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Covid-19: ruas vazias?
Com 395 casos suspeitos da doença, cidades decretam paralisações 
em áreas sociais, serviços, eventos e comércio; missão é ficar em casa

Números do coronavírus

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) continua 
com o aumento no núme-
ro de casos de Covid-19. 
São 395 registros suspei-
tos. Com mais habitantes, 
Taubaté (84 suspeitos) e São 
José (50) são destaques no 
índice regional da doença. 

As duas cidades também re-
gistraram as três confirmações 
na região (2 e 1, respectiva-
mente). Pindamonhangaba 
com 38 e Ubatuba com 31 
pacientes aguardando exames 
também chamam atenção nos 
primeiros dias de contágio. Até 
o fechamento desta edição, 
nenhuma morte havia sido 

registrada. Com 21 casos 
suspeitos de coronavírus, 
Guaratinguetá emitiu o último 
balancete sobre a Covid-19. Do 
total dos casos suspeitos em 
Guaratinguetá, apenas uma 
paciente está internada no 
Hospital Frei Galvão, na UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va), em isolamento. As demais 

21 pessoas que estão como 
casos suspeitos permane-
cem em quarentena do-
miciliar e sob os cuidados 
da secretaria municipal de 
Saúde. Outras 26 pessoas 
estão sendo monitoradas, 
mas não estão na lista de 
casos suspeitos.
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Taubaté 84
São José dos Campos 50
Pindamonhangaba 38
Ubatuba 31
Atibaia 27
Campos do Jordão 24
Guaratinguetá 21
Ilhabela 17
Caçapava 15
Jacareí 15
Lorena 15
Caraguatatuba 12
Bragança Paulista 10

São Sebastião 10
Bom Jesus dos Perdões 4
Cruzeiro 4
Tremembé 4
Lagoinha 3
Cachoeira Paulista 2 
Cunha 2
Igaratá 2
Aparecida 1
Piquete 1
Piracaia 1
Potim 1 
Silveiras 1

Ruas, praças, centros religiosos. Não são poucos os exemplos de cenários esvaziados na região em meio ao avanço do coronavírus; Covid-19 chega a 395 casos suspeitos e três confirmações na RMVale

Fotos: Bruna Silva, Jéssica Dias, Leandro Oliveira, Marcelo Augusto dos Santos

Estado tem 5 dias úteis para repassar 
R$ 3,5 milhões para UTI de Lorena

Após esperar por quatro 
anos, a Santa Casa de Miseri-
córdia de Lorena deve receber 
cerca de R$ 3,5 milhões do 
Estado para concluir um novo 
espaço de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). A Justiça 
determinou o prazo de cinco 
dias úteis para o governador 
João Doria (PSDB) efetuar o 
repasse. O Governo contestou 
a decisão. A determinação do 
Tribunal de Justiça do Estado 
vem de encontro à necessidade 
em que os hospitais do país e 
região têm para reforçar o sis-
tema de atendimento público 
em vista a pandemia do novo 
coronavírus.

Pág. 3 João Doria, cobrado por dívida de R$ 3,5 milhões com a Santa Casa
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Polícia prende 
líder do tribunal 
do crime que 
atua na região

Contando com o apoio da 
Polícia Militar de Ubatuba, 
o MP (Ministério Público) 
deflagrou uma operação 
na última quinta-feira que 
prendeu um homem de 
42 anos acusado de ser o 
líder no Litoral Norte do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital), principal facção 
criminosa com atuação em 
todo país.  O preso é acusado 
de comandar o “tribunal do 
crime” na região, que julgava 
os integrantes da quadrilha 
que deveriam serem assas-
sinados.

Redução de vereadores 
segue parada em Cachoeira

Um grupo de vereadores 
de Cachoeira Paulista quer 
aprovação para o projeto 
de redução de cadeiras. 
Com 13 parlamentares na 
Casa, a proposta é reduzir 
para nove na legislatura 
2021-2024. Mas, após 
encaminhar à Câmara na 
primeira sessão do ano 
(28 de janeiro) e desti-
nado à comissão de Jus-
tiça e Redação no dia 29 
de janeiro, os autores do 
projeto ainda aguardam a 
decisão. Thales Satim (PSC) 
acredita que com a apro-
vação, a redução garante 
uma economia de quase 
R$ 700 mil.

Pág. 3 Satim, na espera desde janeiro

Foto: Reprodução
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Roderley Miotto

Atos e Fatos
Sabedoria é saber fazer; 
habilidade é saber como fazer; 
virtude é fazer”

Márcio Meirelles David Jordan

COMO CAEM E COMO 
SOBREVIVEM OS 

PRESIDENTES
Apesar do vírus no ar as pessoas 

saíram às ruas para prestigiar o pre-
sidente Bolsonaro. Poucas, a bem 
da verdade.

 Uma demonstração de força do 
presidente e um descontentamento 
da população contra o Congresso 
Nacional.

Apesar do presidente não incitar, 
mas, na verdade, colocar o parla-
mento na parede era o objetivo a 
ser alcançado.

A experiência de quatro manda-
tos legislativos não suficiente para 
o presidente aprender que compete 
ao parlamento elaborar um processo 
de impeachment.

 O poder executivo não tem este 
poder.

Quem decreta impeachment de 

presidente é a sociedade.
Colocar o povo na rua para 

pressionar o Congresso Nacional 
é a mesma coisa que dizer para a 
sociedade: escolham melhor os seus 
representantes.

O Congresso Nacional foi es-
colhido pelo povo e na democracia 
a alternância do poder se faz pelo 
voto e não pela troca de “comando”.

Se o presidente se sentia enojado 
com o ambiente do parlamento, na 
era petista, - do toma lá dá cá, da 
compra ostensiva de voto através do 
mensalão -, a estratégia de romper 
este pacto nefasto não é fácil. É um 
processo demorado, talvez a so-
ciedade e parlamentares demorem 
uma geração para entenderem o seu 
papel no processo político.

É preciso habilidade política e 
o momento econômico e fiscal, em 
que o presidente foi eleito, era para 
dizer um solene não aos parlamen-
tares em função da situação fiscal 
do país. 

O país está tecnicamente que-
brado, com um déficit público alto 
e um crescimento pífio! 

O recado aos senhores deputa-
dos: não tem recursos, vamos fazer 
as reformas, controlar as contas 
públicas e o gasto e nos próximos 
anos voltaremos conversar.

 Parece até o velho sábio falando 
com os seus discípulos, mas era por 
aí que as velhas raposas da política 
brasileira transitavam. 

Os políticos mineiros faziam 
isto com maestria!

Solicitar aos políticos que apro-
vem as reformas é um pleito impos-
sível, pois na sua grande maioria 
dos parlamentares não conseguem 
enxergar a gravidade da situação 

econômica do país.
O efeito reforma não é imediato.  
O prazo para o benefício das 

reformas é para mais de dez anos.
A visão do político é prazo de 

urna: quatro anos.
Em resumo, negociar, convencer 

a classe política é preciso muito 
jogo de cintura, uma boa base de 
informações e assumir a responsabi-
lidade de mostrar as consequências 
para a sociedade do risco que o país 
atravessa.

É preciso muita inteligência e 
tato.

Desde o fim do Regime Militar 
todos os presidentes sofreram algu-
ma tentativa de impedimento via 
Congresso Nacional.

José Sarney negociou cargos e 
verbas para ficar cinco anos e não 
quatro como queria o PMDB.

Fernando Collor entrou triunfal 

pelos portais da República e saiu 
pela janela do Congresso.

Fernando Henrique chegou a 
sofrer uma votação de impeachment 
depois da desvalorização do câmbio.

O ex-presidente presidiário por 
pouco não sofreu um processo de 
impeachment pelo escândalo do 
mensalão, Dilma Rousseff caiu 
e Michel Temer passou por duas 
votações na Câmara por pedidos de 
investigação da Procuradoria-Geral 
da República.

A análise entre os casos de pedi-
dos de impedimento dos presidentes 
revela um padrão.

A permanência de um presidente 
depende, por natureza, da força da 
base governista no Congresso, e a 
influência das manifestações de rua 
e pesquisa de opinião.

O presidente Bolsonaro não 
conseguiu uma base política no 
Congresso. Não tem partido.

Propiciou o fortalecimento do 
“baixo clero”, o que há de mais ne-
fasto na política brasileira, porque 
representam grupos e não a socie-
dade e o país.

Por outro lado, sem o apoio de 
uma base parlamentar e confiar 
apenas nas redes sociais é muito 
temerário. Rede social serve para 
chamar as pessoas e não para criar 
consciência política.

Daí a dificuldade de as reformas 
andarem e possibilitarem um alento 
na economia.

Não basta só o apoio político é 
preciso que a economia tenha um 
desempenho melhor!

A economia é fator decisivo para 
a política.

Aí mora o perigo em época de 
corona vírus.

“A análise entre os casos de 
pedidos de impedimento dos 

presidentes revela um padrão”

Bastidores da Política

Base de oposição de Lorena – Pelo 
absurdo dos vereadores aliados à cam-
panha de Sylvio Ballerini (PSDB), que 
passaram as últimas semanas criticando 
a Prefeitura na tribuna da Câmara pela 
suposta falta de recursos destinados à 
Santa Casa, sendo que o grande credor 
do hospital é o próprio governador João 
Doria, curiosamente ligado ao partido do 
prefeiturável. Pela construção do AME 
em 2016, o Estado está dando o calote 
de R$ 3,5 milhões, que seriam investidos 
em 10 leitos de UTI.

RMVale – Assim como em todo o 
país, se a crise da Covid-19 deixou algo 
mais claro é a necessidade de se reforçar 
a atenção a grupos essenciais para o bem 
estar da população. Profissionais da saú-
de, segurança e serviços primários têm se 
esforçado para manter a ordem e as con-
dições dos moradores da região para lutar 
contra o coronavírus. Em municípios já 
descartados dos grandes planejamentos 
de governo em São Paulo e Brasília, é 
com a ação destes profissionais que  a 
RMVale deve espantar a nova doença.

Vale quanto pesa
Numa certa roda de políticos 

comentaram que Cachoeira tem a 
Câmara mais cara da região. Disse-
ram que a governabilidade lá segue 
a preço de ouro...

Efeito colateral
Circula pelos cafezinhos de Gua-

rá que após desidratarem o PSB de 
João Pita - que ganhou a prefeitura 
na última eleição - para dar sobre-
vida ao PSC de Márcio Almeida, 

o partido abriu 
as portas para 
receber vários 
marinheiros de 
primeira viagem 
e alguns maru-
jos experientes 
que sabem fazer 
contas de co-
ciente eleitoral. 

Ao que tudo indica, Pita vai ter em 
sua companhia no partido da pomba 
Marcelo da Santa Casa, Vantuir Fa-
rias, Darci do Bar e provavelmente 
Orville Teixeira, que somado a seis 
mulheres - sendo uma, com expec-
tativa de ser a mais votada - e mais 
sete lideres completando a chapa.

Perguntar não ofende
Será que o presidente do Legisla-

tivo de Lorena, Maurinho Fradique, 
vai aceitar o desafio proposto pelo 
prefeito Fabio Marcondes - durante 
entrevista no rádio - de economizar 
R$ 1,2 milhão dos quase R$ 10 
milhões que está recebendo para 
bancar os mais de 57 assessores, os 
vereadores, 'às compras', as viagens 
e demais 'demandas' da Câmara para 
num gesto nobre, repassar à Santa 
Casa?

Álcool em gel
Quem diria que uso de álcool em 

gel para 'desinfetar as mãos', que já 
fez muitos políticos bons de Lorena 
perderem votos e até eleição, seria 
recomendado e imposto como me-
dida preventiva, principalmente aos 
pré-candidatos nesta temporada de 
caça aos votos.

Grupo de risco
É por falar em político de Lorena, 

em ritmo de coronavírus, tem candi-
dato ligado a dois grupos de riscos 
simultaneamente: pela idade, onde 
a recomendação é enclausurar-se 
e evitar contatos e aglomeração de 
pessoas; e pela quantidade de 'maus 
elementos' e picaretas que estão 
sendo recebidos em campanha. A 
cena se repete, são muitos bandidos 
por metro quadrado em cima de um 
só palanque...

Dividindo o foco
Comentaram no balcão da Pa-

daria Caravela, esta semana, que 
o único ao quebrar as atenções 
dos noticiários sobre coronavírus 
em Cruzeiro foi o vereador Paulo 
Vieira com suas bravatas eleitorais. 
Após os rumores do aumento do 
número de vereadores para próxi-
ma Câmara, o factoide de agora é 
a restruturação do seu partido PL, 
contratando 'cabrito para vigiar a 
horta' - com medo do efeito 'Patrícia 
Batistela' entre as eleitas em 4 de 
outubro...

Vagas limitadas
Com os ventos eleitorais a favor 

de Isael Domin-
gues (PL) para 
4 de outubro, 
seu palanque 
eleitoral  vem 
se tornando na-
turalmente rota 
segura para ree-
leição e eleição 
de muitos polí-
ticos de Pinda, 
aumentando o trabalho de articula-

Ricardo Piorino

ção do vice-prefeito Ricardo Piorino 
na composição dos partidos para 
acolhimento dos novos e conheci-
dos nomes. Aliás, disseram que a 
consistência partidária em torno da 
candidatura à reeleição de Domin-
gues, é de dar inveja a concorrência. 
Perguntem ao 'Jardim', quer dizer, 
Rosas!!!

Entrando e saindo...
...pela janela O mês de abril está 

sendo aguardado com expectativas 
no mercado político de Pinda devi-
do a dança dos partidos. Uma das 
eventuais mudanças que têm ali-
mentado apostas 
nos bastidores é 
sobre o vereador 
Roderley Miotto, 
que deve deixar 
o desconforto do 
PSDB para a se-
gurança de um 
dos partidos li-
gados à reeleição 
de Isael Domingues. Pela mesma 
janela que Roderley sai do PSDB, 
entra Ronaldo Pipas, que depois de 
trair Isael Domingues ao longo do 
mandato e por ultimo deixar Vito 
Ardito - o pagador de contas - só na 
promessa, pula no colo de Rafael 
Goffi. Credo...

Análise de mercado
Parece que a simples observação 

dos palanques alheios no cenário 
eleitoral de Pinda foi o suficiente 
para 'cair a ficha' de alguns verea-
dores da base governista, que ainda 
que esteja difícil encarar os eleitores 
com as cores da reeleição do prefeito 
Isael Domingues, provavelmente 
com quem concorre a Prefeitura 
contra ele, as condições são piores. 
Pelo menos isso é o que se ouviu 
em algumas rodas políticas e até em 
velório nesta semana...

A partilha
Ventos de uma das candidaturas 

de Guará - aquela que está faltan-
do candidatos e candidatas para 
completar a quantidade enorme de 

partidos que arrumou - dão conta 
que o desespero chegou em suas 
lideranças neste final da tempora-
da de filiações. Se não bastasse o 
'fantasma' do coronavírus limitando 
reuniões e encontros, para piorar a 
situação e o humor do candidato a 
prefeito da sigla, o assédio da con-
corrência buscando anuências para 
transferências de vários postulantes 
à Câmara que já estavam pré-defini-
dos em seu palanque vem agravando 
sua disenteria. Perguntem ao homem 
da Rocinha...

Duas situações...
Rola pelas esquinas de Potim, 

que nos cálculos do grupo da prefei-
ta Erica Soler, a eleição sem Zecão 
Angelieri é uma coi$a; com ele, a 
situação é outra, ou seja, mais difícil. 
Perguntem ao Tanaka, que torce para 
polarizarão...

A garantia soy yo!!!
É voz corrente pelos quatro 

cantos de Lorena, a preocupação 
de muitos eleitores quanto ao grupo 
que Sylvio Ballerini arrumou para 
chamar de seu. Ele, que postula pela 
terceira vez ser prefeito, teve sua as-
censão de popularidade na primeira 

tentativa com o 
melhor grupo de 
sua trajetória; na 
eleição passada 
foi vítima daqui-
lo que chamou 
de sua coligação 
e, apesar de bem 
votado, faltou 
musculatura para 

furar o bloqueio de Marcondes. Para 
esta temporada, apesar de ser alivia-
do de um grupo apelidado de 'malas 
sem alças' - que foi para terceira 
via - abriu espaço para políticos 
e politiqueiros, que muitos deles, 
foram protagonistas do caos de 
2012 - leia-se "cassa prefeito, volta 
prefeito". A pergunta que não quer 
calar: "caso seja eleito, conseguirá 
concluir o mandato? Será cassado 
ou vai ter voz de comando?" Façam 
suas apostas...

Sylvio Ballerini

João Pita

Parafraseando os cuidados com o coronavírus, um dos principais 
colaboradores da pré-candidatura da vice-prefeita de Lorena, Marietta 
Bartelega, orientou uma desinfestação em seu grupo, que vem sendo 
formado com várias adesões neste período conhecido como 'janela 
eleitoral' - onde políticos com mandato tem liberdade de mudar de 
partidos. Pelo menos três figuras contagiadas pelo vírus da corrupção 
e com alto poder de dissimulação, segundo ventos dos corredores do 
Legislativo, tiveram seus nomes barrados.

Faxina

Prefeito Fábio Marcondes e sua vice Marietta Bartelega falam de política futura 
e debatem problemas pontuais enfrentados pela população de Lorena
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Imagens internas dos leitos, que esperam repasse do Estado; atendimento da Santa Casa segue em Lorena

Projeto para redução de cadeiras segue travado 
em Cachoeira Paulista e autor teme perder prazo
Com estimativa R$ 700 mil em economia, Câmara aguarda parecer de comissão de Justiça e Redação por nove vagas

Foto: Reprodução CMCP
Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Um grupo de vereadores 
de Cachoeira Paulista quer 
aprovação para o projeto de 
redução de cadeiras. Com 
13 parlamentares na Casa, a 
proposta é reduzir para nove 
na legislatura 2021-2024. 
Encaminhado à Câmara na 
primeira sessão do ano (28 
de janeiro) e destinado à 
comissão de Justiça e Re-
dação no dia 29 de janeiro, 
os autores do projeto ainda 
aguardam a decisão. 

Encabeçado e assinado por 
Carlinhos da Saúde (PSD), 
Agenor do Todico (PSDB), 
Vica Ligabo (PTB), Rodolpho 
Borges (REDE) e Thales Sa-
tim (PSC), o projeto tem uma 
expectativa com a aprovação 
para economia de quase 

R$700 mil, sem contar re-
dução de gastos com água, 
luz e material de expediente 
de cada gabinete.

“O projeto tem como base 
reduzir o número de ve-
readores para nove, que 
é o número mínimo que a 
Constituição traz para o 
município. As comissões 
tem até 48 dias úteis para 
dar o parecer. Segundo o 
regimento, não precisa es-
perar isso, mas como não é 
do interesse, eles estão en-
rolando, porque já tiveram 
vários outros projetos que 
entraram e já receberam o 
parecer”, disparou Satim, 
que ressaltou que o prazo de 
48 dias termina no próximo 
dia 9. Ele acredita que os ve-
readores estejam segurando 
o parecer propositadamente.

Para o projeto ser apro-
vado são necessários nove 

votos. Satim acredita que 
não conseguirá a aprovação. 
“Eles falaram que eu demo-
rei pra dar o parecer na 
época em que fazia parte da 
comissão, no ano passado, 
a questão do subsídio dos 
vereadores, mas de jeito 
nenhum, eu não demorei 
três semanas para dar o 
parecer”.

O presidente da comis-
são, Breno Anaya (PSC), foi 
procurado pela reportagem 
do Jornal Atos, mas não foi 
encontrado nem encami-
nhou resposta até o fecha-
mento dessa edição. Além 
de Anaya, fazem parte da 
comissão Max Barros (DEM) 
e Dimas Barbosa (PTB), que 
era o secretário, mas renun-
ciou a todas as comissões na 
última sessão de terça-feira 
(leia texto nesta página) por 
desentendimento político.Autor do projeto, Thales Satim aguarda decisão da comissão do vereador da base Max Miranda

Prefeituras fecham espaços públicos por tempo indeterminado 
Pensando na prevenção ao coronavírus, cidades adotam medidas para afastar pessoas das ruas e fecham áreas de lazer

Da Redação
Lorena

As prefeituras da região 
adotam medidas de prevenção 
à Covid-19, o novo coronavírus. 
Em Lorena, o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) in-
formou que a fim de evitar 
aglomeração de pessoas nas 
áreas de lazer, a Praça Doutor 
Arnolfo Azevedo ficará interdi-
tada. A medida vale por tempo 
indeterminado.

Foi assinado também na 

última quinta-feira um novo 
decreto que amplia as medidas 
adotadas pela Prefeitura. Esse 
decreto determina a preferên-
cia do teletrabalho (trabalho 
a distância) para idosos; ges-
tantes; portadores de doenças 
respiratórias crônicas, cardio-
patias, diabetes, hipertensão ou 
outras afecções que deprimam 
o sistema imunológico.

O decreto também determina 
que “...na impossibilidade da 
realização de teletrabalho de-
vido às atribuições do cargo, os 
funcionários sejam colocados 

em férias. Além disso, exceto 
os funcionários das secreta-
rias de saúde e de segurança 
pública, torna-se incentivado 
o gozo de licença-prêmio para 
aqueles que já possuem direito 
a mesma, a fim de assegurar a 
permanência mínima de servi-
dores de atividades essenciais 
e de natureza continuada... 
(trecho do decreto)”.

O atendimento ao público 
tem dado preferência ao siste-
ma telefônico ou por e-mail. As 
atividades do Eco Makerspace 
e do Ecoponto de Lâmpadas, 
Pilhas e Baterias também estão 
suspensas. Os Coocal (Catado-
res de Recicláveis de Lorena) 
mantêm o fluxo de atividades. 
O local, que também funciona 

como Ecoponto de Pneus, 
recebe o material às terças 
e quintas-feiras, das 13h às 
17h. A coleta seletiva também 
mantém seus trabalhos.

Mais informações sobre os 
serviços e e-mails para contato 
estão no site da Prefeitura, 
lorena.sp.gov.br.

Outra cidade que adotou 
medidas de prevenção foi 
Pindamonhangaba. Estão fe-
chados ao público, por tempo 
indeterminado, o Parque da 
Cidade, Bosque da Princesa, 
Estação Cidadania, bibliotecas 
municipais, Teatro Galpão, 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro 1º e Dona Leopoldi-
na, Parque Natural Municipal 
do Trabiju.

Governo do Estado tem cinco dias úteis para 
repassar R$ 3,5 milhões para UTI de Lorena
Santa Casa deve investir aporte em equipamentos para dez novos leitos; espaço está pronto há dois anos

Rafaela Lourenço
Lorena

Após esperar por quatro 
anos, a Santa Casa de Miseri-
córdia de Lorena deve receber 
cerca de R$ 3,5 milhões do 
Estado para concluir um novo 
espaço de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). A Justiça 
determinou o prazo de cinco 
dias úteis para o governador 
João Doria (PSDB) efetuar o 
repasse. O Governo contestou 
a decisão.

A determinação do Tribunal 
de Justiça do Estado vem de 
encontro a necessidade em 
que os hospitais do país e 
região têm para reforçar o 
sistema de atendimento pú-
blico em vista a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Pronto há dois anos, o novo 
espaço de UTI contempla 
dez leitos que aguardam o 
restante do repasse estadual, 
equivalente a R$ 3,5 milhões 
para a aquisição dos respecti-
vos aparelhos.

A juíza da primeira Comar-
ca de Lorena, Maria Isabella 
Carvalhal Espósito Braga pro-
feriu, na última quarta-feira, 
uma decisão judicial impondo 
ao Governo do Estado que 
dentro de um prazo de cinco 
dias úteis repasse à Santa 
Casa este montante remanes-
cente ao convênio.

Segundo a Prefeitura, o 
contrato firmado em 2016, 
no valor de R$ 6 milhões, 
seria para obras de amplia-
ção e reforma da UTI e a 

aquisição de equipamentos, 
mas o município recebeu até 
o momento, apenas R$ 2,4 
milhões, que foram utilizados 
na compra de um tomógrafo, 
na ampliação do espaço de 
terapia intensiva e elaboração 
e implantação do projeto de 
combate a incêndios.

A decisão judicial cita que 
o restante do valor seria uti-
lizado para, além da aquisição 
dos equipamentos da UTI na 
reforma de cinco alas de cirur-
gia, aquisição de equipamen-
tos para o centro cirúrgico, 
ampliação e construção dos 
vestiários e a finalização do 
sistema de proteção e comba-
te a incêndios. “... requer seja 
deferida a tutela provisória, 
no sentido de determinar 
que os Requeridos repassem 
o valor de R$ 3,515 milhões, 
no prazo de 24 horas, já au-
torizando-se o sequestro, em 
caso de descumprimento, bem 
como que seja autorizada a 
transferência desse valor para 
conta bancária da requeren-
te... (trecho da decisão)”. O 
documento também deter-
mina que o Estado repasse 
o valor de R$ 401.686,56 
mensalmente para o custeio 
da equipe de saúde necessária 
para o funcionamento dessa 
nova UTI.

O prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido), em entrevista 
ao Atos no Rádio, na última 
quinta-feira, desafiou o Legis-
lativo a economizar os gastos 
da Câmara para que o repasse 
obrigatório do Executivo 

seja menor. Em sequência, o 
investimento seria repassado 
a Santa Casa como aporte. “A 
Câmara recebe 12 parcelas de 
R$ 801 mil, um total de apro-
ximadamente R$ 9,6 milhões. 
Por que lá não se faz um 
‘rateio’ (sic) e segura R$100 
mil por mês? Daria R$1,2 
milhão e a gente investe na 
Santa Casa”, frisou Marcon-
des. “Porque meu orçamento 
estou cumprindo, aprovado 
por eles (vereadores). Se 
tiver uma sobra seria de lá. 
Eu passaria R$ 701 mil nos 
dez meses ele (presidente da 
Câmara, vereador Maurinho 
Fradique – PTB) me dá esse 
um milhão. Está aí o desafio. 
E doo diretamente para a 
Santa Casa”.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com a 
secretaria do Estado de Saúde, 
mas até o fechamento desta 
edição não foi encaminhada 
nenhuma resposta sobre o 
repasse ao hospital de Lorena.

Em nota, a secretaria do Es-
tado afirmou que “A Secreta-
ria de Estado da Saúde auxilia 
financeira e voluntariamente 
entidades filantrópicas e 
Santas Casas, entendendo 
sua importância para o aten-
dimento da população que 
utiliza o SUS. O convênio pela 
reportagem foi firmado em 
2016 e teve sua vigência con-
cluída em dezembro de 2017. 
A pasta está à disposição para 
dialogar com a Santa Casa de 
Lorena e também para escla-
recimentos à Justiça”.

A praça Arnoldo de Azevedo, fechada em ação contra o coronavírus

Foto: Marcelo A dos Santos

Foto: Colaboração
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Com 395 suspeitos de Covid-19, RMVale tem 
dados alavancados em Pinda, Ubatuba e Guará
Terra de Frei Galvão chega a 21 pacientes à espera 
de resultados; doença tem três confirmações e se 
alastra pela região, mesmo com conscientização

Leandro Oliveira
RMVale

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) continua 
com o aumento no número 
de casos de Covid-19. São 
395 registros suspeitos. Com 
mais habitantes, Taubaté (84 
suspeitos) e São José (50) são 
destaques no índice regional 
da doença. As duas cidades 
também registraram as três 
confirmações na região (2 
e 1, respectivamente). Pin-
damonhangaba com 38 e 
Ubatuba com 31 pacientes 
aguardando exames também 
chamam atenção nos pri-
meiros dias de contágio. Até 
o fechamento desta edição, 
nenhuma morte havia sido 
registrada.

Com 21 casos suspeitos de 
coronavírus, Guaratinguetá 
emitiu o último balancete so-
bre a Covid-19. Do total dos 
casos suspeitos em Guaratin-
guetá, apenas uma paciente 

está internada no Hospital 
Frei Galvão, na UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva), 
em isolamento. As demais 
21 pessoas que estão como 
casos suspeitos permanecem 
em quarentena domiciliar e 
sob os cuidados da secretaria 
municipal de Saúde. Outras 
26 pessoas estão sendo mo-
nitoradas, mas não estão na 
lista de casos suspeitos.

“A análise de casos suspei-
tos em Guaratinguetá ainda 
é a mesma, pois não temos 
transmissão comunitária. São 
apenas transmissões através 
de contatos com os suspei-
tos”, contou a secretária de 
Saúde, Maristela Macedo. 
“Não mudou o critério, o que 
muda são as medidas sani-
tárias a serem tomadas. Nos 
reunimos duas vezes com o 
Ministério Público e com o 
prefeito, estão saindo novos 
decretos e nós pedimos co-
laboração de todo mundo”.

De acordo com a secretária, 
os casos suspeitos onde os 
pacientes estão em quaren-

tena domiciliar não estão 
concentrados em um mes-
mo bairro ou região. “Estão 
espalhados pela cidade”, re-
velou. O setor de saúde não 
divulgou quais os bairros 
onde os pacientes residem.

Com 15 casos suspeitos, 
Lorena mantém o índice 
há três dias. O município 
aguarda o repasse de R$ 3,5 
milhões de dívida do Estado 
com o município (leia texto 
na página 3).

Caraguatatuba tem 12 
casos suspeitos e Cruzeiro 
4, enquanto Cunha e Ca-
choeira Paulista 2 cada. 
A última cancelou, nesta 
sexta-feira, as atividades 
das feiras livres por tempo 
indeterminado.

Outras cidades com um 
registro cada são Piquete, 
Piracaia, Silveiras, Potim e 
Aparecida. “Temos um caso 
de uma pessoa que foi aten-
dida em Potim com sinais, 
sintomas e com histórico 
epidemiológico de contato 
com uma pessoa que tam-

O PS de Pinda segue em alerta para alto número de casos suspeitos da doença que assola o mundo

bém apresentou sintomas. A 
paciente foi orientada sobre 
cuidados e as restrições, iso-
lamento domiciliar”, revelou 
a secretária Ana Caroline 
Sbrana.

Outros dois casos deram 
entrada no Pronto Atendi-
mento de Aparecida como 

suspeitas de coronavírus. 
Porém, tanto a senhora de 60 
anos como a jovem de 17 que 
apresentaram sintomas de 
gripe foram descartadas da 
lista de suspeitas, de acordo 
com o quadro clínico e pelo 
estudo epidemiológico. “Elas 
continuam sendo monitora-

das, mas não há sinais, e por 
isso, não houve notificação”, 
concluiu a secretária.

Potim também contabili-
zou um caso suspeito nesta 
semana. O município avalia 
as condições do paciente e 
deve colher exames neste fim 
de semana.

Foto: Bruna Silva
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Pinda adota novas medidas contra o novo coronavírus
Com 38 casos em investigação: a distribuição de remédios, aplicação da vacina contra a gripe foram pauta do comitê

Foto: Bruna Silva
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Preparando-se para uma 
possível infecção comuni-
tária do novo coronavírus, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba promoveu, na última 
quarta-feira, uma coletiva 
de imprensa transmitida 
pela internet para esclarecer 
dúvidas da população sobre 
as ações preventivas.

As ações anunciadas bus-
cam prevenir, principal-
mente, a saúde de idosos e 
grupos de risco (hipertensos, 
diabéticos e portadores de 
doenças crônicas). De acordo 
com a secretaria de Saúde, a 
retirada de remédios em uni-
dades de saúde nos bairros 
poderá ser realizada pelos 
filhos ou parentes próximos 
do paciente que apresente 
maior vulnerabilidade. Os 
medicamentos dos compo-
nentes especializados serão 
entregues aos pacientes por 
ordem alfabética durante 
quatro dias, em dois perío-
dos. No dia 25, das 7h30 às 

12h, pacientes com nomes 
iniciados pela letra A até 
a letra K; das 13h às 17h 
da letra L até a letra Z; no 
dia 26, das 7h30 às 12h 
com pacientes com nomes 
iniciados pela letra A até a 
letra L; das 13h às 17h, da 
letra M até a letra Z; dia 27, 
das 7h30 às 12h, pacientes 
com nomes iniciados pela 
letra A até a letra K; das 
13h às 17h, da letra L até Z; 
no dia 30, das 7h30 às 12h 

para pacientes com nomes 
iniciados pela letra A até a 
letra L; das 13h às 17h, da 
letra M até a letra Z.

Para organizar a distribui-
ção, será colocada uma tenda 
e cadeiras, no lado externo 
da farmácia, para que as 
pessoas fiquem em ambiente 
aberto e afastados uns dos 
outros. A secretaria de Saúde 
estima que cerca de duzentas 
pessoas devem ser atendidas.

Conforme o adiantamento 

Movimento reduzido em rua do Centro de Pinda; Prefeitura anunciou série de medidas para prevenção

do calendário nacional va-
cinal da H1N1, a aplicação 
das dosagens começa na 
próxima segunda-feira e, 
diferentemente das últimas 
campanhas, as vacinas não 
serão aplicadas em todas as 
unidades de saúde. A secre-
taria decidiu que a vacinação 
será realizada em locais 
abertos e arejados. Serão 
sete postos de vacinação: 
Ciaf (Centro), Cisas (Moreira 
César), Escola Elias Bargis 
Mathias (Araretama), Escola 
João Kolenda (Bem Viver), 
Escola Serafim Ferreira (Ter-
ra dos Ipês), Escola Arthut 
de Andrade (Cidade Nova) e 
Escola João Cesário (Feital), 
com funcionamento das 8h 
às 16h.

Segundo a Prefeitura, 
nesta primeira fase serão 
imunizados os idosos e os 
trabalhadores de saúde que 
atuam na linha de frente 
do atendimento à popula-
ção. A decisão é mais uma 
medida de proteção a esses 
públicos, especial os ido-
sos, uma vez que a vacina 
opera como uma proteção 

aos quadros de doenças 
respiratórias mais comuns. 
“Outra preocupação é evi-
tar que as pessoas acima 
de 60 anos, público mais 
vulnerável ao coronavírus, 
precise fazer deslocamen-
tos no período esperado 
de provável circulação do 
vírus no país”, destacou a 
nota.

O prefeito Isael Domingues 
(PL) explicou que o principal 
sintoma da Covid-19 é a 
febre alta, e desestimulou a 
população a comprar EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individual de Saúde) como 
máscaras, luvas e toucas. 

A assessoria de impren-
sa da Prefeitura responde 
diariamente de três a cinco 
casos falsos, boatos criados. 
Informou ainda que esses 
casos atrapalham porque 
causam pânico entre os 
moradores e prejudicam o 
processo de disseminação da 
informação. Os responsáveis 
garantiram que se houver 
casos confirmados, toda a 
população será comunicada 
devidamente.
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Linhas do TUG sofrem corte de 18% 
em horários por tempo indeterminado
Sistema confirma medida como maneira de prevenção ao coronavírus; Mobilidade 
Urbana garante retorno de horários em casos de excesso de passageiros em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As linhas do TUG (Transporte 
Urbano de Guaratinguetá) já 
estão operando com horários 
reduzidos de segunda-feira à 
sábado. A medida, tomada em 
conjunto entre a Prefeitura e 
a Rodoviário Oceano, visa a 
redução de veículos nas ruas, 
seguindo recomendação para 
que as pessoas evitem sair de 
casa. O número de passageiros 
nesta semana já é bem menor, 
na comparação com a última 
semana.

O acordo não tem prazo 
de validade e altera todos os 
horários de todas as linhas 
municipais, urbano e rural, de 
Guaratinguetá. Os ônibus farão 
de segunda-feira à sábado os 
horários fixados para sábado. 
São menos veículos nas ruas e 
um intervalo maior de tempo 
entre as partidas de ônibus. 

Aos domingos serão mantidos 
os horários de domingo. “Já 
iniciaram algumas ações, como 
limpeza constante dos ônibus 
e já começamos a redução de 
17%, 18% de linhas atuantes do 
transporte de Guaratinguetá. 
Nos reunimos com a empresa 
e verificamos esses pontos. Se 
verificarmos que a quantidade 
de passageiros aumentou, devi-
do a essa redução, de imediato 
vamos passar novas determi-
nações para casos pontuais de 
responsabilidade da empresa”, 
garantiu o secretário de Mobi-
lidade Urbana, Marco Antônio 
“Major” de Oliveira.

A determinação não tem 
prazo estimado pela secreta-
ria, mas segundo Oliveira, se 
forem registrados casos de 
ônibus lotados ou horários com 
mais passageiros por veículo, 
a medida pode ser suspensa. 
O transporte complementar, 
que é feito como reforço dos 

ônibus, também sofreu reade-
quações sobre horários e linhas 
de circulação, de acordo com o 
secretário.

“Em horários de pico, se hou-
ver constatação de passageiros 
em excesso, vamos colocar 
reforço ou retornar ao horário 
anterior. Isso será monitorado 
pela comunidade e pela pró-
pria secretaria”, respondeu o 
secretário, ao ser questionado 
sobre possível suspensão da al-
teração de horários dos ônibus.

Mudanças – Com menos 
passageiros, após as recomen-
dações de que algumas pessoas 
trabalhem em casa, e depois da 
determinação para mudanças 
nos horários de entrada de 
trabalhadores do comércio, a 
tendência é de que os ônibus 
das linhas municipais circu-
lem mais vazios. Os horários 
impostos após as determina-
ções podem ser acessados em 
guaratingueta.sp.gov.br.Trecho de embarque de ônibus do TUG; serviço tem alterações

Transporte de 
Pinda higieniza 
ônibus ao fim 
de cada viagem

A Viva Pinda, empresa 
responsável pelo transpor-
te público, está realizando 
higienização dos veículos 
da frota de Pindamonhan-
gaba para conter a proli-
feração novo coronavírus 
(Covid-19). De acordo com 
informações dos responsá-
veis, a limpeza está sendo 
feita com água sanitária 
a cada retorno de viagem 
entre os bairros. “Quando 
houver outra viagem, na 
saída dos passageiros será 
higienizado novamente. Isso 
em todas as linhas, o tempo 
todo”, confirmou a empresa.

Recentemente, circulou na 
internet um comunicado da 
Viva Pinda acerca da dimi-
nuição da frota de ônibus na 
cidade. A empresa passaria 
a operar com o horários de 
sábado, quando as saídas 
dos veículos se tornam mais 
distanciadas.

O empresário e respon-
sável pela Viva Pinda, João 
Machado, afirmou que essa 
ação não deverá ocorrer e 
que as linhas dos ônibus 
devem ser mantidas nor-
malmente.

O clima entre os passagei-
ros é de prevenção. Linhas 
que costumam receber gran-
de quantidade de pessoas já 
passam a operar com menos 
passageiros. Atualmente, os 
carros mantêm circulação 
majoritária de idosos na 
maior parte dos percursos.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Foto: Marcelo A dos Santos

Com 38 casos 
suspeitos, cidade 
mantém medida 
contra o Covid-19

Prefeitura de Ubatuba proíbe entrada 
de ônibus turísticos e limita comércio 
Medidas tentam evitar contágio; serviços essenciais seguem em funcionamento

Lucas Barbosa
Ubatuba

Registrando 31 casos sus-
peitos do novo coronavírus, 
a Prefeitura de Ubatuba 
anunciou na última quinta-
-feira um plano de medidas 
para limitar as atividades 
comerciais e a entrada de tu-
ristas no município. Além de 
montar barreiras de fiscali-
zação nos trechos de acesso 
à cidade, o Executivo impede 
as atuações de vendedores 
ambulantes e de diversos 
tipos de estabelecimentos.

O decreto do prefeito Dé-
lcio Sato (PSD) estabelece a 
proibição da circulação de 
vans, ônibus e micro-ônibus 
turísticos pelo município, 
através das suspensões de 
suas guias permissionárias. 
Para inibir o descumpri-

mento da medida e multar 
os infratores, a Prefeitura 
mantém equipes de fisca-
lização, que contam com o 
apoio da Polícia Rodoviária 
Estadual em todos os pontos 
de acesso à cidade. Além de 
barrar a entrada de trans-
portes coletivos turísticos, 

o trabalho conjunto orienta 
os visitantes de motocicletas 
ou carros de passeio a re-
tornarem para suas cidades 
de origem. “As forças de 
segurança e as equipes de 
Vigilância Sanitária estão 
nas três divisas da cidade 
realizando esta fiscalização 

que visa proteger nossa 
população. Também esta-
mos percorrendo as praias 
tentando conscientizar os 
turistas a retornarem aos 
seus lares. Em relação às 
restrições ao comércio, as 
medidas preventivas foram 
tomadas de comum acordo 
com os líderes dos segmen-
tos”, explicou o presidente 
do Comtur (Companhia 
Municipal de Turismo), José 
Americano.

Em apoio ao decreto, nesta 
sexta-feira a Justiça res-
tringiu temporariamente 
todas as estradas de acesso 
a Ubatuba,. Rodovias como 
Oswaldo Cruz e Rio terão a 
ação de bloqueio. 

Será permitida apenas 
a entrada de veículos de 
emergência, transporte e 
abastecimento de suprimen-
tos e de prestação de servi-
ços essenciais que tenham 
comprovados o vínculo com 
moradores de Ubatuba ou 
a passagem para outro mu-
nicípio. 

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Estadual, os bloqueios de 
acesso à cidade serão feitos 
na base da PRE na descida 
de serra e na base da Taba-
tinga, em Caraguatatuba, a 
partir das 7h deste sábado.

Buscando evitar aglome-
rações, que propiciam a 
disseminação do novo coro-
navírus, o decreto determina 
a suspensão por trinta dias 
do funcionamento de esta-
belecimentos comerciais 
considerados não essen-
ciais à população como 
academias, aquários, bares, 
casas noturnas, cinemas, 
estacionamentos, hotéis, 
hostels, galerias de lojas, 
pousadas, quiosques e sho-
ppings. Caso sejam flagrados 
desrespeitando a ordem, os 
locais deverão ser multados, 
correndo o risco de terem 
cassadas suas licenças.

Em contrapartida, pode-
rão continuar de portas 
abertas os locais de serviços 
essenciais como bancos, 
restaurantes, postos de 
combustíveis, farmácias e 
supermercados, sendo os 
dois últimos obrigados a 
atenderem apenas idosos 
entre as 8h e 10h, evitan-
do que este público, mais 
vulnerável ao coronavírus, 
tenha contato com os de-
mais pelos corredores e 
filas. “O objetivo é diminuir 
a circulação de pessoas 
para não ser pior depois. 
O importante é saber que 
mesmo que haja prejuízo 
financeiro, ele será muito 
maior caso o quadro da 
doença se amplie”, ressal-
tou o diretor da Vigilância 
Sanitária, Antenor Benetti.

Ação conjunta para fiscalizar acessos à cidade; rodovias serão suspensas a partir de sábado a visitantes

Foto: Reprodução PMU
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A prevenção está em suas mãos
A higienização das mãos é muito importante no combate ao coronavírus

Da Redação
Piquete

No dia 22 de março co-
memora-se o Dia Mundial 
da Água, que é um recurso 
natural essencial para a 
vida de todos os seres vivos 
do planeta. A água pode ser 
utilizada de diversas formas, 
na produção de alimentos, 
no consumo e na higieniza-
ção pessoal.

Diante do quadro atual de 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), uma doença que 
causa infecção respiratória 
e pode ser transmitida pelo 
contato humano, a utilização 
da água para a higienização 
das mãos se torna indispen-
sável para evitar a propaga-
ção do vírus.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), o simples fato de 
lavar as mãos de maneira 
correta reduz em até 40% 
o risco de contrair doenças. 
A Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água em Piquete, 
consciente sobre as medi-
das preventivas referentes 
ao Covid-19, orienta toda 
população que a lavagem 
das mãos deve ser realizada 
constantemente, depois de 
tossir ou espirrar, antes, 
durante e depois da prepa-
ração de alimentos, antes 
de comer e depois de usar 
o banheiro.

Devido a essa pandemia 
algumas empresas estão 
adaptando os horários de 

atendimento. Em Piquete, 
a Águas Piquete, irá alterar 
seu horário de atendimen-
to presencial ao público, 
permanecendo com a loja 
física aberta das 8h às 12h. 
Os demais serviços poderão 
ser solicitados pelos canais 
virtuais.

“Estamos acompanhando 
ativamente as informações 
desse novo vírus, e caso 
haja mudança ou evolução 
do cenário local, medidas 
mais severas poderão ser 
tomadas, criando restrições 
ao atendimento presencial 
para garantir o bem-estar 
de colaboradores e clien-
tes”, alertou o diretor ope-
racional da Águas Piquete, 
Eduardo Caldeira.

Para evitar aglomera-
ções no interior da loja, a 

empresa está incentivando 
a utilização dos canais de 
atendimento não presen-
ciais.

“Nosso desejo é atender 
bem sempre, por isso esta-
mos incentivando nossos 
clientes a utilizarem os 
canais de atendimento não 
presenciais para resolverem 
suas demandas sem sair de 
casa. Todas as medidas to-
madas até o momento visam 
a continuidade da melhor 
prestação de serviço e a 
segurança de todos. Neste 
momento de atenção, é com 

empatia, responsabilidade e 
dedicação que seguiremos 
trabalhando em prol do sa-
neamento no país”, concluiu 
Caldeira.

A Águas Piquete oferece 
canais de atendimento re-
moto disponíveis 24h por 
dia, sendo eles atendimento 
telefônico 0800 202 0120, 
WhatsApp: (17) 99641-3259 
e Webchat: www.iguasa.com.
br/piquete. Para pagar a 
conta online, emitir a 2ª via 
e acompanhar os débitos em 
aberto o cliente pode acessar 
www.digiigua.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc., 
  

Em virtude de estarem em local incerto e não sabido, faz a 
presente INTIMAÇÃO por edital de: LETÍCIA CARNEIRO CORREA 
NADER, brasileira, casada, maior, administradora, RG nº 14.260.820-8-
SSP-SP, CPF nº 857.835.367-68; e seu marido LUIZ FERNANDO 
NADER, brasileiro, casado, autônomo, RG nº 19.719.881-8-SSP-SP, 
CPF nº 657.995.507-49, casados no regime da separação de bens, nos 
termos do parágrafo único nº IV do art. 258 do Código Civil Brasileiro 
(qualificação constante na Matrícula 41.574, do livro 2). Os intimados 
deverão comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua Dr. 
Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 horas, para 
efetuar o pagamento da importância, posicionada em 26 de abril 
de 2020, de R$ 19.635,24, sujeita à atualização monetária, aos 
juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, 
o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; da qual são 
devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações 
relativas ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de 
Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, 
Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Programa 
Imóvel na Planta - Sistema Financeiro da Habitação – SFH, Recursos 
SBPE, celebrado aos 22 de fevereiro de 2012, (averbado na Av-1, na 
Matrícula 41.574, do livro 2). que tem por objeto o APARTAMENTO 
RESIDENCIAL nº 304, SITUADO NO 3º ANDAR, DO EDIFICIO 
VILLAGE PRIMAVERA, situado a RUA OLGA CONCEIÇÃO 
TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº 346, loteamento denominado 
RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA. O prazo para pagamento da 
dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação 
deste edital, que será publicado nos dias 19, 20 e 21, do corrente 
mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credora, requerente da intimação, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
  

Guaratinguetá, 04 de março de 2020. 
  
   

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VALDECIR ANTONIO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
agosto de 1973, residente e domiciliado à Rua Fernando Agostinho Ramos Mello, nº
65, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de EUCLIDES ANTONIO DE LIMA e
MARIA FATIMA DA SILVA LIMA.
ROSILENE FRANCISCA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 48 anos de idade, nascida em Jateí-MS, no dia 24 de junho de
1971, residente e domiciliada à Rua Fernando Agostinho Ramos Mello, nº 65, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de ERIBALDO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA DAS
GRAÇAS DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLEITON DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil divorciado, de 33 anos de idade, nascido em Ubatuba-SP, no dia 27 de setembro
de 1986, residente e domiciliado Rua 8 de maio nº 62, Cidade Jardim, em
Pindamonhangaba SP, filho de ISABEL CRISTINA DE PAULA.
TATIANE APARECIDA SANTOS DO CARMO, de nacionalidade brasileira, profissão
diarista, estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 15 de março de 1984, residente e domiciliada Rua 8 de maio nº 62, Cidade
Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CAETANO DO CARMO e MARIA DAS
GRAÇAS DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO DA CRUZ PORTELA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico
aposentado, estado civil divorciado, de 77 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de março de 1943, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes
nº 81, bloco 1a, aptº. 103, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de
LUIS SIMÃO e MARIA BENEDITA DE MOURA SIMÃO.
MARIA BENEDITA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 70 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de
janeiro de 1950, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes nº 81, bloco 1a,
aptº. 103, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MENINO DE
SOUZA e JULIETA PEREIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLOVIS VIANA FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
solteiro, de 53 anos de idade, nascido em Santo Amaro-BA, no dia 16 de fevereiro de
1967, residente e domiciliado Avenida Rodrigo da Silva Araujo nº 102, Santa Cecilia, em
Pindamonhangaba SP, filho de CLOVIS VIANA e MARIA CELIA DOS SANTOS VIANA.
MARINALVA MACÊDO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Vitória da Conquista-
BA, no dia 11 de maio de 1975, residente e domiciliada Avenida Rodrigo da Silva Araujo
nº 102, Santa Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO JOSE DA SILVA e
MARIA HELENA MACÊDO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELINGTON NUNES TEODORO, de nacionalidade brasileira, profissão aprendiz de
eletricista automotivo, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Volta
Redonda-RJ, no dia 16 de abril de 1998, residente e domiciliado Rua Raimundo de
Souza Martins nº 20, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de SEBASTIÃO
TEODORO e ALEXSSANDRA DA SILVA NUNES.
GESIELE POLIANA ALMEIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de loja, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 07 de outubro de 1997, residente e domiciliada Rua Raimundo de Souza Martins
nº 20, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDIOMAR REIS DA SILVA
e LEA DE ALMEIDA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLÉCIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado civil
viúvo, de 46 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de abril de
1973, residente e domiciliado na Rua Jorge Veiga nº 187, Bela Vista, nesta cidade,
filho de ORLANDO SANTOS e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.
PATRICIA DE OLIVEIRA MOREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 29 de maio de 1977, residente e domiciliada na Rua Dr. Ayres Bastos nº 67,
Maria Áurea, nesta cidade, filha de EDSON MOREIRA DIAS e MARIA APARECIDA
DE OLIVEIRA DIAS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROSENILSON BATISTA FLÔRES, de nacionalidade brasileira, profissão calheiro,
estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Quiririm - Taubaté-SP, no dia 29
de julho de 1980, residente e domiciliado Rua Fernando Rodrigues Garcia nº 365,
Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de JORGE MACIEL FLÔRES e
BENEDITA BATISTA FLÔRES.
LÍLIAN OLIVEIRA BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado
civil divorciada, de 41 anos de idade, nascida em São Miguel Paulista - São Paulo-SP,
no dia 23 de junho de 1978, residente e domiciliada Rua Fernando Rodrigues Garcia nº
365, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO OLIVEIRA BASTOS
e CLEONILDA OLIVEIRA BASTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA, natural de São José dos Campos SP, nascido a
27 de fevereiro de 1990, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e
domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga Km 140, Una, Tremembé SP, filho de
JOSÉ OSWALDO MOREIRA DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA.
JESSICA CUSTODIO DA SILVA, natural de Diadema SP, nascida a 22 de maio de 1992,
estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Valdomiro
Antunes 71, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA DO CARMO CUSTODIO
DA SILVA. Apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1525, incisos I, III e IV do
Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NÍCOLAS DIAS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 14 de abril de 1994,
residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Ignacio Marcondes Romeiro nº 1282, Vila
Rica, em Pindamonhangaba SP, filho de ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA e
CLAUDIOMIRA CORNELIO DIAS.
JESSICA DURAN FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão maquiadora,
estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de fevereiro de 1993, residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Ignacio
Marcondes Romeiro nº 1282, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de WALTER
FERNANDES JUNIOR e ANGELA MARIA DURAN FERNANDES. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão frentista,
estado civil divorciado, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 24 de fevereiro de 1982, residente e domiciliado Rua 12, nº 45, Vila São Paulo, em
Pindamonhangaba SP, filho de DIONISIO PEREIRA DE OLIVEIRA e MARILDA
APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA.
LUCIANA PEYRANO ALAMINOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Mirante do
Paranapanema-SP, no dia 20 de julho de 1981, residente e domiciliada Rua 12, nº 45,
Vila São Paulo, em Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO ALAMINOS LACALLE
e MARITZA ELIZABETH PEYRANO DE ALAMINOS. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Oeiras-PI, no dia 14 de maio de
1984, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 975, Jardim Resende,
em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ AVELAR LOPES RIBEIRO e MARIA MOREIRA
DA SILVA RIBEIRO.
BIANCA VENUTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de novembro
de 1994, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 975, Jardim
Resende, em Pindamonhangaba SP, filha de ALDO FRANK DE LIMA e LUCIANA
VENUTO DE LIMA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HAILTON DA CONCEIÇÃO DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de empilhadeira, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Cunha-SP, no
dia 19 de abril de 1984, residente e domiciliado Rua Clelia dos Santos Moreira nº 65,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de JEHOVAH GONZAGA DE CAMPOS e
TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO.
TAMARA DA SILVA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
março de 1991, residente e domiciliada Rua Clelia dos Santos Moreira nº 65, Araretama,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MARCIANO VIEIRA e IVETE VAZ DA SILVA
VIEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2020.

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
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 118/2020SUP;1738/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de passagens de ônibus, “rodoviárias”, para, através de programas desenvolvidos pela 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, atender indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social.
CONTRATADA: EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A
CNPJ Nº: 61.563.557/0001-25

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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 118/2020SUP; 
1738/2020GPRO, com fundamento no Art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na aquisição de passagens de ônibus, “cartões especiais”, para, através de programas 
desenvolvidos pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, atender indivíduos 
em situação de vulnerabilidade social.
CONTRATADA: EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A
CNPJ Nº: 61.563.557/0001-25Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIS FELIPE DE SOUZA ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapeuta, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Campos do
Jordão-SP, no dia 23 de maio de 1994, residente e domiciliado Rua Pedro da Cruz
Salgado nº 133, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de AIRTON PALMA DE
ALVARENGA e ELENIR DA SILVA CAVALCANTE DE SOUZA ALVARENGA.
AMANDA MARTINS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
janeiro de 1999, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1520, Vila
Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de NILSON MARTINS PEREIRA e ANA LILIAN
DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS GONÇALVES RODRIGUES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão
bilheteiro, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-
SP, no dia 07 de janeiro de 1995, residente e domiciliado na Rua Lidio Cândido Amorim
nº 140, Campos Maia, nesta cidade, filho de JEREMIAS RODRIGUES DOS REIS e
BENEDITA APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES DOS REIS.
MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de dezembro de 2000, residente e domiciliada na Rua Ubatuba nº 190,
Cidade Nova, nesta cidade, filha de MARCO ANTONIO FERNANDES e SIMONE
DOS SANTOS ALVES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO SOUZA SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão coletor, estado civil
solteiro, de 26 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 01 de dezembro de
1993, residente e domiciliado Rua Ameixeira nº 79, Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba
SP, filho de LUCIANO ALMEIDA SOARES e LINDAMARA FIRMINO DE SOUZA
SOARES.
PRISCILA CARDOSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de serviços gerais, estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de setembro de 1988, residente e domiciliada Rua
Ameixeira nº 79, Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filha de CASTORINO
DOS SANTOS e FATIMA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2020.
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Contra dengue, professora cobra 
atenção à área vizinha ao Frei Galvão
Moradora relata descarte irregular de lixo; com 1.357 casos, Guará mantém programa

Assaltante morre em confronto 
com a Polícia Militar, em Pinda

Após invadir uma cháca-
ra, um homem de 26 anos 
morreu em confronto com 
a Polícia Militar, na tarde 
da última quarta-feira, no 
bairro Mombaça, em Pinda-
monhangaba. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a proprietária 
do imóvel, que fica na rua 
João Batista Pereira, acionou 

a PM após perceber que 
três criminosos pularam 
o muro. 

Ao chegar na chácara, os 
policiais foram recebidos 
a tiros pelo trio. Durante o 
tiroteio, um dos invasores 
foi alvejado, morrendo no 
local. Os outros dois ho-
mens conseguiram fugir. 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar o 
caso e tentar identificar os 
outros criminosos envolvi-
dos na ação. 

Da Redação 
Pindamonhangaba

Marcelo Augusto dos Santos
Guaratinguetá

Além da preocupação com 
a Covid-19 (coronavírus), 
a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte vem registrando altos 
níveis de contaminação de 
dengue. O avanço da doen-
ça neste verão é facilitado 
por ações como o descarte 
irregular de lixos e outro 
tipos de materiais. Paralela 
à fiscalização municipais, 
há quem tem feito a própria 
parte, vigiando e cobrando a 
responsabilidade com áreas 
abertas. 

É o caso da professora 
Helena Cristina Hagazine, 
de 61 anos, moradora do 
bairro Vila Santa Rita, em 
Guaratinguetá, que entrou 
em contato com a redação 
reclamando sobre a falta de 
limpeza do bairro. Segundo 
Helena, foram trinta recla-
mações na ouvidoria da 
Prefeitura e apenas uma foi 
atendida, onde ela pedia o 
corte do mato em torno da 
ferrovia que fica perto de sua 
casa. “A única que foi aten-
dida foi a da ferrovia, que 
eles vieram limpar. Eu fui à 
Prefeitura, fiz a reclamação 
e notificaram a MRS, onde 
eles rapidamente atenderam 
e limparam. Foi a única vez 
que me atenderam, e o res-
to das outras notificações, 
nada”.

Outro local do bairro com 
descartes irregulares de 
lixo fica em uma ribancei-
ra, ao lado de uma loja de 
construção na avenida Rui 
Barbosa, a cerca de duzen-
tos metros do Hospital Frei 
Galvão. O espaço apresenta 
bandejas de isopor utilizadas 
para delivery de refeições. 
O material, além poluir o 

solo, pode acumular água e 
gerar um criadouro do Aedes 
aegypti. Já foram registrados 
1.357 casos em Guaratingue-
tá, sendo 1.323 autóctones e 
34 importados.

Procurada para comentar 
o caso, a Prefeitura, por meio 
de nota, informou que a equi-
pe de limpeza urbana está 
trabalhando nesta semana 
no Santa Rita e que a Rui 
Barbosa também receberá 
limpeza. “Existe uma pro-
gramação de limpeza para 
atender todos os bairros da 
cidade, e o mesmo ocorre 
com a Santa Rita, que rece-
beu nos últimos meses o ser-
viço. Como neste período do 
ano o mato cresce de forma 
muito rápida, a secretaria 

ampliou as equipes e tem 
trabalhado diariamente na 
limpeza, inclusive aos finais 
de semana”.

Sobre as trinta notifica-
ções, o governo garante 
que segue o planejamento 
de limpeza que atende to-
dos os bairros. Os terrenos 
particulares que apresentam 
a falta de manutenção são 
notificados pela Secretaria 
Mobilidade Urbana. “Desde 
que eu cheguei aqui eu vou 
à ouvidoria, guardo todo os 
espelhos e falo dentro daqui-
lo que o código de conduta 
estipula que as pessoas tem 
que limpar a sua calçada, 
não pode jogar o lixo antes 
do hora do lixeiro, tem no 
site da Prefeitura tudo isso”.

O acúmulo de lixo em terreno próximo ao hospital Frei Galvão, destacado pela professora Helena Cristina Hagazine (acima); foco dengue

Em “segundo plano”, dengue avança na região 
Lorena e Cruzeiro já atingiram a casa dos dois mil casos cada; três morte foram confirmadas

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

O coronavírus preocupa 
a todos na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte), mas o 
números de casos de dengue 
vem subindo e continuam a 
assustar. 

Cruzeiro já registrou 2.226 
casos e três mortes ocasio-
nadas pelo mosquito trans-

missor. A primeira foi de um 
senhor de 81 anos, a segunda 
de uma mulher de 60 anos 
e a terceira de outro idoso, 
de 73 anos, que havia dado 
entrada no hospital no dia 6 
de fevereiro. Um exame havia 
confirmado a doença, mas ele 
acabou liberado após dias de 
tratamento. No último dia 28, 
ele voltou a ser internado e 
encaminhado para São José 
dos Campos, onde faleceu.

A cidade Lorena também 

bateu a casa dos dois mil 
casos. O município conta com 
um hospital de campanha na 
Santa Casa de Misericórdia 
para atender as pessoas que 
apresentam os sintomas.

A vizinha Guaratinguetá 
tem 1.527 casos confirma-
dos, mas o número pode 
aumentar, pois há 898 casos 
que aguardam o resultado 
de exames. Segundo o último 
boletim epidemiológico de 
Potim, o município registrou 

1.730 casos confirmados.
Capital católica do Brasil, 

Aparecida segue com núme-
ros abaixo, se comprada com 
as cidades vizinhas, com 518 
casos. Segundo a Prefeitura, 
o trabalho de nebulização 
continua nas ruas. 

Os cinco municípios já de-
cretaram estado de epidemia 
e seguem intensificando os 
trabalhos no combate ao mos-
quito Aedes aegypti. Outra 
cidade na região com muitos 

casos é Pindamonhangaba, 
com 429 confirmações.

Cuidados – O combate à 
doença foca em ações e fisca-
lização do poder público, mas 
também na conscientização 
popular. Medidas como não 
deixar objetos e recipientes 
que possam acumular água, 
limpar terrenos e tampar cai-
xas d’agua ajudam a impedir 
a proliferação do transmissor 
de dengue, zika e chikun-
gunya.

Shoppings 
fecham por 
causa do 
coronavírus

Os shoppings da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte co-
meçam a fechar as portas 
pelos próximos trinta dias. 
A medida é mais uma em 
reação à propagação da Co-
vid-19, o novo coronavírus, 
que já infectou novecentas e 
matou 11 pessoas em todo 
o país.

No começo da semana, 
os centros comercias da 
região tiveram alteração de 
horários e começaram a fun-
cionar das 12h às 20h. Antes 
mesmo do final de semana, 
quando é maior o movi-
mento, os shoppings Buriti 
(Guaratinguetá), Center Vale, 
Vale Sul e Colinas (São José 
dos Campos), Taubaté e 
Via Vale Garden (Taubaté), 
Serramar Shopping (Cara-
guatatuba) e Pátio Pinda 
seguiram a recomendação 
do governador João Doria 
(PSDB) para encerrar suas 
atividades pelos próximos 
trinta dias.

Em notas divulgadas pelas 
redes, os serviços essên-
cias como supermercados 
e farmácias funcionaram 
normalmente. Além disso 
serviços de delivery estarão 
disponíveis.

O último a anunciar a pa-
ralisação das atividades foi o 
Eco Valle de Lorena, a partir 
deste sábado. A informação 
foi divulgada no final da 
tarde da sexta-feira. Antes da 
decisão, o centro comercial 
havia reforçado a limpeza 
com higienização e esteriliza-
ção das áreas internas, além 
do afastamento das mesas da 
praça de alimentação.

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Eco Valle também 
decide paralisar 
atividades a partir 
deste sábado

Buriti vazio na sexta, em Guará 

Foto: Leandro Oliveira

Chefe do “tribunal do crime” 
na região é preso em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

Contando com o apoio da 
Polícia Militar de Ubatuba, o 
MP (Ministério Público) defla-
grou uma operação na última 
quinta-feira que prendeu um 
homem de 42 anos acusado 
de ser o líder no Litoral Norte 

do PCC (Primeiro Comando 
da Capital), principal facção 
criminosa do país.  O preso 
é acusado de comandar o 
“tribunal do crime” na região, 
que julgava os integrantes da 
quadrilha que deveriam serem 
assassinados.

Batizada de “Operação Oziris” 
(deus egípcio do julgamento), 

a ação conjunta surpreendeu o 
homem em sua casa no bairro 
Estufa. Capturado sem oferecer 
resistência, o criminoso foi 
encaminhado ao CDP (Centro 
de Detenção Provisória) de 
Caraguatatuba.

Segundo o MP, a operação foi 
motivada após a prisão de três 
jovens flagrados no último dia 

5 com um refém no porta-ma-
las de um carro abordado pela 
Polícia Rodoviária Estadual no 
trecho de Caraguatatuba da 
rodovia dos Tamoios. Ques-
tionado, o trio confessou que 
sequestrou a vítima, também 
membro da facção, em São José 
dos Campos e a levaria para ser 
julgada pelo morador de Uba-
tuba, que decidiria se ela seria 
morta ou não. O homem, que já 
cumpriu pena por assassinato e 
diversos outros crimes, perma-
nece à disposição da Justiça no 
CDP de Caraguatatuba.

Adolescente de 14 anos é morto a tiros em Lorena
Da Redação
Lorena

A Polícia Civil de Lorena 
abriu um inquérito para apurar 
o assassinato de um adolescen-
te de 14 anos ocorrido na noite 
da última quinta-feira no bairro 
Parque das Rodovias. 

De acordo com a Polícia 
Militar, a vítima pedalava sua 

bicicleta pela alameda Armê-
nio Gomes, por volta das 20h, 
quando o motorista de um 
carro se aproximou e efetuou 
diversos disparos de arma 
de fogo. Na fuga, o condutor 
atropelou dois pedestres. 

Alvejado com cinco tiros, o 
adolescente morreu antes da 
chegada do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 

Urgência), que resgatou os 
atropelados encaminhando-
-os ao Pronto Socorro. Após 
receberem curativos, foram 
liberados. Na manhã da última 
sexta-feira, a Polícia Civil cole-

tou depoimentos de familiares 
e amigos da vítima para tentar 
descobrir a motivação do cri-
me. Até o fechamento desta 
edição, o assassino não havia 
sido identificado.

Fotos: Marcelo A dos Santos
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Movimento quase zerado no Santuário de Aparecida, onde visitas de fiéis estão barradas há seis dias

Dioceses tomam medidas para 
proteger fiéis do coronavírus
Entre suspensões de eventos religiosos e atendimentos diretos, 
Igreja acredita que pode voltar às atividades normais em semanas

Bruna Silva
RMVale 

A circulação da Covid-19 
tem preocupado os líderes 
religiosos da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). O 
grande fluxo de pessoas e os 
ritos sacramentais foram ob-
jetos de mudanças nas paró-
quias. Em Pindamonhangaba, 
todos os eventos religiosos 
estão suspensos por tempo 
indeterminado.

Com a finalidade de reduzir 
o número de pessoas dentro 
dos templos religiosos e tam-
bém de evitar aglomerações, 
a Igreja Matriz comunicou 
recentemente que novas 
medidas foram tomadas para 
garantir a saúde pública. Além 
da suspensão das missas e 
confissões, o funcionamento 
administrativo paroquial tam-
bém deve sofrer retenção até 
o dia 6 de abril.

O reitor e pároco local, pa-
dre Kleber da Silva, afirmou 
que essas medidas são para 
colaborar na contenção do 
vírus, e consequentemente 
para evitar uma possível in-
fecção comunitária. “As visitas 
aos enfermos estão suspensas 
também. Somente em casos 
graves ou que apresente 
risco de morte pode chamar 
o padre para que ele faça 
a unção dos enfermos. Nós 
acompanhamos toda essa 
situação junto às autoridades 
sanitárias do estado, do país 
e do município, e vejo que a 
Igreja tem esse papel impor-
tante de ajudar as pessoas a 
serem obedientes, ou seja, a 

estarem em casa nesse mo-
mento e seguir tudo aquilo 
que se determina”, declarou.

A nota divulgada pela Ma-
triz estimula os frequentado-
res, especialmente os idosos 
e aqueles que pertencem aos 
grupos de risco, que fiquem 
em suas residências e acom-
panhem as missas por meio 

das emissoras católicas.
A Diocese de Lorena já ha-

via informado medidas para 
assegurar a saúde dos fiéis. Os 
encontros da catequese, assim 
como as preparações para o 
recebimento de sacramentos 
(batismo e matrimônio) tam-
bém haviam sido retidos, além 
do cancelamento do mutirão 

de confissões.
Medidas referentes a mis-

sas e atendimentos individu-
ais também haviam sido in-
formados pela Igreja, mas um 
novo decreto da Prefeitura de 
Lorena, publicado na noite de 
sexta-feira suspendeu os ser-
viços religiosos como missas 
e cultos. Em contrapartida, os 
padres e reitores de santuá-
rios poderão colaborar com o 
atendimento individual. 

Aparecida – O principal 
centro religioso no Brasil 
segue fechado desde o início 
da última semana. A DRS (Di-
retoria Regional de Saúde) do 
Vale do Paraíba recomendou 
a suspensão de romarias com 
destino à cidade. A Igreja 
confirmou o cancelamento 
da Festa de São Benedito e a 
suspensão da feira livre por 
trinta dias. A Justiça já havia 
determinado a suspensão de 
celebrações e eventos religio-
sos no Santuário Nacional de 
Aparecida.

A Arquidiocese de Apare-
cida, que abrange as cidades 
de Roseira, Potim, Aparecida 
e Guaratinguetá confirmou 
também o cancelamento 
da festa de São Benedito de 
Guaratinguetá.

Foto: Marcelo A. dos Santos Eventos culturais e turísti-
cos que estavam marcados 
foram suspensos pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba. 
A medida foi adotada com 
base no decreto municipal 
que proíbe aglomerações de 
pessoas.

Apesar de ter sido votada 
na última segunda-feira pelo 
Conselho Municipal de Tu-
rismo, Pindamonhangaba 
deve se retirar do âmbito 
turístico nos próximos dias. 
Estão suspensas por tempo 
indeterminado as visitações 
aos principais pontos como 
Bosque da Princesa, Parque 
da Cidade, Parque Trabiju e 
também o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 1º 
e Dona Leopoldina. Os agen-
damentos para o City Tour 
(passeio em que as pessoas 
conhecem mais da cidade) e o 
Turisnight (excursão gratuita 
que acontece na área rural de 
Pindamonhangaba durante à 
noite) estão cancelados tem-
porariamente. A secretaria 

de Cultura e Turismo segue 
somente com expediente em 
atividades administrativas.

Foi recomendado que os 
grupos e instituições sociais 
ligados à secretaria de Cultura 
e Turismo, que acolhem crian-
ças, jovens, adultos e crianças, 
suspendam todas as ações e 
atividades previstas para os 
próximos dias; podendo man-
ter as funções administrativas 
e atendimentos individuais.

O secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, afir-
mou que o momento é de um 
sacrifício na área de cultura, 
mas que é necessária para 
evitar a disseminação do novo 
coronavírus. “A gente precisa 
se cuidar para que o mal não 
seja pior e aprender para não 
ser como está acontecendo 
em outros países. Devemos 
evitar o máximo a circulação 
das pessoas”.

Eventos programados como 
peças no Teatro Galpão, Esta-
ção Cidadania e exibição de 
cinema gratuito, que acon-
teceriam nos próximos dias 
25, 26 e 27, também foram 
cancelados.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Atividades culturais 
e turísticas estão 
suspensas em Pinda

Potim decreta estado de 
emergência por 180 dias

Potim foi uma das últimas 
cidades a decretar estado de 
emergência em saúde por 
180 dias. A prefeita Erica 
Soler (PL) assinou o docu-
mento que impõe medidas 
preventivas ao contágio e 
disseminação do novo coro-
navírus (Covid-19), na última 
sexta-feira. 

Ações como a contratação 
excepcional de profissionais 
da saúde e aquisição de bens 
para atendimento de situação 
emergencial sem a necessida-
de de licitação encabeçam o 
documento divulgado. 

A partir da próxima segun-
da-feira estarão suspensos 
os atendimentos presenciais 
como os do Centro de Ci-
dadania e Serviços, Procon, 
Biblioteca Municipal, de-
partamentos de Esportes e 
Cozinha Piloto. Os serviços 
prestados no Paço Munici-
pal poderão ser solicitados 
através de e-mail no site do 
governo, potim.sp.gov.br ou 
por telefone.

Cada secretário poderá 
adotar o regime de serviço 
de teletrabalho, alternando os 
funcionários e a frequência 

do sistema.   
O Saep (Serviço de Água e 

Esgoto de Potim) atenderá a 
população de maneira restrita, 
com no máximo três pessoas. 

Serviços como o de lotéricas, 
comércio de alimentação, pa-
daria, restaurantes e farmácias 
poderão manter em seu inte-
rior no máximo dez pessoas, 
respeitando a distância míni-
ma de um metro entre elas. 

O transporte também terá 
impacto na cidade. Os moto-
táxis estarão suspensos devido 
ao uso compartilhado de capa-
cetes, enquanto os taxistas de-
verão circular com no máximo 
dois passageiros por veículo. 
Os ônibus de transporte coleti-
vo municipal e intermunicipal 
poderão circular apenas com 
passageiros sentados. As vans 
deverão transportar a metade 
da capacidade do veículo, inter-
calando os passageiros. 

Erica Soler ainda ressaltou 
no decreto que todas as pes-
soas que estiveram no exterior 
nos últimos quarenta dias ou 
tiveram contato com quem 
tenha ido devem comunicar a 
secretaria municipal de Saúde. 

O decreto completo e a lis-
ta de telefones e e-mail do 
Executivo para o contato da 
população estão disponíveis 
no site potim.sp.gov.br.

Da Redação 
Potim


