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Festa de São Benedito de 2019; evento é cancelado em decisão entre a Prefeitura e a Igreja em prevenção ao coronavírus em Aparecida

Lorena decreta 
emergência em 
180 dias contra 
o coronavírus

A Prefeitura de Lorena 
decretou estado de emer-
gência em saúde pública por 
180 dias, nesta terça-feira. 
A assinatura do documento 
institui medidas temporárias 
de prevenção ao contágio e 
disseminação do novo coro-
navírus, o Covid-19.
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Santa Casa para 
cirurgias eletivas 
em Aparecida

A Santa Casa de Apareci-
da suspendeu as cirurgias 
eletivas marcadas para 
os próximos trinta dias. A 
informação foi confirmada 
pela direção do hospital, que 
vai destinar os leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) para casos suspeitos 
de coronavírus que possam 
surgir no município.
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A entrada do Pronto Socorro de Lorena; região reforça saúde contra o avanço do coronavírus

RMVale abre guerra 
contra o coronavírus
Prefeituras definem ações contra a doença e suspensão serviços; redes 
de ensino passam tem semana de preparação antes de paralisação

O avanço do coronavírus, 
o Covid-19  gerou uma série 
de ações nas cidades da 
regnião. Entre os destaques, 
a suspensão dos eventos 
regigiosos em Aparecida e 
Guaratinguetá. A DRS (Di-
retoria Regional de Saúde) 
do Vale do Paraíba reco-
mendou que a Prefeitura 
de Aparecida e os hoteleiros 
do município suspendam 

as romarias com destino à 
cidade. A recomendação foi 
feita dia 17, no Paço Munici-
pal. A Prefeitura confirmou 
o cancelamento da festa de 
São Benedito e a suspensão 
da feira livre por trinta dias. 
As medidas foram tomadas 
em caráter emergencial e 
atendem as recomendações 
feitas pelo governador João 
Doria (PSDB), que desde a 

última semana pede que as 
pessoas em todo o estado 
de São Paulo evitem aglo-
merações com mais de qui-
nhentas pessoas. Durante 
reunião nesta segunda-feira, 
a articuladora da atenção 
básica da DRS de Taubaté, 
Maria Cláudia Corrêa da 
Silva, recomendou a suspen-
são de romarias, em debate 
com grupos de hoteleiros, 

empresários, comerciantes 
e secretários municipais. 
Fica a critério do município 
e dos hoteleiros suspender 
ou não. Os casos também 
proliferaram na região. Em 
Guaratinguetá, uma mulher 
de 66 anos deu entrada no 
Hospital Frei Galvão, ecom 
sintomas de coronavírus, na 
última sexta-feira.
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Litoral Norte 
anuncia ações 
contra avanço 
de epidemias

Com o crescimento no 
número de casos de dengue 
e suspeitas de coronavírus 
por todo país, as cidades do 
Litoral Norte anunciaram 
novas medidas para prevenir 
a proliferação das doenças. 
Caraguatatuba investiga 
nove casos suspeitos da 
Covid-19, enquanto a Prefei-
tura de Ubatuba acompanha 
dois casos suspeitos, de 
uma senhora de 86 anos, 
moradora do Itaguá, e de 
uma adolescente de 15, do 
Perequê-Açu.
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Silveiras tem 
casos suspeito 
de coronavírus
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Oposição 
barra vetos
na Câmara 
de Lorena

O prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) sofreu duas 
derrotas na última sessão em 
Lorena. A Câmara derrubou 
dois vetos do Executivo que 
barravam a isenção de IPTU 
(Imposto Territorial Predial 
Urbano) para templos religio-
sos e a ampliação do tempo de 
uso dos veículos dos taxistas. 
A sessão da última segunda-
-feira, além de ser marcada 
pela separação da assistência 
em prevenção ao coronavírus, 
contou com a participação de 
taxistas e religiosos acompa-
nhando a discussão dos vetos 
de Marcondes. O primeiro veto 
reprovado foi o dos taxistas 
sobre o projeto de autoria dos 
vereadores Fábio Longuinho 
(PSC) e Waldemilson da Silva, 
o Tão (PL).
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Câmara de 
Pinda arquiva 
processante 
contra Isael

Muito aguardada pela opo-
sição, a solicitação para a 
abertura de uma comissão 
processante sobre o uso de 
veículos para a Atividade 
Delegada foi arquivada na 
última segunda-feira, na Câ-
mara de Pindamonhangaba. 
Autores do pedido, Renato 
Cebola (PV) e Ronaldo Pipas 
(PL) protestaram contra o 
resultado que garantiu nova 
vitória do prefeito Isael Do-
mingues (PL) na Casa. Apesar 
da medida, adotada pela mesa 
diretora, de restringir os aces-
sos somente aos funcionários 
e parlamentares (em ação 
para prevenção ao Covid-19), 
a população acompanhou de 
fora a votação contra o pre-
feito e o vice-prefeito Ricardo 
Piorino (PSL).

Aparecida 
aprova uso de
R$ 1,5 milhão 
do pré-sal

A Câmara de Aparecida apro-
vou por unanimidade três 
projetos que regulamenta o 
uso do royalties do pré-sal. A 
verba de pouco mais de R$ 1,5 
milhão deve ser usado para a 
pavimentação e recapeamento 
de ruas do munícipio. O valor 
arrecadado veio do leilão rea-
lizado pelo Governo Federal no 
dia 6 de novembro de 2019. 
Na época, a expectativa do 
governo de Jair Bolsonaro (sem 
partido) era de que R$ 106 
bilhões fossem arrecadados, 
mas o leilão garantiu cerca de 
R$ 70 bilhões, o que derrubou 
o repasse dos royalties do 
pré-sal de R$ 21,9 bilhões para 
R$ 10,58 bilhões, com R$ 5,3 
bilhões para as cidades e R$5,3 
bilhões aos estados.
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Operação em 
Pinda rastreia
foragidos
do Pemano

Depois do motim organizado 
pelos detentos no presídio Dr. 
Edgard Magalhães Noronha, o 
Pemano, em Tremembé, pelo 
menos 218 presos fizeram 
de Pindamonhangaba rota de 
fuga. A Policia Militar, em par-
ceria com a Guarda Civil Mu-
nicipal, iniciou o processo de 
busca e captura dos detentos 
ainda na noite de segunda-fei-
ra. Em toda região, a terça-feira 
foi de atenção. A rebelião se 
iniciou após os presos serem 
informados da suspensão da 
saída temporária, no próximo 
mês, como medida de proteção 
ao coronavírus.
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Lorena decreta 
emergência em 
saúde por 180 dias
Medida, divulgada nesta terça-feira, afeta 
atuação de secretarias e serviço à população

Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Lorena decretou 
estado de emergência em saúde pú-
blica por 180 dias, nesta terça-feira. 
A assinatura do documento institui 
medidas temporárias de prevenção 
ao contágio e disseminação do novo 
coronavírus, o Covid-19.

Semelhante a outros municípios 
como Taubaté, que decretou estado 
de emergência após registrar vinte 
casos de investigação da doença, 
Lorena, que descartou três casos em 
menos de um mês e segue sem novas 
notificações, tomou a mesma atitude.

Entre as ações determinadas após 
reunião entre o prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido), a vice-prefeita 
Marietta Bartelega (DEM) e todo o 
secretariado na última segunda-fei-
ra, está a permissão de aquisição de 
bens e serviços necessários ao aten-
dimento emergencial, bem como a 
contratação excepcional dispensando 
licitação, tendo em vista o estado 
de emergência envolvendo a saúde 
pública, o que requer agilidade para 
os atendimento.

O decreto institui também a 
suspensão de eventos e atividades 
públicas da secretaria de Cultura 
e Turismo, Esporte e Lazer, dos 
Centros de Convivência da Melhor 
Idade e Centro do Idoso. Os parques 
municipais, o CSU (Centro Social 
Urbano) Biblioteca e Casa da Cul-
tura estarão fechados a partir desta 
quarta-feira.

A prevenção se estende para a 
Educação. Conforme a recomendação 
de uma nota conjunta do governo 

do Estado e órgãos vinculados ao 
setor educacional, a rede munici-
pal de ensino, inclusive CMEI, EM 
e Ciejap Milton Ballerini terão as 
aulas suspensas a partir da próxima 
segunda-feira. A medida está sendo 
tomada de forma gradativa e será 
compreendida como antecipação do 
recesso escolar de julho. As escolas 
particulares terão permissão de an-
tecipar recesso, férias ou suspender 
aulas pelo período determinado, a 
critério de cada unidade.

Na saúde, os profissionais de aten-
dimentos rotineiros de saúde bucal, 
exceto de urgência e emergência 
devem estar à disposição de outras 
atividades vinculados a saúde pú-
blica. Os mesmos servidores, assim 
como os da secretaria de Segurança 
Pública, terão suspensas as férias e 
licenças-prêmio até o dia 15 de maio.

Os atendimentos à população como 
o de prazos processuais administrati-
vos em geral e audiências no Procon 
seguem suspensos por trintas dias.

Estão determinados ainda, o regi-
me de teletrabalho aos servidores 
municipais maiores de sessenta anos, 
com exceção dos que atuam nas áreas 
da segurança e saúde.

A orientação da Prefeitura também 
salienta o adiamento de reuniões pre-
senciais sem extrema necessidade, 
o estímulo à higienização pessoal, 
do ambiente, veículos e o perigo na 
aglomeração de pessoas.

Para os comerciantes e empresá-
rios do ramo alimentício, os bares 
e restaurantes devem manter uma 
distância mínima de dois metros 
entre as mesas. O decreto completo 
pode ser acessado na íntegra pelo site 
do governo, lorena.sp.gov.br.

Poeta Capitão Diniz é 
sepultado aos 98 anos

Da Redação
Lorena

Lorena perdeu um de seus gran-
des personagens na noite desta 
segunda-feira. Aos 98 anos faleceu 
Capitão Diniz, como era conhecido 
o ex-militar e poeta José do Carmo 
Diniz.

Autor de 18 livros, entre eles 
“O Despertar do Poema”, lançado 
em 2017, uma declamação de seu 
amor à família e à vida e sua eterna 
esposa, Olga Miguel Diniz, falecida 
há 12 anos.

Além da família, Capitão Diniz con-
tava em seu versos as lembranças de 
uma longa vida. Nascido na cidade 
mineira de Consolação, ele chegou 
a Lorena em 1928, aos sete anos, e 
nunca mais foi embora. Dez anos de-
pois, se apresentou como voluntário 

ao 5º Regimento de Infantaria. Foi 
na cidade que conheceu a esposa e 
se casou, em 1942.

Foi no Exército que começou a es-
crever. Em uma entrevista ao Jornal 
Atos, ele descreveu a atividade como 
um presente aos amigos. “É uma 
satisfação muito grande fazê-las 
(poesias) e doá-las para quem gosta. 
A hora que dá vontade eu pego a 
máquina e escrevo. Toda a minha 
vida na Terra eu fiz poesias, desde 
mocinho já escrevia”, contou.

Após a impressão, os exemplares 
eram doados para amigos, visitas 
em que recebia e a escolas públicas 
e privadas (que os utilizam como 
material extra escolar). A ideia foi 
levar a poesia e suas histórias para 
quem tivesse olhos e coração aber-
tos para os versos de Diniz. 

O poeta foi velado no cemitério 
Memorial de Canas.

O poeta José do Carmo Diniz, que marcou a cidade com suas histórias e versos

Foto: Rafaela Lourenço

Bastidores da Política
Ordem e progresso...

...às avessas –  A Câmara de 
Lorena na contramão do que reco-
menda o protocolo da prevenção 
ao coronavírus –  que proíbe por 
força de lei a aglomeração de pes-
soas – montou até tenda no pátio 
de entrada do prédio para ampliar 
o plenário, nesta segunda-feira, 
para receber o público especial-
mente convidado a participar da 
queda de braços entre Legislativo 
X Executivo –  pelo simples fato 
de 'derrubarem um veto' do prefeito 
que impediria a população de utili-
zar carros mais antigos na frota de 
táxis da cidade.

Casa dos artistas
Dissimulações, populismo, exi-

bicionismo e oportunismo foram 
alguns dos dotes observados na 
sessão de Câmara de Lorena desta 
segunda-feira. O plenário, trans-
formado em picadeiro, 'estrelando' 

o que pretende 
ser vice –  inter-
pretando o gê-
nero 'zangão'; 
Pedro de Vila 
–  na versão o 
'poeta da pe-
riferia'; Lúcia 
encorporando 
a personagem 

'Madalena arrependida'; Longuinho 
no juridiquês; o de Melo encenando 
o 'bobo da corte'; o Tanga conti-
nuou frouxa e o Cleber Maravilha 
demonstrou que não consegue nem 
plagiar projetos de outras cidades. 
Ah! Se não bastasse a recaída do 
'sem cabelo' que pela manipulação 
da oposição acabou votando contra 
o prefeito como sempre, foi escra-
chado assim mesmo pelo 'dr Tumor' 
e sua trupe...

Questão de ordem
A sessão de Câmara de Pinda 

desta semana foi acompanhada 
por um misto de formadores de 
opinião, especuladores oportunistas 
e moradores preocupados com a 
continuidade do governo munici-
pal. Em pauta a decisão da abertura 
de uma comissão processante que 
poderia culminar com a cassação do 
prefeito Isael Domingues. Mesmo 
com as limitações de público no 
plenário imposta pelo presidente 
Felipe César –  em prevenção ao 
coronavírus, a assistência marcou 
presença na parte externa ao ple-
nário e pelas redes sociais.

Sepultamento
Por oito votos a dois, a Câmara 

sepultou a intenção dos vereadores 
Ronaldo Pipas e Renato Cebola – 
pilhado por mais três colegas – na 
processante contra Isael Domin-
gues, provavelmente numa mano-
bra de neutralizar sua reeleição. 
Somente a dupla Rafael Goffi e 
Jânio Lerário tiveram coragem de 
se posicionar pela continuidade do 
processo, mesmo sabendo que eram 
votos vencidos...

Verde oliva
A reunião regional do partido 

Patriotas revelou ‘novidades’ para 
cenário eleitoral e que aproxima, 
inclusive para Guaratinguetá. Dis-
seram que não precisou nem insis-
tência por parte dos filiados para 
que Moura Brasil se propagasse 
pré-candidato a prefeito, ‘em nome’ 

do pessoal da farda. Comentários na 
praça dão conta que Moura divide 
a preferência dos militares concor-
rendo com o Coronel Salomão e o 
vereador Fabrício da Aeronáutica. 
Perguntem ao Martins!!! 

Pedindo ajuda aos...
...universitários – Quem acom-

panhou a sessão de Câmara de 
Aparecida, nesta segunda-feira, 
teve a impressão que os vereadores 
estão completamente alheios aos 
acontecimentos e medidas adota-
das pela Prefei-
tura em conexão 
as autoridades 
n a  p r e v e n ç ã o 
ao coronavírus. 
Perdidos nos dis-
cursos, os vere-
adores tiveram 
de ser ajudados 
por alguém do 
auditório para saber que a Feira 
Livre seguirá suspensa por 30 dias, 
que o vencimento para pagamento 
do IPTU foi prorrogado e outras 
atitudes de postura com relação 
aglomeração pública foram adota-
das no município. Concluíram que 
a importância do Legislativo nos 
debates de interesses da população 
está em baixa e que o Adilson Boi 
na Brasa segue preocupado com a 
baixa de hóspedes em seu hotel...

Quanto mais, menos votos
É voz corrente no mercado po-

lítico de Cruzeiro que o vereador 
Paulo Vieira (ainda PL) pretende 
baixar o cociente eleitoral da cida-
de para tentar repetir ou garantir o 
número de afilhados na futura Câ-
mara. A prova disso é que na sessão 
desta semana, ele tentou requentar 
o projeto que amplia o número de 
vereadores de 10 para 15 no mu-
nicípio –  mesmo com o risco de 
sua ex-diretora na FACIC, Patrícia 
Batistela, estar entre as eleitas em 
4 de outubro.

Inimigo oculto
Parece que o prefeito Thales 

Gabriel está vivendo a síndrome de 
Alexandre Frota – versão Cruzeiro. 
Ou seja, assim como Bolsonaro 
assistiu um aliado se transformar 
num algoz, provavelmente o ex-se-
cretário de Educação, Carlinhos do 
Valle, será o ‘calcanhar de Aquiles’ 
de Thales nesta reeleição. Pelo me-
nos isso é o que aparenta, devido 
as postagens do ex-secretário nas 
redes sociais, ameaçando divulgar 
fotos, documentos e revelações 
que podem ‘derrubar a casa’, caso 
insistam em destruir o que construir 
nos três anos numa das pastas mais 
importantes da administração. Nos-
sa! Que medo...

Chilique parlamentar
Após prota-

gonizar um chi-
lique na última 
sessão de Câma-
ra, o vereador 
Renato Cebola 
(PV) foi alvo de 
uma enxurrada 
de críticas na 
última semana 

em Pinda. Inconformado com a 
rejeição da comissão processante 
contra o prefeito Isael Domingues 
(PL), Cebola se excedeu ao questio-
nar a decisão de seus oito colegas, 

chegando ao ponto de abandonar o 
plenário por alguns minutos. Além 
do público presente, a atitude de 
Cebola desagradou até mesmo 
parte de seus aliados que o “descas-
caram” pelos corredores da Casa. 

Quatro décadas
Os comerciantes e frequentado-

res do Mercadão de Pinda ganha-
ram um motivo para comemorarem 
na última segunda-feira. Por unani-
midade, a Câmara aprovou o proje-
to do prefeito Isael Domingues (PL) 
que revogou a lei de 1977 que regu-
lamentava as atividades comerciais 
do espaço público – colocando em 
risco a permanência de muitos pro-
prietários. Com o aval legislativo, 
a gestão de Isael tem “caminho 
livre” para avançar na elaboração 
de propostas que modernizem a 
estruturação de funcionamento do 
local de compras, dinamizando as 
suas atividades econômicas e aten-
dendo as necessidades dos mais de 
150 comerciantes do local. 

Cada um no seu...
...quadrado Com o campeonato 

eleitoral de Guará se aproximando 
e Marcus Soliva reunindo vários 
times e uma quantidade expressiva 
de artilheiros para defender sua 
reeleição, a dificuldade dos organi-
zadores de sua campanha tem sido 
ajustar os jogadores da temporada 
com os eventuais titulares. Com o 
medo de ficar no banco de reservas 
e de ficar entre os lanternas, tem 
postulantes à Câmara fazendo da 
calculadora sua maior aliada para 
escolha da camisa que vestirá.

Janela eleitoral
Abril pode fechar o período das 

mudanças partidárias com novida-
des para o PSB de João Pita, em 
Guará. Pela mesma porta em que 
saiu Marcus Soliva para o PSC, 
devem entrar alguns personagens 
com poder de votos para garantir 
várias presenças do partido na fu-
tura Câmara. A notícia da adesão 
dos vereadores Marcelo da Santa 
Casa, Pedro Saninni, Dr Wenek e 
talvez o jornalista Orville Teixeira 
no grupão do Pita, sinaliza uma 
fatia significante no bolo eleitoral 
de 4 de outubro... 

Efeito retardado
O presidente da Câmara de 

Lorena, Mauro Fradique, após 
expor muitas pessoas ao risco do 
coronavírus na última segunda-fei-
ra, insistindo 
em manter um 
grande público 
na sessão que 
pretendia uma 
ação política 
contra o prefei-
to Fábio Mar-
condes, deli-
berou de forma 
tardia a restrição de pessoas e a 
suspensão do atendimento ao pú-
blico. Tem gente rezando para que 
ninguém tenha sido contaminado 
pelo vírus no espetáculo...

Não ‘COVID’ para...
...a mesma picanha a prefeita 

de Aparecida Dina Moraes e os 
vereadores, principalmente se o 
assunto for convite para discutir o 
contingenciamento para conter o 
coronavírus...

Renato Cebola

Cleber Maravilha

Boi na Brasa

Mauro Fradique
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Câmara derruba vetos sobre táxi 
e isenção para igrejas em Lorena
Negativas de Marcondes sobre leis são rejeitadas em sessão aberta ao público; uso de 
carros deve ser ampliada em cinco anos e templos religiosos podem ficar livres do IPTU

Rafaela Lourenço
Lorena

O prefeito Fábio Marcon-
des (sem partido) sofreu duas 
derrotas na última sessão em 
Lorena. A Câmara reprovou 
dois vetos do Executivo que 
barravam a isenção de IPTU 
(Imposto Territorial Pre-
dial Urbano) para templos 
religiosos e a ampliação do 
tempo de uso dos veículos 
dos taxistas. 

A sessão da última segun-
da-feira, além de ser marcada 
pela separação da assistência 
em prevenção ao coronaví-
rus, contou com a participa-
ção de taxistas e religiosos 
acompanhando a discussão 
dos vetos de Marcondes.

O primeiro reprovado foi o 
dos taxistas sobre o projeto 
de autoria dos vereadores 
Fábio Longuinho (PSC) e 
Waldemilson da Silva, o Tão 
(PL). A proposta vetada pelo 
chefe do Executivo alteraria 
o tempo de uso dos táxis de 

cinco para dez anos. Com 
a justificativa de falta de 
consulta pública, inconstitu-
cionalidade, falta de paridade 
com a lei do Uber e o prejuízo 
a cerca de 90% da classe, o 
veto não passou pela Casa. 
Foram 10 votos a 6, sendo 
contrários os parlamentares 
Careca da Locadora (PV), 
Cleber Maravilha (Republica-
nos) Longuinho (PSC), Elcio 
Vieira Junior, o Elcinho (PV), 
Lucia da Saúde (Progres-
sistas), Pedro da Vila Brito 
(PTB), Samuel de Melo (PTB), 
Tão (PL), Adevaldir Ramos 
(Republicanos) e Wandinho 
(PSDB). 

Outro destaque da sessão 
da última segunda-feira foi o 
veto ao projeto de isenção de 
IPTU para templos religiosos 
alocados na cidade. A lei, 
aprovada em fevereiro pela 
Casa, garante o benefício a 
pessoas jurídicas de direito 
privado que comprovem 
ações ou desenvolvam ativi-
dades de cunho social e que 
estejam diretamente vincu-

ladas a qualquer instituição 
religiosa. A manutenção do 
serviço será através de com-
provação anual.

Após o autor, Cleber Mara-
vilha defendê-lo, a sessão foi 
paralisada por cinco minutos 
para discussão interna. 

Ao retornar a transmissão, 
parlamentares utilizaram 
a tribuna para expor posi-
cionamentos favoráveis e 
contrários ao veto de Mar-
condes, como o Pedro da Vila 
Brito, que frisou a dúvida de 
como seria a tramitação da 
proposta na Câmara se fosse 
retirada de votação. Segundo 
o parlamentar, aguardar o 
projeto pela Prefeitura seria 
impossível devido o ano elei-
toral impossibilitar o Execu-
tivo de enviá-lo para votação. 
Por outro lado, o vereador 
Bruninho salientou que se o 
projeto fosse retirado e re-
formulado seria protocolado 
pelos próprios vereadores 
para uma nova votação. 
Porém, o mesmo vereador 
foi um dos que contrariou o 
veto permanecendo a decisão 
de isentar os templos. O veto 
caiu por 9 a 8. Além de Bru-
ninho, Maravilha, Longuinho, 
Elcinho, Lucia da Saúde, Mau-
rinho Fradique, Pedro da Vila 
Brito, Tão e Samuel de Melo 
votaram contrariamente.

Os vetos retornarão para 
o prefeito que poderá entrar 
com uma Adin (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) 
para barrar as leis.Sessão da Câmara de Lorena derrubou vetos de Marcondes sobre lei de táxis e isenção para igrejas

Foto: Rafaela Lourenço

Câmara de Pinda arquiva processante contra Isael
Com população de fora do plenário, oposição não consegue emplacar investigação sobre carros da Atividade Delegada

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Muito aguardada pela opo-
sição, a solicitação para a 
abertura de uma comissão 
processante sobre o uso de 
veículos para a Atividade De-
legada foi arquivada na última 
segunda-feira, na Câmara de 
Pindamonhangaba. Autores 
do pedido, Renato Cebola 
(PV) e Ronaldo Pipas (PL) pro-
testaram contra o resultado 
que garantiu nova vitória do 
prefeito Isael Domingues (PL) 
na Casa.

Apesar da medida, adotada 
pela mesa diretora, de restrin-
gir os acessos somente aos 
funcionários e parlamentares 
(em ação para prevenção 
ao Covid-19), a população 
acompanhou de fora a votação 
contra o prefeito e o vice-pre-
feito Ricardo Piorino (PSL). 
O inquérito foi arquivado 
com oito votos para barrar a 
comissão contra dois a favor.

Antes mesmo que se ini-

ciasse a votação, o fluxo de 
pessoas era intenso na porta 
da Câmara. Cerca de sessenta 
pessoas esperavam a votação. 
Apoiadores do atual prefeito 
estiveram presentes com car-
tazes “contra o coronelismo”, 
em alusão ao ex-prefeito Vito 
Ardito (PP), que deve pleitear 
novamente o cargo no dia 4 
de outubro de 2020.

De acordo com Pipas, a CEI 
não se tratava de uma cassa-
ção e sim uma investigação. 
Para ele, a documentação foi 
“muito bem embasada”, ana-
lisada e contou também com 
depoimentos de secretários 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. “Contra fatos, não 
há argumentos. A resposta da 
população para vocês, verea-
dores (que votaram contra), 
virá no dia 4 de outubro”, 
direcionou aos colegas.

O vereador Jorge da Farmá-
cia (PR) afirmou na tribuna 
que não houve corrupção do 
Executivo, e sim um equívoco 
motivado pelo atraso do re-
passe do Estado e, por isso, os 

carros ficaram paralisados no 
pátio. “A intenção do prefeito 
foi a melhor, atendendo à po-
pulação. Todos nós sabemos: 
segurança pública, educação 
e saúde é responsabilidade 
do Estado, mas o prefeito faz 
o melhor que pode”.

Para a vereadora Gislene 
Cardoso (DEM), não houve ne-
nhuma má-fé do órgão público 
acerca da ação da atividade 
delegada. “Ele (o secretário) 
agiu tecnicamente incorreto, 
mas em nenhum momento 
agiu de má-fé”, destacou a 
única vereadora na Casa. Gis-
lene, que faz parte da base do 
Executivo, comentou que Isael 
está fazendo uma “excelente 
administração e não deveria 
ser punido pelos erros do se-
cretário”. “Existe uma oposição 
louca para tirar essa gestão 
que está no caminho certo”. 

No relatório foi apurado 
que houve falha técnica do 
secretário de Segurança Pú-
blica, José Sodário Vianna. 
De acordo com sindicância, 
o valor de cerca de R$ 200 

mil foi parcelado e o dinheiro 
será restituído aos cofres pú-
blicos em até cinco anos. “Se 
o dinheiro está retornando 
aos cofres públicos, então o 
objetivo da CEI foi alcançado”, 
frisou Roderley Miotto (PSDB).

Em sua fala, Rafael Goffi 
(PSDB) destacou que mentiras 
foram espalhadas na cidade 
sobre uma votação contra o 
projeto Reinvente (ação de 
promoção social mantida e 
organizada pelo Fundo Social, 
chefiado pela primeira-dama, 
Cláudia Domingues). Para ele, 
o relatório da CEI apontou “de 
forma cristalina” que houve 
mal uso do dinheiro público 
e que o prefeito tem a res-
ponsabilidade de fiscalizar o 
trabalho de seus secretários.

Adeus PSDB – Após três 
décadas de Partido da Social 
Democracia Brasileira, o ve-
reador e membro da mesa 
diretora Jânio Lerário, está 
sem partido. Ele se desligou 
do partido para apoiar o irmão 
e pré-candidato à Prefeitura, 
Vito Ardito Lerário, no PP. O prefeito Isael Domingues conseguiu vitória no Legislativo

Foto: Bruna Silva

Câmara de Aparecida aprova uso de
R$ 1,5 milhão de royalties de pré-sal
Verba oriunda de leilão de 2019 deve ser usada na pavimentação de ruas da cidade

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Câmara de Aparecida apro-
vou por unanimidade três 
projetos que regulamenta o 
uso do royalties do pré-sal. A 
verba de pouco mais de R$ 1,5 
milhão deve ser usado para a 
pavimentação e recapeamento 
de ruas do munícipio.

O valor arrecadado veio do 
leilão realizado pelo Governo 

Federal no dia 6 de novem-
bro de 2019. Na época, a 
expectativa do governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) era 
de que R$ 106 bilhões fossem 
arrecadados, mas o leilão ga-
rantiu cerca de R$ 70 bilhões, 
o que derrubou o repasse dos 
royalties do pré-sal de R$ 21,9 
bilhões para R$ 10,58 bilhões, 
com R$ 5,3 bilhões para as 
cidades e R$5,3 bilhões para 
os estados. A União ficará com 

saldo de R$ 23,7 bilhões.
Diferente de outras cidades, 

a administração municipal da 
Capital Mariana da Fé teve que 
encaminhar o projeto de lei 
para Comissão de Orçamento 
e ter um parecer a ser votado 
no plenário.

Sobre o destino da verba, o 
presidente da Câmara, Fran-
cisco Egídio Monteiro Vaz, o 
Fran Pé Sujo (MDB), contou que 
a ruas da cidades estão “esbu-
racadas”. “Esse dinheiro será 
usado para pavimentar várias 
ruas da cidade, é um dinheiro 
federal e a população precisa 
de mais cuidados. Na verdade 
ela precisa de uma resposta e a 
resposta é pavimentar algumas 
ruas do município”.

Paralelo ao convênio, a Pre-
feitura tem um processo licita-
tório aberto para revitalização 
da alameda Chad Gebran, no 
bairro Jardim São Paulo, e 
outras oito ruas.

Segundo o secretário de 

obras José Renato Coelho Ri-
beiro, a licitação tem um custo 
em torno de R$ 2 milhões. “As 
ruas que estamos revitalizando 
são as Chad Gebran, Benedito 
Macedo, Itapitanga, Itapevi e 
Itatiba. Essas obras todas estão 
indo para licitação e esperamos 
que elas sejam entregues em 
torno de três a quatros messes”.

Com uma série de ruas sem 
calçamento e pavimentação, 
o bairro do Itaguaçu também 
será contemplado. “É (o Itagua-
çu) uma preocupação da pre-
feita Dina e minha também. Já 
abrimos licitação para as ruas 
Itapitanga, Itapevi e Itatiba 
para fazer a pavimentação e 
queremos deixar o bairro com 
condições de moradia bacana”.

Outra medida que já está 
sendo tomada é a “Operação 
Tapa-Buraco”. As vias que 
apresentam pequenas deformi-
dades vão receber os trabalhos 
de agentes com pequenas 
máquinas. Adilson Boi na Brasa durante sessão que aprovou destino de verba

Foto: Marcelo A dos Santos
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

DRS recomenda suspensão de romarias e 
Aparecida cancela Festa de São Benedito

Santa Casa suspende cirurgias eletivas e 
libera leitos de UTI para suspeitos de Covid-19

Eventos, montagem da feira e missas no Santuário estão suspensos por trinta dias; festa de Guará também para
Leandro Oliveira
Aparecida

A DRS (Diretoria Regional 
de Saúde) do Vale do Paraíba 
recomendou que a Prefeitura 
de Aparecida e os hoteleiros do 
município suspendam as ro-
marias com destino à cidade. A 
recomendação foi feita dia 17, 
no Paço Municipal. A Prefeitu-
ra confirmou o cancelamento 
da festa de São Benedito e a 
suspensão da feira livre por 
trinta dias.

As medidas foram tomadas 
em caráter emergencial e aten-
dem as recomendações feitas 
pelo governador João Doria 
(PSDB), que desde a última 
semana pede que as pessoas 
em todo o estado de São Paulo 
evitem aglomerações com 
mais de quinhentas pessoas.

Durante reunião nesta se-
gunda-feira, a articuladora 
da atenção básica da DRS 
de Taubaté, Maria Cláudia 
Corrêa da Silva, recomendou 
a suspensão de romarias, em 
debate com grupos de hotelei-

ros, empresários, comerciantes 
e secretários municipais. Fica 
a critério do município e dos 
hoteleiros suspender ou não.

“Nós convidamos hoteleiros 
que têm empreendimentos 
grandes na cidade para que 
eles conversem com os chefes 
de romaria da corresponsabi-
lidade de cada um de vir para 
cá com esses ônibus cheios. 
Muitas romarias estão pedindo 
transferência para o segundo 
semestre. Isso é bom para a 
cidade e para os hoteleiros 
também”, respondeu a secretá-
ria de Turismo, Márcia Filippo.

Tradicional festejo religioso 
do Vale do Paraíba, a festa de 
São Benedito de Aparecida, 
que chegaria à 111ª edição 
em 2020, foi cancelada. As 
comemorações teriam início 
no próximo dia 12 de abril e 
se estenderiam até o dia 20. A 
distribuição de doces, as con-
gadas, a cavalaria, a procissão 
e os shows estão cancelados e 
retornam apenas em 2021.

“Teremos o cancelamento 
da festa de São Benedito. Com 
isso nós vamos ter uma gran-

de diminuição das romarias 
aqui. Esse é um ponto bom, 
pois estamos pensando na 
coletividade não só da nossa 
sociedade, mas do país”, con-
cluiu a secretária de Turismo.

A Arquidiocese de Apare-
cida, que abrange as cidades 
de Roseira, Potim, Aparecida 
e Guaratinguetá confirmou o 
cancelamento da festa de São 
Benedito de Guaratinguetá. “A 
Paróquia Puríssimo Coração 
de Maria e a Irmandade de 
São Benedito, em Guaratin-
guetá, também decidiram por 
cancelar a novena preparató-
ria, que já está acontecendo, 
e a festa de São Benedito nos 
dias 11, 12 e 13 de abril”, 
informou o comunicado.

Comércio – A feira livre de 
Aparecida está suspensa por 
trinta dias. A determinação 
começa a vigorar a partir da 
próxima quinta-feira (19), 
e todos os feirantes estão 
proibidos de abrir bancas. 
“Decidimos pelo fechamento 
da feira neste final de semana. 
Faremos uma triagem nos 
ambulantes para ver as reais 

Festa de São Benedito de 2019; evento é cancelado em decisão de prevenção ao coronavírus em Aparecida

Foto: Marcelo A dos Santos

necessidades sociais de cada 
um. Vamos suspender tempo-
rariamente o recadastramento 
das bancas, que teve início 
hoje, teremos que suspender”, 
afirmou a prefeita Dina Mora-
es (PDT).

Missas e cultos – No últi-

mo sábado a Justiça já havia 
determinado a suspensão 
durante por trinta dias das 
celebrações e eventos religio-
sos no Santuário Nacional de 
Aparecida. Apesar da notícias, 
muitos fiéis passaram pelo 
templo entre sábado e domin-

go. A Prefeitura de Aparecida 
recomenda que não sejam 
celebradas missas ou cultos 
em outras igrejas da cidade, 
para evitar aglomerações de 
pessoas. O decreto elaborado 
pela prefeita de Aparecida 
entra em vigor nesta semana.

Hospital de Aparecida monta área especial para atendimentos para pacientes de quatro municípios
Leandro Oliveira
Aparecida

A Santa Casa de Aparecida 
suspendeu as cirurgias eleti-
vas marcadas para os próxi-
mos trinta dias. A informação 
foi confirmada pela direção 

do hospital, que vai destinar 
os leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) para casos 
suspeitos de coronavírus que 
possam surgir no município. 
A unidade atende pacientes 
de Aparecida, Potim e Roseira.

Em reunião realizada na 
última segunda-feira, 16, 

ficaram definidas medidas e 
mudanças em diversos seto-
res municipais e, entre eles, a 
saúde, para prevenir e com-
bater o avanço do Covid-19 e 
evitar o contágio de pessoas. 
As alterações passam pela 
fiscalização da saúde muni-
cipal sobre estabelecimentos 
comerciais e a rede hoteleira, 
e o cancelamento de cirurgias 
eletivas da Santa Casa.

“Nós estamos suspendendo 
os atendimentos eletivos, que 
eram disponíveis para esses 
pacientes, para que estejam 
à disposição da comunidade 
caso tenha contaminação 
pelo coronavírus aqui na 
nossa região. Ficarão dis-
poníveis aproximadamente 
15 enfermarias para esses 
casos”, confirmou o diretor 
administrativo da Santa Casa, 
Frei Bartolomeu Schultz.

A suspensão passa a valer 
nesta quarta-feira e se esten-
de pelos próximos trinta dias. 
A medida acata uma recomen-
dação colocada em prática 
pela Prefeitura de São Paulo 
e pelo Governo do Estado de 
São Paulo de suspensão de 

cirurgias sem urgência. Na úl-
tima sexta-feira, o governador 
João Doria (PSDB) sugeriu as 
suspensões.

Schultz foi questionado 
sobre leitos específicos para 
possíveis casos confirmados 

de Covid-19 em Aparecida. 
Segundo o Frei, já há uma 
ala destinada para casos 
confirmados. “Nós adotamos 
hoje de manhã. Tivemos uma 
reunião enquanto comissão 
da Santa Casa e adotamos 

os protocolos do Ministério 
da Saúde. O paciente que 
chegar e identificarmos que 
ele é suspeito de coronavírus 
é isolado num ambulatório 
específico para fazer a triagem 
e exames. Caso se confirme, 
ele vai para essa ala ‘azul’ que 
é destinada a casos de pessoas 
confirmadas com o Covid-19”, 
concluiu.

As medidas adotadas pelo 
hospital são preventivas, já 
que não há nenhum caso 
confirmado de coronavírus 
em Aparecida.

Foto: Marcelo A dos Santos

Pronto Atendimento de Aparecida; cidade sob atenção contra doença
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Cidades do Litoral Norte 
anunciam medidas contra 
avanço de epidemias
Ubatuba e Caraguá intensificam ações 
contra o novo coronavírus e dengue

Bruna Silva
Ubatuba

Com o crescimento no 
número de casos de dengue 
e suspeitas de coronavírus, 
as cidades do Litoral Norte 
anunciaram novas medidas 
para prevenir a proliferação 
das doenças. Caraguatatuba 
investiga nove casos sus-
peitos da Covid-19 e Uba-
tuba acompanha dois casos 
suspeitos, de uma senhora 
de 86 anos, moradora do 
Itaguá, e de uma adolescente 
de 15, do Perequê-Açu.

Para prevenir possíveis 
situações de contágio, a 
Prefeitura de Caraguatatuba 
abriu em seu site espaços 
com informações acerca do 
vírus com recomendações 
sobre como evitar tocar 
olhos; nariz e boca; limpeza 
constante de corrimãos, 
maçanetas e objetos que po-
dem ser tocados facilmente; 
higienização com frequência 
as mãos e não compartilhar 
itens pessoais como talheres 
e toalhas. A Prefeitura des-
tacou que o uso de máscara 
é indicado para pessoas 
que apresentam sintomas 
gripais.

Com dois casos suspeitos 
(até o fechamento desta 
edição), Ubatuba mantém 
atenção voltada para as duas 
pacientes que aguardam 
exames do Instituto Adolf 
Lutz. De acordo com o bo-
letim da Prefeitura, as duas 

apresentam quadro clínico 
estável e fazem isolamento 
domiciliar.

A cidade anunciou a sus-
pensão gradativa das aulas 
em todas unidades escolares. 
A partir do dia 23 o ano 
letivo estará suspenso por 
tempo indeterminado. “Esse 
tempo é necessário para que 
as famílias se organizem 
para que as crianças possam 
ficar em casa”, destacou nota 
da Prefeitura.

Eventos culturais, sociais 
e atividades esportivas que 
possam gerar acúmulo de 
pessoas estão suspensos, 
assim como reuniões e ca-
pacitações. Segundo o mu-
nicípio, isso inclui também 
os eventos realizados pela 
Fundart (Fundação de Arte 
e Cultura de Ubatuba) e 
secretaria de Turismo. As 
ações estão alinhadas às 
recomendações feitas pelo 
Ministério da Saúde. Ubatu-
ba orienta que os moradores 
desinfetem móveis, cadeiras, 
equipamentos eletrônicos 
(como controles remotos, te-
clados e telefones), ingiram 
muito líquido e mantenham 
o distanciamento social.

O combate ao vetor Aedes 
aegypti continua nas cidades 
litorâneas. Segundo o último 
boletim divulgado, Caragua-
tatuba já registra 269 casos 
positivos e Ubatuba 341. Os 
municípios estão se mobili-
zando para criar maneiras 
de também lutar contra a 
dengue, zika e chikungunya.

Marcus Soliva quer antecipar 
R$ 3 milhões por leitos de UTI 
do novo PS contra Covid-19
Prefeito confirma que vai apresentar solicitação por liberação de 
verba junto à Caixa; intenção é contar com unidade de terapia 
intensiva para atendimento contra o coronavírus em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma das medidas colo-
cadas em prática pela Pre-
feitura de Guaratinguetá, 
como maneira de prevenção 
ao coronavírus, é a amplia-
ção do número de leitos de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) que disponham 
de aparelhos respiratórios. 
Quatro hospitais da cidade 
fazem parte do programa 
emergencial, mas o prefei-
to Marcus Soliva (PSB) já 
confirmou que vai solicitar 
antecipação de verba de R$3 
milhões à Caixa Econômica 
Federal para abrir mais lei-
tos no novo Pronto Socorro.

De acordo com Soliva, a 
solicitação só será feita como 
forma de precaução para 
possíveis casos suspeitos e/
ou confirmados de Covid-19 
em Guaratinguetá. O novo 
Pronto Socorro, que tem 
previsão de inauguração 
para junho deste ano, fica 
próximo à Santa Casa. As 
obras estão em andamento 
e caminhando para a reta 
final.

A intenção do prefeito é 
adiantar ao menos a área 
de UTI do PS, pois existem 
apenas 18 leitos de UTI 
com suportes respiratórios 
em toda a cidade. Entre 
os principais sintomas do 
Covid-19 está a falta de ar, 
por isso é fundamental que 
os tratamentos em unidades 
de terapia intensiva sejam 
feitos com o suporte de 
equipamentos respiratórios. 
Caso haja a liberação de 
recursos, a unidade pode 

O prefeito Marcus Soliva (dir.) busca antecipação de verba poara aplicar combate ao coronavírus

Foto: Bruna Silva

iniciar os atendimentos em 
até trinta dias.

“Se houver um aumento dos 
casos de contaminação do 
coronavírus, nós não teremos 
leitos. Estamos objetivando 
pressionar o Governo Federal 
e a Caixa Econômica para 
liberar os recursos para o 
Pronto Socorro. Mandamos 
(documentos), documento 
vai, documento vem, muita 
burocracia, e acaba atrasando 
obras”, detalhou o prefeito. “A 
Codesg (Companhia de Desen-
volvimento de Guaratinguetá) 
está bancando a obra já há 
seis meses e não recebeu um 
centavo até agora. Vamos 
pedir ao Governo, que tenha 
consciência da gravidade que 

é o caso do coronavírus”.
De acordo com Soliva, a área 

destinada à UTI do novo Pron-
to Socorro já está com a parte 
elétrica e de encanamentos 
bem adiantadas. Caso liberem 
os recursos, a inauguração 
pode ser antecipada. “A expec-
tativa é de que havendo verba, 
a gente tenha condição de co-
locar, preparada para receber 
pacientes, em trinta dias. Mas 
precisa ter verba para investir, 
se não tiver, a gente vai no 
trâmite normal, que tem como 
previsão de entrega o mês de 
junho”, concluiu.

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá se reuniu com 
representantes dos quatro 
hospitais do município: Frei 

Galvão, Santa Casa, Cepog 
(Pronto Atendimento da Uni-
med) e o Hospital da Eear 
(Escola de Especialistas da 
Aeronáutica), para definir 
estratégias para atendimentos 
a casos suspeitos de Covid-19.

Será criado um comitê de 
crise com as secretarias mu-
nicipais da Prefeitura para 
o combate à propagação do 
coronavírus. Foi montada 
uma equipe de saúde que irá 
acompanhar nas residências 
os casos suspeitos para evitar 
que a pessoa vá até o Pronto 
Socorro. Além disso, serão 
estabelecidos nos quatro 
hospitais leitos de isolamento 
para possíveis pacientes com 
coronavírus.

Paciente de Guará aguarda exames 
para caso suspeito de coronavírus
Mulher apresentava sintomas após dar entrada na última sexta-feira; aulas da rede 
municipal são suspensas gradativamente na semana e efetivamente por 15 dias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma mulher de 66 anos 
deu entrada no Hospital Frei 
Galvão, em Guaratinguetá, 
com sintomas de coronaví-
rus, na última sexta-feira (13). 
A paciente mora na cidade e 
chegou ao hospital com febre 
e falta de ar. Ela permanece 
internada na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e aguarda 
a liberação dos resultados 
dos exames feitos no fim de 
semana passada.

Pela manhã, o Frei Galvão 
informou que a paciente era 
de Lorena, mas a informação 

foi rebatida pela secretaria de 
Saúde de Guaratinguetá em 
coletiva de imprensa no início 
da tarde. “Apenas um caso sus-
peito, não tem confirmação. 
Provavelmente o resultado 
do exame chegue daqui uns 
quatro dias, não existe outro 
caso suspeito. Por enquanto 
em Guará apenas um caso 
suspeito”, explicou a secretária 
de Saúde, Maristela Macedo.

A pneumologista Heloísa 
Bazzarelli atendeu a paciente 
com suspeita de Covid-19. De 
acordo com a médica, a mu-
lher fez os exames e o quadro 
clínico da paciente é bom. “Ela 
está estável, está internada na 
UTI, foi colhido o exame, não 

foi nada ainda confirmado. 
Aguardamos o resultado, ela 
não está entubada. Tudo além 
disso que estão falando, é fake, 
não é verdade. Ela respira o ar 
ambiente mas precisa ficar 
em observação pois ela tem 
alterações no raio X, mas que 
não são típicas de coronavírus, 
pode ser H1N1”.

Recomendações – A secreta-
ria de Saúde de Guaratinguetá 
colocou dois telefones à dispo-
sição dos moradores, para ca-
sos suspeitos de coronavírus. 
A recomendação do setor é 
de que pessoas que tiverem 
sintomas como tosse, espirros, 
febre, dores pelo corpo e falta 
de ar evitem ir ao Pronto So-
corro e informem o setor mu-
nicipal pelos telefones 98193 
1534 e 3123 2900. Em casos 
suspeitos de Covid-19, o setor 
buscará os pacientes em casa.

Foi reforçado pela saúde 
municipal que é fundamental 
a higienização constante de 
estabelecimentos comerciais, 
restaurantes, hotéis, indústrias 
e repartições públicas. Outra 
recomendação feita para res-
taurantes é o limite mínimo 
de um metro de distância 
entre uma mesa e outra. É 
recomendado que bares e 
casas de shows evitem aglo-
merações. Não foi decretado 
o fechamento de nenhum 
estabelecimento.

As atividades do Fundo 
Social de Solidariedade e da 

secretaria de Esportes que 
envolviam as presenças e 
participações de idosos foram 
canceladas. A secretaria de 
Mobilidade Urbana informou 
que o cartão do idoso, que 
era emitido diretamente na 
secretaria, poderá ser emitido 
virtualmente pelo site da Pre-
feitura, guaratingueta.sp.gov.
br sem que haja a necessidade 
da visita presencial dos idosos 
à unidade.

Recesso escolar – A secreta-
ria de Educação de Guaratin-
guetá confirmou que as aulas 
da rede municipal de ensino 
serão suspensas gradativa-
mente nesta semana e efeti-
vamente a partir da próxima 
segunda, 23, pelos próximos 
15 dias. Nesta semana os 
pais serão comunicados das 
suspensões e terão um tempo 
para se programarem quanto 
ao tempo livre dos filhos.

“A partir de hoje, 16 de 
março, as escolas vão avisar os 
pais que é opção deles mandar 
ou não o aluno para a escola. 
É claro que os pais que têm 
com quem deixar as crian-
ças podem escolher em não 
mandá-las para as escolas. As 
escolas vão trabalhar normal-
mente com os professores e 
farão pequenas reuniões com 
os pais para esclarecê-los de 
todas as medidas que devem 
ser tomadas e todas as ações”, 
explicou a secretária Elisabeth 
Sampaio.

O PS do Frei Galvão; Guaratinguetá também tem casos suspeito

Foto: Marcelo A dos Santos

Silveiras notifica casos 
suspeito de coronavírus

Da Redação
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
notificou um caso suspeito do 
novo coronavírus na cidade. 
Em toda RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) são 
97 casos investigados. 

Segundo a secretaria de 
Saúde de Silveiras, a paciente 
é uma mulher de 49 anos, 
moradora da cidade, que 
esteve em viagem ao Rio 
de Janeiro. Ela retornou ao 

município no último dia 9 
com sintomas compatíveis 
à doença.

Ela entrou em contato com 
a Unidade Mista de Saúde, 
por telefone, evitando a circu-
lação em locais públicos e em 
contato com outras pessoas. 
Uma amostra de sangue foi 
recolhido e enviado para 
Instituto Adolf Lutz. A pa-
ciente aguarda o resultado 
em cuidados isolados.

A RMVale não tem nenhum 
caso confirmado, com 96 
casos suspeitos que esperam 
resultado de exame. 
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CONVOCAÇÃO
A Irmandade Santa Isabel – Casa de Repouso Santa Isabel, através 
de seu representante legal Sr. Antônio Carlos Prado de Almeida e em 
cumprimento de seu Estatuto Social convida Vossa Senhoria para a 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua Sede à Rua Tamandaré, 
nº 451, no dia 08 de abril de 2020, às 19:00 horas, em primeira 
convocação e às 19:30 horas em segunda convocação, com qualquer 
número de associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
A. Aprovar a proposta de programação Anual da Instituição (Plano de 
Trabalho 2020).
B. Apresentar, discutir e aprovar as contas e o Balanço Financeiro de 
2019, apreciado pelo Conselho Fiscal. ( Art.14 – Estatuto da Irmandade).
C. Apreciar o relatório anual da Diretoria.
Contando com a vossa presença, agradecemos.
Guaratinguetá, 16 de Março de 2020.

Antônio Carlos Prado de Almeida
Presidente.

Evaldo Gonçalves Leite
2° Secretário. Gestão 2019/2021.
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Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95 
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Antônio Carlos Prado de Almeida e em cumprimento de seu Estatuto Social convida Vossa 
Senhoria para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua Sede à Rua Tamandaré, nº 451, 
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 Guaratinguetá, 16 de Março de 2020.  

 

 

Antônio Carlos Prado de Almeida  

Presidente. 

 

Evaldo Gonçalves Leite 

2° Secretário. Gestão 2019/2021. 

 

 
 

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/209 PROC. Nº 530/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades das 
unidades de saúde, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referênca – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI
CNPJ Nº: 21.286.632/0001-33
VENCEDORA DOS ITENS: 12,13
VALOR TOTAL: R$ 18.450,00 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 09/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PROC. Nº 662/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material permanente para a Central de Abastecimento Farmacêutico
e para as Farmácias da Atenção Básica através de recurso do Eixo Estrutura do Programa
Qualifar-SUS, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ Nº: 23.936.600/0002-42
VENCEDORA DOS ITENS: 03
VALOR TOTAL: R$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020 PROC. Nº 76/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de contador automatizado 
de células e manutenção de equipamento de back-up, para atender as necessidades do 
laboratório de análise clínicas de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS
LABORATORIAIS LTDA CNPJ Nº: 02.531.792/0001-56
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 16.914,66 (dezesseis mil novecentos e catorze reais sessenta e seis
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADESÃO - Contrato nº 208/2019

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONVENIADA: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ Nº: 00.000.000/0001-91
OBJETO: Assinatura do Termo de Adesão às cláusulas gerais do contrato único de 
prestação de serviços, registradas no cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos 
e Documentos de Brasília/DF, que estabelece os parâmetros de cobrança aos serviços 
bancários prestados pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

CONCORRÊNCIA PUBLICA n° 06/2019 - Proc. Nº 724/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 06/2019 cujo objeto é concessão de gestão de apoio ao monitoramento de 
mobilidade urbana e operação de estacionamento rotativo controlado de veículos em 
vias e logradouros públicos do município de Lorena - SP, denominado “zona azul”. A 
Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos 
apresentados pela licitante a empresa SERBET - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO 
VEICULAR DO BRASIL LTDA foi HABILITADA. Fica aberta o prazo para o cumprimento 
do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O Processo encontra-se à disposição para 
vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO PRESENCIAL nº 114/2019 – Proc. nº. 713/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto na PREGÃO 
PRESENCIAL nº 114/2019, cujo objeto é a Registro de preços para contratação de empresa 
especializada em manutenção de pavimentação em bloquetes e paralelepípedos em 
diversas vias urbanas da municipalidade, com fornecimento de material, equipamento e 
mão de obra. O pregoeiro e Equipe de Apoio comunicam que o recurso apresentado pelas 
empresas JPMIG  CONSTRUTORA LTDA ME e CTNN COMÉRCIO E CONSTRUTORA 
LTDA ME/EPP, contra a empresa FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP, foi 
conhecido, mas não provido, conforme Parecer Jurídico nº 170/2020.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 116/2020SUP; 2053/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada em realização de exames não disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.185.057/0001-51
CONTRATADA: RENATO M ROCHA RIBEIRO ME
CNPJ Nº: 20.655.842/0001-99

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROC. Nº 727/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),
eletrodomésticos para o CAPS e para o Centro Especializado em Reabilitação (CER III),
utensílios para sala de atividades de vida diária do CER III, materiais de fonoaudiologia para
o CERR III, aparelhos e materiais de fisioterapia para o CER III, móveis para o CER III, jogos
e brinquedos para o CER III, aparelhos médicos para o CER III, ares condicionados e cortina
de ar para os Dispensários de Medicamentos (Assistência Farmacêutica), conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: EVOLUTI LTDA ME - CNPJ Nº: 27.404.157/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 06,07,10,11,12,86,87,94,150
VALOR TOTAL: R$ 20.452,78(vinte mil quatrocentos cinquenta e dois reais setenta e oito
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/03/2020
CONTRATADA: COMERCIAL GAGI EIRELI ME - CNPJ Nº: 23.313.528/0001-16
VENCEDORA DOS ITENS: 29,30,53,55,56,74,75,106,107,108,109,110,111,121,122,123,
124,125,126,139,140,159,160,161,162
VALOR TOTAL: R$ 4.492,27 (quatro mil quatrocentos noventa e dois reais vinte e sete 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PROC. Nº 662/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material permanente para a Central de Abastecimento Farmacêutico
e para as Farmácias da Atenção Básica através de recurso do Eixo Estrutura do Programa
Qualifar-SUS, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FILIPE MOISES GARCIA ME - CNPJ Nº: 17.034.870/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06,12,13,14,15,22,23,24
VALOR TOTAL: R$ 29.017,26 (vinte e nove mil dezessete reais vinte e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 PROC. Nº 734/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso nos cursos de corte e costura, artesanato e pintura
em tecido, oferecidos gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade às pessoas de 
situação de vulnerabilidade social, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: E.M. DE OLIVEIRA SOLUÇÕES PÚBLICAS EPP
CNPJ Nº: 17.495.563/0001-09
VENCEDORA DOS ITENS: 05,15,23,31,45,46,50,51,53,54,55,56,57,58,59,64,65, 66, 
68,72, 79
VALOR TOTAL: R$ 9.770,70 (nove mil setecentos setenta reais e setenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019 PROC. Nº 723/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de material gráfico para diversas Secretarias, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - CNPJ Nº: 13.919.051/0001-63
VENCEDORA DOS ITENS: 39,95,100
VALOR TOTAL: R$ 13.720,00 (treze mil setecentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2020
CONTRATADA: SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA
CNPJ Nº: 01.633.039/0001-09
VENCEDORA DOS ITENS: 69
VALOR TOTAL: R$ 21.420,00(vinte e um mil quatrocentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 19/2019 PROC. Nº 721/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para a 
construção de casa para caseiro, na Escola Municipal CAIC/ Creche São Roque, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ Nº: 04.764.815/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 125.157,67 (cento vinte e cinco mil cento cinquenta e sete reais
sessenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 12/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Proc. Nº 410/2019 - Contrato nº 157/2019 – TP Nº 11/19 PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 157/19, decorrente do Processo Licitatório nº 410/19, Tomada 
de Preços nº 11/19, firmado em 25 de setembro de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 03 (três) meses, a partir de 25 de março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: o presente termo aditivo não importa em alteração de valor
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020
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Aparecida e Cruzeiro suspendem concursos, 
enquanto Potim mantém processo para saúde
Cidades têm planejamento afetado por medidas contra o coronavírus; comércio também procura saída

Foto: Marcelo A dos Santos

A Prefeitura de Cruzeiro suspendeu concursos marcado para abril; em Potim (dir.), processo seletivo é mantido para reforçar rede municipal de saúde contra Covid-19

Rafaela Lourenço
Leandro Oliveira
RMVale

Em virtude dos casos suspei-
tos de coronavírus (Covid-19) 
na RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) e as medidas 
de prevenção determinadas 
pelos governos Federal e Esta-
dual, cidades como Aparecida 
e Cruzeiro cancelaram os 
concursos públicos vigentes. A 
Prefeitura de Potim manteve 
os trâmites por se tratar de 
vagas para o setor da Saúde.

A rotina da população e 
do comércio de Aparecida 
começa a mudar gradativa-
mente nesta semana. Já em 
estado de contingência, desde 
a última semana, dessa vez a 
Prefeitura tomou medidas 

enérgicas para evitar casos de 
coronavírus na cidade.

Após uma reunião com 
o secretariado, entidades 
religiosas, representantes 
da Câmara, rede hoteleira e 
comércio ambulante realizada 
na última segunda-feira, a 
prefeita de Aparecida, Dina 
Moraes (PDT), divulgou novas 
medidas dentro do Plano de 
Contingência, entre elas a sus-
pensão do concurso público 
que contrataria mais de cem 
pessoas para diversas áreas, 
como a da saúde.

As provas seriam realiza-
das no próximo dia 29, e de 
acordo com a nota divulgada 
pela Prefeitura, a nova data 
ainda será definida para o 
processo, que já conta com 
11 mil inscritos. Os salários 
variam de R$ 1,1 mil a R$4,4 

para cargos que exigem en-
sino fundamental, médio e 
graduação completa.  

“O concurso público, que 
teríamos provas no final de 
março, nós estamos vendo a 
possibilidade de transferirmos 
para uma outra data, tendo 
em vista que nós temos 11 mil 
pessoas inscritas. Isso poderia 
ser um caos para o município”, 
afirmou a prefeita.

Atrelado ao concurso está 
a contratação temporária 
de profissionais da área da 
saúde, via RPA (Registro de 
Pagamento Autônomo). A 
Prefeitura tinha como pró-
ximos passos contratações 
temporárias via processo 
seletivo e, por fim, realização 
do concurso público e convo-
cação dos aprovados.

Comércio – Estabelecimen-

tos comerciais, lojas, restau-
rantes, bares, pousadas e 
hotéis serão fiscalizados pela 
secretaria de Saúde e pelo 
setor de Vigilância Epide-
miológica. Foi determinada 
higienização constante de 
cadeiras, mesas, talheres e 
objetos compartilhados. É 
determinado que cada es-
tabelecimento deixe visível 
e à disposição dos usuários 
frascos de álcool em gel.

Pedido – Marcelo Marcon-
des (PV), vereador, apresentou 
ontem um requerimento na 
Câmara Municipal de Apa-
recida em que pede que a 
Prefeitura multe os estabele-
cimentos que venderem pro-
dutos como álcool em gel ou 
de necessidades básicas com 
preços abusivos. O parlamen-
tar utilizou um dos artigos 

do CDC (Código de Defesa do 
Consumidor) para ilustrar o 
documento.

Cruzeiro – O prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) can-
celou o concurso público do 
município na tarde da última 
segunda-feira. Como medida 
preventiva à disseminação 
do coronavírus, as provas 
objetivas e de aptidão física 
que seriam realizadas neste 
domingo seguem suspensas 
por tempo indeterminado.

Ao todo serão 15 vagas para 
cursos de nível superior e 17 
para nível médio e técnico. O 
concurso será para preenchi-
mento de vagas no quadro 
de funcionários e criação de 
cadastro reserva. Há opor-
tunidades como analista de 
controle interno, arquiteto e 
urbanista, bibliotecário, enge-

nheiro eletricista, tesoureiro e 
turismólogo.

Potim – Ao contrário de 
Aparecida, que também conta 
com vagas para a saúde, a 
prefeita da cidade vizinha, 
Erica Soler (PL), manteve os 
trâmites do processo seletivo 
municipal. As inscrições para 
as 45 vagas distribuídas entre 
agente comunitário de saúde 
e agente de endemias termi-
naram nesta terça-feira.

Segundo a secretária de Ad-
ministração de Potim, Rapha-
ela Abrantes, o secretariado se 
reuniu com a chefe do Execu-
tivo na última segunda-feira e 
definiu manter o processo. “É 
um pessoal que a gente pre-
cisa inclusive para enfrentar 
esses tempos de crise na área 
da saúde, que é a pandemia 
em razão do Covid-19”, frisou.

Para a aplicação das pro-
vas serão adotadas medidas 
como reduzir o número de 
candidatos por salas de aula 
estimando entre 10 e 15 pes-
soas, o que naturalmente é re-
alizado com cerca de quarenta 
candidatos. Todos utilizarão 
máscaras e utensílios neces-
sários para evitar qualquer 
tipo de contaminação. 

Os locais para aplicação da 
prova serão divulgados no 
próximo dia 31, e a previsão 
é de que seja realizada no dia 
5 de abril. O edital completo 
segue disponível no site da 
prefeitura, potim.sp.gov.br. 
A Prefeitura está providen-
ciando com maior celeridade 
a convocação do concurso 
público realizado neste ano, 
que entre as contratações 
incluem 25 profissionais da 
saúde como enfermeiros e 
técnicos de enfermagem.

Foto: Rafaela Lourenço

Pinda cria comitê de enfretamento ao coronavírus
Com 12 casos em investigação, cidade tenta se estruturar rede de saúde para ações de prevenção à doença

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba criou, na última 
semana, o comitê de enfren-
tamento ao novo coronavírus. 
A intenção é de criar um 
protocolo seguro para que 
possíveis infectados recebam 
o atendimento o mais rápido 
possível. A cidade investiga 
12 casos do Covid-19, todos 
os pacientes fizeram exames 
e aguardam os resultados. Até 
o momento, não há nenhum 
caso confirmado.

O comitê que conta com re-
presentantes da secretaria de 
Saúde, UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) de Moreira 
César, Santa Casa de Miseri-
córdia e Hospital 10 de Julho 
tem como objetivo antecipar 
as estratégias e ações contra 
a doença. Pindamonhangaba 
investiga 12 casos, sendo cin-
co pessoas da cidade, uma de 
Tremembé e seis de Taubaté. 
O protocolo adotado para os 

pacientes foi o mesmo, houve 
a coleta de exames, receberam 
orientação para permanecer 
em isolamento domiciliar e 
com acompanhamento da 
Vigilância Epidemiológica.

De acordo com a Prefeitura, 
foi realizado um levantamen-
to da capacidade de leitos, 
incluindo de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), além da 
definição de luxo e procedi-
mentos. A comissão discutiu 
formas de proteção para o 
grupo de risco (pessoas acima 
de sessenta anos). É recomen-
dado que evitem aglomera-
ções, ações comunitárias, 
uso de transporte público e 
também idas aos locais com 
grande circulação de pessoas.

As aulas na rede municipal 
de ensino em Pindamonhan-
gaba também serão suspen-
sas. A secretaria de Educação 
adotou a medida do Governo 
do Estado e deve paralisar 
na próxima segunda-feira 
todas as unidades escolares. 
Os eventos esportivos foram 

adiados e aulas das escolas 
de esportes para os atletas 
da melhor idade suspensas 
por tempo indeterminado. 
Os serviços administrativos 
da secretaria de Esportes e 
Lazer seguem cronograma 
normalmente.

No fim da tarde de segun-
da-feira, a Prefeitura lançou 
um decreto que viabiliza a 
promoção do home office 
(modalidade em que os tra-
balhadores efetuam suas 
funções de casa). Com exceção 
das secretarias de Saúde e Se-
gurança Pública, os servidores 
poderão ser designados para 
atividades de trabalho remo-
to. “Os critérios de aferição 
poderão ser firmados entre 
o servidor e o gestor de sua 
unidade de lotação. Caso as 
atividades não possam ser 
desempenhadas em regime de 
teletrabalho, deverá ser reali-
zado o trabalho presencial e, 
a critério da chefia imediata, 
as faltas poderão não ser con-
tabilizadas”, definiu decreto.

O reformulado Pronto Socorro de Pindamonhangaba, um dos pontos de atendimento no município

Foto: Bruna Silva

Coronavírus afeta rotina de escolas e universidades na região
Redes públicas e privadas suspendem gradativamente as aulas em plano de emergência; USP e Unesp paralisam atividades

Da Redação
Regional

Temendo o contágio do 
coronavírus (Covid-19), pre-
feituras da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) anun-
ciaram que suspenderão as 
aulas das redes municipais 
de ensino a partir da próxima 
segunda-feira. As principais 
faculdades públicas da re-
gião tiveram suas atividades 
interrompidas.

Apesar de ainda não regis-

trarem casos de coronavírus, 
diversos municípios da RM-
Vale anunciaram na última 
segunda-feira que adotarão 
uma série de medidas para 
tentarem evitar que seus 
moradores sejam infectados. 
A doença, que já atinge 314 
brasileiros em 17 estados, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde, registrou a primeira 
morte no país: um homem de 
62 anos que tinha histórico 
de diabetes e hipertensão. 
Morador de São Paulo, ele 
estava internado em um 

hospital particular da capital 
paulista. Até esta terça-feira a 
RMVale havia registrado 96 
casos suspeitos. 

Seguindo a recomendação 
do governador João Doria 
(PSDB), as prefeituras da 
região suspenderão as aulas 
da rede municipal de forma 
gradativa até a próxima 
sexta-feira, sendo que os 
estudantes não serão pu-
nidos com faltas caso não 
compareçam as escolas neste 
período. A partir da próxima 
segunda-feira os colégios 

estarão fechados, com a 
previsão de serem reabertos 
em 15 dias. O mesmo pro-
cedimento ocorre nas uni-
dades estaduais. De acordo 
com Sieeesp (Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino 
no Estado de São Paulo) as 
escolas privadas seguirão 
o posicionamento estadual. 

Além de Guaratinguetá 
e Lorena, as prefeituras 
da região que divulgaram 
notas oficiais confirmando 
que atenderão a solicitação 
do Estado foram Aparecida, 

Cunha, Cachoeira Paulista, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Ilhabela, Pindamonhangaba, 
Piquete, Queluz, Roseira, 
Taubaté, Tremembé, São José 
dos Campos, São Sebastião, 
Silveiras e Ubatuba.

Responsável pelo atendi-
mento de pouco mais de 15 
mil estudantes da rede muni-
cipal de Pindamonhangaba, o 
secretário de Educação, Júlio 
Cesar do Valle, justificou a 
medida. “Nós, assim como 
as cidades vizinhas, estamos 
adotando uma postura ali-

nhada ao Estado. Ao longo 
desta semana as faltas não 
serão contabilizadas, possi-
bilitando que os estudantes 
não tenham prejuízos e não 
necessitem irem aos colégios. 
Estas ações são importantes 
para evitarmos o alastramen-
to do coronavírus”.  

Os universitários da USP – 
Lorena (Universidade de São 
Paulo) e da Unesp – Guaratin-
guetá (Universidade Estadual 
Paulista) tiveram as aulas 
paralisadas nesta terça-feira 
por tempo indeterminado.



18 DE MARÇO DE 20208

Pinda muda trânsito da área central
Ações prometem melhorar fluidez no Centro Comercial; ciclofaixas para melhor tráfego

Trabalho da equipe de trânsito de Pindamonhangaba em novo planejamento da Prefeitura para qualificar fluxo na região central da cidade

Foto: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O departamento de Trân-
sito de Pindamonhangaba 
anunciou uma série de mu-
danças na região central. 
Após a duplicação da aveni-
da Jorge Tibiriçá, foi muda-
do, nesta semana, o sentido 
da praça do Cruzeiro próxi-
ma à Igreja Matriz. A cidade 
também está recebendo 
novas ciclofaixas para a 
segurança dos ciclistas.

Com o andamento das 
obras e impedimento do 
fluxo de carros no Centro 
Comercial, a Prefeitura deu 
inicio às modificações para 
que os motoristas tenham 
mais facilidade para dirigir 
na área central.

O sentido de direção do 
trânsito em torno da praça 
Dr. Francisco Romeiro, tra-
dicionalmente conhecida 
como Praça do Cruzeiro, 
passa a sofrer inversão, 
dando acesso à rua Marquês 

do Herval, para quem vem 
da rua Bicudo Leme, que 
poderá contornar a praça.

De acordo com a diretora 
de Trânsito, Luciana Viana, 
as modificações foram ini-
ciadas após o levantamento 
de estudos feitos “há alguns 
anos”, que começou com a 
ampliação da rua dos An-
dradas e Centro Comercial. 
“Todas essas modificações 
nos levaram a pensar o 
trânsito de outra maneira 
naquela região. Vamos fa-
zer a inversão da travessa 
Marquês do Herval para 
que o veículo acesse melhor 
a rua dos Andradas e partir 
daí, o motorista possa fazer 
um acesso mais tranquilo ao 
viaduto central”, destacou.

As equipes do departa-
mento de Trânsito estão 
finalizando a pintura de 
sinalização e colocação de 
placas no local. Mais obras 
viárias têm sido feitas em 
Pindamonhangaba, como 
a recente interligação das 
ciclofaixas na avenida Jorge 
Tibiriçá com a Via Expressa 
(avenida Francisco Lessa 
Júnior). A intenção é que 
a cidade chegue em 2025 
com 120 quilômetros de 
ciclovias e rodofaixas im-
plantadas.

Operação em Pinda rastreia 
presos foragidos do Pemano

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Depois do motim organiza-
do pelos detentos no presídio 
Dr. Edgard Magalhães Noro-
nha, o Pemano, em Tremem-
bé, pelo menos 218 presos 
fizeram de Pindamonhangaba 
rota de fuga. A Policia Militar, 
em parceria com a Guarda 
Civil Municipal, iniciou o 
processo de busca e captura 
dos detentos ainda na noite de 
segunda-feira. Em toda região, 
a terça-feira foi de atenção.

De acordo com informações 
dos responsáveis pelos presí-
dios, a rebelião se iniciou após 
os presos serem informados 
de que haveria a suspensão da 
saída temporária, no próximo 
mês, como medida de prote-
ção ao coronavírus. Os pre-
sos se rebelaram, colocaram 
fogo nas dependências dos 
presídios e muitos fugiram. 
O motim durou até a manhã 
de terça-feira.

Pela manhã era possível 
ouvir o som dos helicópteros 
da polícia que sobrevoavam 
os bairros Araretama e Cidade 
Jardim. Segundo informações 
da responsável pela Polícia 
Militar em Pindamonhangaba, 
a capitão Lucimeire Jerônymo, 
o contingente de policiais nes-
ta região foi aumentado para 
que houvesse a segurança dos 
moradores. “Já tivemos vários 
presos capturados e conduzi-
dos novamente ao presídio. 
Nós solicitamos também que 
quem ver qualquer atitude 
suspeita ou individuo suspeito 
que acione a Policia Militar 
através do 190”, enfatizou.

Moradores afirmaram te-

rem visto presos circulando, 
além dos bairros Cidade Jar-
dim e Araretama, também 
no Mombaça e Campos Maia 
(próximos à região central). 
A Guarda Civil Municipal 
também colaborou nas ações 
de captura dos bandidos. 
Ainda no início da manhã, 
os guardas da secretaria de 
Segurança Pública prenderam 
um homem na feira da cidade.

O motim já foi encerrado. 

Pelo menos 108 detentos de Tremembé foram recapturados 
em trabalho que contou com apoio da Guarda Civil Municipal

Conforme a PM, houve des-
truição de diversos pontos do 
presídio. Os fugitivos e cap-
turados retornarão ao local. 
De acordo com a secretaria 
da Administração Penitenci-
ária, os 108 fugitivos foram 
recapturados após a rebelião. 
Em todo o estado seriam 834 
presos que escaparam de 
quatro unidades prisionais 
durante rebeliões, com 573 
recapturados.

Operação da Polícia Militar e Guarda Civil em busca de foragidos
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