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Caso suspeito de coronavírus de aluna da USP é confirmado; paciente segue em isolamento em Guarulhos

Estudante da EEL-USP atesta 
positivo para Coronavírus
Resultados saíram no dia 23; jovem se recupera em isolamento domiciliar em Guarulhos

Rafaela Lourenço
Lorena

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

A determinação do Tribu-
nal 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 contem-
pla dez leitos que aguardam 
o restante do repasse esta-
dual, equivalente a R$ 3,5 
milhões para a aquisição dos 
respectivos aparelhos.

A juíza da primeira Comar-
ca de Lorena, Maria Isabella 
Carvalhal Espósito Braga 
proferiu, na última quarta-
-feira, uma decisão judicial 
impondo ao Governo do Es-

tado que dentro de um prazo 
de cinco dias úteis repasse 
à Santa Casa este montante 
remanescente 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 uti-
lizados 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 se-
ria utilizado para, além da 
aquisição dos equipamentos 
da UTI na reforma de cinco 
alas de cirurgia, aquisição 
de equipamentos para o 
centro cirúrgico, ampliação 
e construção dos vestiários 
e a finalização do sistema 
de proteção e combate 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 

autorizando-se o sequestro, 
em caso de descumprimento, 
bem como que seja autori-
zada a transferência desse 
valor para conta bancá-
ria da requerente... (trecho 
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da decisão)”. O documento 
também determina que o 
Estado repasse o valor de R$ 
401.686,56 mensalmente 
para o custeio da equipe de 
saúde necessária para o fun-

cionamento dessa nova UTI.
O prefeito Fábio Marcon-

des (sem partido), em entre-
vista ao Atos no Rádio, na 
última quinta-feira, desafiou 
o Legislativo 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 re-
cebe 12 parcelas de R$ 801 
mil, um total de aproximada-
mente R$ 9,6 milhões. Por 
que lá não se faz um ‘rateio’ 
(sic) e segura R$100 mil por 
mês? Daria R$1,2 milhão 
e a gente investe na Santa 
Casa”, frisou Marcondes. 
“Porque meu orçamento 
estou cumprindo, aprovado 
por eles (vereadores). Se 
tiver uma sobra seria de lá. 
Eu passaria R$ 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 encami-
nhada 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 
esclarecimentos à Justiça”.

Estado e Caraguá divergem sobre Hospital Regional
Saúde estadual nega abertura urgente; aguardada para atender pacientes da Covid-19, unidade segue sem previsão de ação
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Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Um dia depois do prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior (PSDB), revelar a 
possibilidade da abertura 
do Hospital Regional nesta 
semana para o atendimento 
de pacientes diagnosticados 
com coronavírus, o Estado 
negou a informação na 
manhã desta segunda-feira 
(23). Considerado um im-
portante reforço no setor 
da saúde do Litoral Norte, o 
aparelho público deveria ter 
sido inaugurado há quase 
dois anos.

Através de sua página 
oficial na rede social Face-
book, Aguilar postou um 
vídeo na tarde do último 
domingo em que revela que 
foi informado pelo setor 
de Relações Públicas do 
Instituto Sócrates Guanaes, 
organização social contra-
tada pelo governador João 
Dória (PSDB) para gerir o 
Hospital Regional de Ca-
raguá, que a unidade teria 
suas portas abertas até o 
fim desta semana para ser a 
referência no Litoral Norte 
de atendimentos de casos 
de coronavírus.“A expec-

tativa era que a abertura 
fosse no próximo dia 6, 
mas diante esta complexi-
dade que estamos vivendo, 
fomos informados que ela 
ocorrerá nesta terça-feira 
(24). Confesso minha ale-
gria, pois esta unidade tem 
capacidade de contar com 
até quarenta leitos de UTI, 
o que será muito importante 
para o Litoral Norte (trecho 
do vídeo)”.

Com mais de mil compar-
tilhamentos e quarenta mil 
visualizações, o anúncio foi 
comemorado por internau-
tas de Caraguá e diversas 
outras cidades da região.

Procurada pela repor-
tagem do Jornal Atos na 
manhã desta segunda-feira 
(23), a secretaria de Saúde 
do Estado negou a abertura 
do Hospital Regional nesta 
semana, contradizendo a 
declaração do prefeito de 
Caraguá. A pasta ressaltou 
ainda que não existe uma 
previsão para a inaugura-
ção do aparelho público.

Histórico – Antiga pro-
messa do Estado para 
desafogar a demanda de 
atendimentos do Hospital 
Regional de Taubaté, a 
construção da unidade do 
Litoral Norte foi iniciada em 

25 de julho de 2016 após 
ordem do ex-governador, 
Geraldo Alckmin (PSDB). 
Contando com um investi-
mento de R$ 188 milhões, 
a previsão inicial era que o 
aparelho público entrasse 
em funcionamento a partir 
de junho de 2018. Já que 
não conseguiu cumprir o 
prazo, o Estado remarcou 
sua inauguração para junho 
de 2019 e depois para ou-
tubro do mesmo ano.

De acordo com a secreta-
ria de Saúde do Estado, os 
atrasos foram motivados 
questões burocráticas. A 
pasta preferiu não revelar 
os entraves.

No começo de janeiro de 
2020, o governador João 
Dória (PSDB) revelou que 
pretendia promover a aber-
tura da unidade até o fim do 
primeiro trimestre do ano.

Com uma área construída 
de quase 7 mil m², o Hos-
pital Regional de Caraguá 
contará com 220 leitos, 
sendo 40 destinados para 
UTI (Unidade de Trata-
mento Intensivo), 9 salas 
de cirurgia e 11 salas para 
atendimentos de diversas 
especialidades como or-
topedia, traumatologia e 
neurologia.

Hospital Regional de Caraguá, que deveria ser inaugurado há quase dois meses; Estado negou informação
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Roderley Miotto

Bastidores da Política
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

Professora cobra 
ação à área vizinha 
ao Frei Galvão 
contra a dengue
Moradora relata descarte irregular de lixo; 
com 1.357 casos, Guará mantém programa

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 doença neste 
verão é facilitado por ações como 
o descarte irregular de lixos e ou-
tro 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 
reclamações na ouvidoria da Pre-
feitura 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 atendida 
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 resto das outras 
notificações, nada”.

Outro local do bairro com descar-
tes irregulares de lixo fica em uma 
ribanceira, ao lado de uma loja de 
construção na avenida Rui Barbo-
sa, a cerca de duzentos metros do 

Hospital Frei Galvão. O espaço 
apresenta bandejas de isopor 
utilizadas para delivery de refei-
ções. O material, além poluir o 
solo, pode acumular água e gerar 
um criadouro do Aedes aegypti. 
Já foram registrados 1.357 casos 
em Guaratinguetá, sendo 1.323 
autóctones e 34 importados.

Procurada para comentar o 
caso, a Prefeitura, por meio de 
nota, informou que a equipe de 
limpeza urbana está trabalhando 
nesta semana no Santa Rita e que 
a Rui Barbosa também receberá 
limpeza. “Existe uma progra-
mação de limpeza para atender 
todos os bairros da cidade, e o 
mesmo ocorre com a Santa Rita, 
que recebeu nos últimos meses o 
serviço. Como neste período do 
ano o mato cresce de forma muito 
rápida, a secretaria ampliou as 
equipes e tem trabalhado diaria-
mente na limpeza, inclusive aos 
finais de semana”.

Sobre as trinta notificações, o 
governo garante que segue o pla-
nejamento de limpeza que atende 
todos os bairros. Os terrenos par-
ticulares que apresentam a falta 
de manutenção são notificados 
pela Secretaria Mobilidade Ur-
bana. “Desde que eu cheguei aqui 
eu vou à ouvidoria, guardo todo 
os espelhos e falo dentro daquilo 
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; foco contra a dengue

Fotos: Marcelo A dos Santos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotos: Marcelo A dos Santos



24 DE MARÇO DE 2020 3

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, come-
mora-se o Dia Mundial da 
Água, que é um recurso natu-
ral essencial para a vida de to-
dos os seres vivos do planeta. 
A água pode ser utilizada de 
diversas formas, na produção 
de alimentos, no consumo e na 
higienização 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 indispensá-
vel para evitar a propagação 
do vírus.

De acordo com a Organiza-
ção 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 
abastecimento de água em 
Piquete, consciente sobre as 
medidas preventivas refe-
rentes ao vírus (COVID-19), 
orienta toda população que 
a lavagem das mãos deve ser 
realizada constantemente 
depois de tossir ou espirrar, 
antes, durante e depois da 
preparação de alimentos, an-
tes de comer e depois de usar 
o banheiro.

Devido a essa pandemia 
algumas empresas estão adap-
tando os horários de atendi-
mento. Em Piquete, a Águas 
Piquete, empresa responsável 
pelo abastecimento do muní-
cipio, irá alterar seu horário 
de atendimento 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 cená-
rio local, medidas mais severas 
poderão ser tomadas, criando 

restrições ao atendimento 
presencial para garantir o 
bem-estar de colaboradores 
e clientes”, alertou o diretor 
operacional da Águas Piquete, 
Eduardo Caldeira.

Para evitar aglomerações no 
interior da loja, a empresa está 
incentivando a utilização dos 
canais de atendimento não 
presenciais.

“Nosso desejo é atender 
bem sempre, por isso estamos 
incentivando nossos clientes a 
utilizarem os canais de aten-
dimento não presenciais para 
resolverem suas demandas 
sem sair de casa. Todas as me-
didas tomadas até o momen-
to 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 remoto, 
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

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:
CARLOS RIOS JUNQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil divorciado, de 78 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 29 de
maio de 1941, residente e domiciliado Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº
1149, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de ADRIANO RIOS JUNQUEIRA e
ROSA TAVARES JUNQUEIRA.
MARIA ROSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 71 anos de idade, nascida em Itororó-BA, no dia 19 de setembro de
1948, residente e domiciliada Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº 1149, Vila
Rica, Pindamonhangaba SP, filha de LAURINDO NASCIMENTO e AUREA FERREIRA
ROSA. 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, 05 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDEMIR HONORIO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado
civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Sabará-MG, no dia 11 de junho de 1967,
residente e domiciliado Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São Benedito,
Pindamonhangaba SP, filho de OLISTER HONORIO e MARIA BENEDITA DOS SANTOS.
JAQUELINE MARIA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteira, de 51 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 02 de
junho de 1968, residente e domiciliada Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São
Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de MAURICIO DE CARVALHO ALVES e MARIA
APPARECIDA RAMOS 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Maracás-BA, no dia 21 de junho de 1969,
residente e domiciliado Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP,
filho de EURIPEDES ANTÔNIO DE SOUZA e ANA EUFLOSINA DE SOUZA.
BERENICE PADUA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
janeiro de 1969, residente e domiciliada Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO PÁDUA e ROSA DE ARAUJO
PÁDUA. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SERGIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
setembro de 1969, residente e domiciliado na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filho de BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA
MADALENA DE MORAIS SANTOS.
ROSIANE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de abril de 1971, residente e domiciliada na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filha de FRANCISCO DE OLIVEIRA e PAULINA DE PAULA
OLIVEIRA. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONEL PORFIRIO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 62 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de setembro de 1957, residente e domiciliado Rua Armando Ferreira Fernandes
nº 61, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO PORFIRIO DA SILVA e
ANTONIETA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA.
ELIANE RAMOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Roseira-SP, no dia 23 de
agosto de 1965, residente e domiciliada Rua Armando Ferreira Fernandes nº 61,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de IVONE RAMOS MACHADO. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GESTER WILLIANS SALINOS VICENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
camareiro, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 14 de outubro de 1992, residente e domiciliado Rua José Rodrigues da Rocha,
nº 117, Jardim França II, Guaratinguetá SP, filho de ROBERTO VICENTE e APARECIDA
MARIA TERESA DE OLIVEIRA SALINOS.
STÉFANE TAINÁ GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de caixa, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de julho de 1995, residente e domiciliada Rua Yolanda de Lacerda Lima,
nº 57, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS HONORATO
DOS SANTOS e CLEUZA APARECIDA GOMES DOS SANTOS. 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, 06 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVI GALVÃO NICACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de julho de 1982, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira nº 367, Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
NICACIO DA SILVA e ANGELA MARIA DA CRUZ GALVÃO SILVA.
ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de abril de 1984, residente e domiciliada na Travessa Domingos Cesario Quirino nº
503, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO CRUZ
FERREIRA DOS SANTOS e MARIA CELIA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS.
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, 06 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 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 120/2020SUP;1609/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de um 
capacete para motociclista, para proteção individual de servidor, atendendo a necessidade 
da Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: AVALON MOTORS COMÉRCO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 11.684.296/0001-23

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 120/2020SUP;1609/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
uma capa e chuva de nylon, para proteção individual de servidor, atendendo a necessidade 
da Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: GOLDEN LORENA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
CNPJ Nº: 24.872.838/0001-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena, no uso das suas atribuições legais, vem 
por meio deste COMUNICAR aos candidatos que foram convocados 
para assumir cargos referente ao Concurso Público 01/2016 e 01/2018 
que os prazos serão prorrogados até que a situação de emergência seja
normalizada conforme estabelecido através do Decreto 7403/2020.
Lorena, 23 de março de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 019/2020
CONVITE Nº 06/2020
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade Convite 
sob o n° 06/2020, para a "aquisição de peças originais de primeira linha para 
a frota municipal - veículos pesados", conforme descrição e detalhamento no 
Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada 
até às 8h30 do dia 31/03/2020 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a 
Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos 
envelopes dar-se-á na mesma data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, no endereço supra. Edital disponível no site: endereço www.silveiras.
sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações. 
Silveiras, 23 de março de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, objetivando a "Contratação de 
empresa para execução de obra de pavimentação em bloquetes intertravados 
em diversos trechos das Estradas Vicinais no município, com o fornecimento 
de material e mão de obra", a realizar-se às 9h30 do dia 08 de abril de 2020, 
na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52, Centro, em Silveiras-SP. O Edital na íntegra à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.
br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 23 de março de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Espaços públicos fechados por tempo indeterminado na região
Da Redação
Lorena

As prefeituras da região 
adotam medidas de pre-
venção à Covid-19, o novo 
coronavírus. Em Lorena, o 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) informou que 
a fim de evitar aglomeração 
de pessoas nas áreas de la-
zer, a Praça Doutor Arnolfo 

Azevedo ficará interditada. 
A medida vale por tempo 
indeterminado.

Foi assinado também na 
última quinta-feira um novo 
decreto que amplia as medi-
das adotadas pela Prefeitura. 
Esse decreto determina a 
preferência do teletrabalho 
(trabalho a distância) para 
idosos; gestantes; portadores 
de doenças respiratórias crô-
nicas, cardiopatias, diabetes, 

hipertensão ou outras afec-
ções que deprimam o sistema 
imunológico.

O decreto também determi-
na que “...na impossibilidade 
da realização de teletrabalho 
devido às atribuições do 
cargo, os funcionários sejam 
colocados em férias. Além 
disso, exceto os funcionários 
das secretarias de saúde e de 
segurança pública, torna-se 
incentivado o gozo de licen-

ça-prêmio para aqueles que 
já possuem direito a mesma, 
a fim de assegurar a perma-
nência mínima de servidores 
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 

TUG passa a ter 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 (Transpor-
te Urbano de Guaratinguetá) 
já estão operando com ho-
rários reduzidos de segun-
da-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 sá-

bado 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 co-
meçamos 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, 
devido a essa redução, de 
imediato vamos passar novas 
determinações para casos 
pontuais de responsabilidade 
da empresa”, garantiu o secre-
tário de Mobilidade 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 com-
plementar, que é feito como 
reforço dos ônibus, também 
sofreu readequações sobre ho-
rários e linhas de circulação, 
de acordo com o secretário.

“Em horários de pico, se 
houver constatação de pas-
sageiros em excesso, vamos 
colocar reforço ou retornar 
ao horário anterior. Isso será 
monitorado pela comunidade 
e pela própria secretaria”, 
respondeu o secretário, ao ser 
questionado sobre possível 
suspensão da alteração de 
horários dos ônibus.

Mudanças – Com menos 
passageiros, após as reco-
mendações 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 mu-
nicipais circulem mais vazios. 
Os horários impostos após 
as determinações podem ser 
acessados em guaratingueta.
sp.gov.br.Trecho de embarque de ônibus do TUG, no Centro de Guaratinguetá; serviço tem novas alterações

Foto: Marcelo A dos Santos

estão suspensas. Os Coocal 
(Catadores de Recicláveis de 
Lorena) mantêm o fluxo de 
atividades. O local, que tam-
bém funciona como Ecoponto 
de Pneus, recebe o material 
às terças e quintas-feiras, 
das 13h às 17h. A coleta se-
letiva também mantém seus 
trabalhos.

Mais informações sobre os 
serviços e e-mails para conta-
to 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 Pedagó-
gico Dom Pedro 1º e Dona 
Leopoldina, Parque Natural 
Municipal do Trabiju.


