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Mais uma vez com a mais nova edição de Jornalismo do Ministério Avivamento para as
Nações, EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ, NOSSA VOZ, 

HOJE!  Notícias em primeira mão, Entrevistas exclusivas e uma ótima prestação de
serviço à você comunidade, à você cidadão de bem.

Queremos sempre  transmitir a  verdade e nada além da verdade 
Informações úteis e edificantes.

 
FIQUE AGOARA COM A MATÉRIA DO JORNAL EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ,.NOSSA VOZ.

Os hospitais antes da pandemia já viviam
lotados, mas não pelo coronavírus e sim por
pacientes que tem outros problemas de saúde,
como por exemplo, tratamentos Oncológicos,
coração, diabetes, entre muitos outros
tratamentos sérios e de extrema necessidade de
acompanhamento médico, mas o que mudou
com o Covid-19 para esses pacientes?
A mudança não partiu da parte médica, mas
pelos pacientes que estão com medo de sair de
casa para dar continuidade em seus
tratamentos, como estão sendo orientados pelos
médicos, e o fato de não estarem  fazendo o
acompanhamento e ficando em seus lares, vem
agravando mais os problemas de saúde e em
alguns casos levando até mesmo o óbito em seus
lares.Segundo a Sociedade brasileira de
Cardiologia, por mês morrem em torno de
11.979 pessoas com problemas do coração e o
fato de não sair para fazer sua prevenção este
número pode ser bem maior.
Os Hospitais não estão recebendo somente
pacientes contaminados com o vírus, mas
também pacientes que requerem outros
cuidados, com relação a falta de materiais para
as equipes do Samu, que prestam socorro á
população, isso é Fake News, segundo nossa
fonte, toda semana a prefeitura disponibiliza o
kit de EPI (Equipamento de proteção Individual)
para as equipes que prestam atendimento de
socorros á população, não existe falta de
materiais, e ainda afirma que se alguém não está
usando não é por falta e sim porque não quer,
pois tem material sobrando inclusive.
 

 

O jornal Aviva News obteve informações de fontes seguras e confiáveis que vamos chamar de João, pois
não pode ter sua identidade revelada devido o local onde trabalha.

Sabemos que o caso é extremamente sério e que devemos seguir a risca todos os cuidados para que não
sejamos contaminados, porém o que tem por trás disso tudo?

 
Contratação para o SAMU já iria
acontecer muito antes da pandemia e não
houve corte de funcionários, todos estão
sendo bem assistidos e orientados
também.
Com relação ao tempo de ocorrência de
uma chamada á outra, fomos informados
que quem realiza a triagem via telefone
são médicos justamente para entenderem
a gravidade do chamado, pois
infelizmente ainda existem pessoas que
ligam para passar trotes, tirando
realmente a oportunidade de outra
pessoa que realmente necessita de
socorro, este tempo varia muito segundo
nossa fonte, pois muita coisa se leva em
conta, por exemplo: um acidente e uma
pessoa que está tendo um mal estar em
casa, a ocorrência que será atendida
primeiro será á do acidente, quanto aos
atendimentos de pessoas com suspeitas
ou não de Covid-19, não é deixado de ser
atendido, e a equipe troca de roupa no
próprio hospital onde é deixado a vítima
e o carro é sempre limpo, para evitar o
contágio á próxima pessoa que receberá o
atendimento.
E ressalta ainda que se não houver a
necessidade de sair de casa não saia, mas
sendo necessário sair, se proteja o
máximo que conseguir.
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(Produção de Texto: Gabriela Machado)

 

SUA VOZ, NOSSA VOZ: Extra Cidadão

SAMU Fake News ou Realidade

Nos últimos tempos podemos acompanhar nas
mídias o pânico que muitas vezes foram
levados para cada lar brasileiro, porém hoje
viemos trazer com exclusividade o que os
jornais circulares não falam e muito menos
mostram, pelo contrário estão usando este
vírus para ganhar mais audiência e
consequentemente mais dinheiro em seu bolso.

Matéria Jornalística e reportagem de Cátia Ramos 
Produção de Texto: Cátia Ramos 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes


AVIVA NEWS
Jornal Online

Paloma trabalha há 5 anos na UBS da São Remo e ela disse pra nós que muitos comerciantes
tiveram a consciência de se proteger e fazer todas as precauções necessárias para a prevenção da

Covid-19. Ela também fala que tem muitos comerciantes que tem respeitado as medidas e cobrado
aos clientes do uso da máscara no ambiente.

Na UBS do Rio Pequeno o trabalho deles é dividido em duas partes. Eles tem o trabalho que
chamam estratégia e  a outra atende área do posto. Eles tem em torno de 70 a 80 mil pessoas

cadastradas ao total. Mas cada equipe tem em torno de 5 mil pessoas cadastradas.
A Juliana Santos trabalha na UBS Rio pequeno há 3 anos e 10 meses. E ela falou pra nós também

com está sendo o atendimento e os planos de ações.
 

“ Se a população ajudasse mais, com os cuidados, teríamos menos casos. Os
médicos precisam da ajuda e conscientização da população se não eles ficam

saturados.
Eu só tenho a aplaudir os médicos e enfermeiros da UBS da São Remo, você vê eles

sorridentes, atendendo, são muito dedicados, trabalham super bem. E agente
gosta muito disso. E  aplaudo eles e cada um da equipe de estratégia da família.

Temos também um plantão psicológico, temos todas as informações
disponibilizadas para as pessoas”.

 

Também podemos contar com a entrevista das agentes
de Saúde, Paloma Silva e Juliana Santos. Elas contaram
pra nós como tem sido o trabalho delas como Agente de
Saúde e as estratégias da UBS da São Remo e Rio pequeno
na zona oeste de São Paulo.
Sabemos que os problemas de uma comunidade não é só
com relação ao Corona Vírus, na atualidade é um
problema a mais para se juntar com outros problemas.
Tanto na saúde como no saneamento básico da
população.
As Agentes Paloma e Juliana nós contaram como a UBS e
o trabalho delas tem sido nessa pandemia:
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TRABALHOS DAS UBS EM APOIO A COMUNIDADE:

“Tivemos todo o suporte da nossa RT ela conseguiu
muitas doações de máscaras N95 protetores

também.
Não estamos tendo consultas agendadas, mas
continua atendendo de forma emergencial no

acolhimento”.

disse Juliana Santos da UBS Rio pequeno para nós na entrevista.
A Paloma também falou um pouquinho para nós de como

 está sendo a batalha diária nessa guerra contra o Corona Vírus.

“Nossa equipe tem ido de porta em porta, dando
orientação, perguntando como estão, verificando
se estão com sintomas. E também estamos indo
nos comércios, dando orientação de como eles
podem fazer atendimentos e os serviços que eles
prestam, de uma maneira segura”.

“Estamos fazendo ações sobre conscientização da 
importância de ficar em casa e de se cuidar”. 

As UBS elas tem trabalho não só pela Pandemia do Corona Vírus, mas também
feito campanhas de prevenções e ações da área da Saúde. Cada unidade tem suas
medidas e trabalhos, mas uma coisa vemos em todas elas. A disponibilidade dos

profissionais em atender a população de uma forma digna e abrangente.

As UBS tem dado suporte e orientação para cada pessoa. São doações, informação, orientação e cuidado com cada
um da comunidade.

Além de trazer tudo isso na aérea da saúde, trazem mais além. Um cuidado psicológico, alimentício ( Quando a
UBS consegue doação de cestas básicas) e material de higiene.

Toda a equipe do Jornal Online Aviva News  aplaude e agradece todo cuidado de todas as UBS de São Paulo, pelo
cuidado com cada família de cada comunidade. Parabéns á todos os profissionais!

 
Matéria Jornalística e reportagem de Kátia Cristina 

Produção de Texto: Gabriela Machado 
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Desde o dia 05 de Julho o local está
recebendo pessoas que estão com
Covid -19.
Além disso eles dão suporte com 2
cestas básicas e R$ 500,00 de vale
compras para o paciente do
acolhimento.
São poucas vagas e só pode ser  estar
sendo acolhido  ao centro de
acolhimento através do
encaminhamento do seu médico da
sua UBS. 
Então para mais informações procure
sua UBS faça o teste e eles
encaminharam para todos os
procedimentos necessários.
 
 

Matéria e Reportagem de Gabriela Machado 
Produção de Texto: Gabriela Machado 

O EXTRA CIDADÃO também traz para você leitor hoje, uma prestação de
serviço. Uma dica para aqueles que estão com dificuldades de se afastar e

estabelecer uma quarentena saudável. Aqueles que se encontram com
confirmação de contaminação da Covid 19 e precisam estar em isolamento, e

não tem condições de estar em um quarto isolado, por falta de espaço e
muitas vezes também sem  condições financeiras para se manter em quanto

está em isolamento, pode encontrar um super apoio no
 CENTRO DE ACOLHIMENTO DE PARAISÓPOLIS.
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CASA DE ACOLHIMENTO

DICA DE SAÚDE 
 
Inverno, conforto para uns,
desconforto para outros!
 
Com a queda de temperatura e o ar seco, devemos
redobrar a atenção, pois ficamos mais propensos à
algumas doenças. E um delas é a gripe. Veja algumas
dicas de como se prevenir:

Matéria e Produção de Texto:
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