramanter suas famíliasdepé (...), em funçãode incompe-
têncianapolítica econômica,nas políticas sociais e emtantasoutras”.

Dia aDia

Ciclovia: estudo
ACompanhiadeEngenhariade
Tráfego(CET)deSantosconfir-
mouhaverestudosparaaabertu-
radeumaciclovianaAvenidaSe-
nadorFeijó.Seaberta, ficaráen-
treaPraçaJoséBonifácio,noCen-
tro,eaAvenidaRangelPestana,
naVilaMathias.

Apósrequerimento
Ainformaçãofoi transmitidapela
assessoriadovereadorJoséTeixei-
raFilho,oZequinhaTeixeira (PP,
foto).ACETdeclarouestudara
questãoapósreceberrequerimen-
todeautoriadoprogressista.Ele,
porém,esperavaqueseabrisse
umapistaparaciclistasemtodaa
extensãodaSenadorFeijó.

Deveria ter
Paraoarquitetoeurbanista José
MarquesCarriço,umaviaquede-
veria terciclofaixaéaAzevedo
Sodré.Ele lamentaqueoprojeto
derecuperaçãodarua,noticiado
ontem,nãoprevejaalgodotipo.

Confirmação
OSolidariedade,quepromoveu
convençãoestadualnosábado,
confirmouonomedeJoséMaria
FélixcomocandidatoàAssem-
bleiaLegislativa.Eleépresidente
doSindicatodosEmpregadosem
EdifíciosdeSantoseRegião.Tem
porbasesdetrabalhoemprego,
moradia,educaçãofísicaesaúde.

Nãovamospermitir
quefaçamdeSão
Pauloparquinho
decandidatoà

Presidência”
RodrigoGarcia (PSDB), governador e candidato à reeleição, dizendo
quepretende “desnacionalizar” a campanha aoGovernoEstadual.

MATHEUSTAGÉ - 31/7/20

Semdesafinar
ABandaMarcialdeCubatãoseapre-
sentounosArcosdoValongoon-
tem,últimodiadoSantosJazzFesti-
val.Aoanunciarogrupo,omaestro
AlexandreFelipeGomestrouxena
partituramençãoàsemendaspar-
lamentaresqueajudaramnareali-
zaçãodoespetáculo.Masnãocan-
touosnomesdeseusautores.

Naarquibancada
“Aseleiçõesestãoaí, temesseFla-
mengoxFluminense.Derepente,é
umtime,masoutratorcida...”, justi-
ficouGomes,evitandoapontara
batutaparaumpolíticoououtro.

LDOdeMongaguá
Quinta-feira,às9horas:épara
quandoestámarcadaaaudiência
públicaqueaCâmaradeMongaguá
promoveráparaodebatedoproje-
todeLeideDiretrizesOrçamentá-
rias (LDO)para2023.Areuniãose-
ránoplenáriodaCasa(AvenidaSão
Paulo.3.324,VilaVeraCruz)etrans-
mitidaaovivopelasredessociais
doLegislativo.

Comunicação
Oencontromongaguaensefoimais
divulgadodoqueemanosanterio-
res.Vemsendoassimtambémem
outrascidades.Éalgoquetemaver
comumacobrançadoTribunalde
ContasdoEstado(TCE),paraque
audiênciaspúblicasedebatespúbli-
cossobrequestõesorçamentárias
sejammaisbemcomunicados.

Temporariamente
Pormotivodefériasdotitular,Gelá-
sioAyresFernandes,aSecretaria
deEsportesdeSantosestácomum
substitutotemporáriodesde20de
julhoeatédia16próximo.ÉDaniel
GouveiaDias,auxiliardeserviços
geraisconcursadoeque jáexerceu
cargoscomoosdecoordenadorde
EsporteechefedoDepartamento
deEquipamentosEsportivos.
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