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Multas de R$ 500 a R$ 8 mil começam a ser aplicadas a 
estabelecimentos que descumprem decretos em Guará
Fiscalização é reforçada sobre proibições de lojas não essenciais e obrigações do uso de máscaras

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá iniciou nesta terça-feira 
(14) a aplicação de multas 
em estabelecimentos que 
estiverem descumprindo as 
determinações impostas nos 
decretos publicados, nos últi-
mos dias 22 de março e 7 de 
abril. As medidas foram publi-
cadas para prevenir qualquer 
possibilidade de contágio pelo 
novo coronavírus e determi-
nam o fechamento de lojas 
não essenciais e obrigam, 
os funcionários e clientes de 
estabelecimentos permitidos 
a abrir, o usarem máscaras de 
proteção.

As multas fazem parte de um 
sistema utilizado pelos setores 
de fiscalização afim de fazer 
com que os estabelecimentos 
se adequem às obrigações dos 
decretos. As penas variam de 
R$ 500 a R$ 8 mil, dependen-
do do porte e do número de 
funcionários das empresas. O 
fechamento temporário das 
lojas também pode ser deter-
minado pelos setores caso haja 
necessidade.

“Infelizmente verificamos, 
principalmente na questão 
de supermercados, algumas 
pessoas ainda não utilizando 
máscaras. Com o novo decreto, 
há a obrigação do uso. Vários 
estabelecimentos foram no-
tificados e a partir do dia 14 
pode receber multa e outras 
providências, como a cassação 
do alvará de licenciamento do 
estabelecimento”, revelou o 
secretário de Segurança Pú-
blica, Marco Antônio ‘Major’ 
Oliveira.

A obrigação do uso de más-
caras por clientes e funcio-
nários dos estabelecimentos 
permitidos a abrir foi imposta 
em 7 de abril. Até o dia 12, os 
comerciantes eram orientados 
sobre a obrigação.

De acordo com os setores de 
fiscalização, antes das multas, 
foram realizadas abordagens 
e notificações a estabeleci-
mentos. Os reincidentes são 
advertidos e, caso houvesse 
nova reincidência, o ponto 
comercial pode ser fechado. 
Desde o dia 22 de março, 

foram lacrados seis estabele-
cimentos e outros 50 foram 
notificados.

A aplicação de multas foca 
em consumidores e emprega-
dos flagrados sem máscaras. A 
desobediência do decreto pode 

acarretar em penalidade de 
valores variados. Em caso de 
microempresa, as punições 
vão de R$ 500 a R$ 2 mil. Para 
pequenas e médias empresas, 
a oscilação fica entre R$ 1 mil 
e R$ 4 mil. Grandes empresas 

podem ser multadas entre R$ 
2 mil e R$ 8 mil.

Os estabelecimentos que não 
cumprirem a determinação 
pode ser lacrado e ter o funcio-
namento impedido até o final 
do período de quarentena.

A obrigação do uso de más-
caras por clientes e funcio-
nários dos estabelecimentos 
permitidos a abrir foi imposta 
em 7 de abril. Até o dia 12, os 
comerciantes eram orientados 
sobre a obrigação.

Cruzeiro tem morte por Covid-19 
e R$ 1 milhão por 52 novos leitos
Caso registrado na terça-feira era investigado como suspeito no município; ação de ampliação 
garante dez novas vagas de UTI para Santa Casa e 42 de clínica médica para Hospital de Campanha

Com a primeira morte con-
firmada por Covid-19, a Pre-
feitura de Cruzeiro acelera 
os trabalhos para ampliar os 
leitos da cidade. O Cisa (Centro 
Integrado de Saúde) atenderá 
casos de baixa complexidade 
da doença como Hospital de 
Campanha com 42 novos 
leitos e a Santa Casa dobrará 
o atual número de leitos de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) passando para vinte 
no total. Os investimentos 
ultrapassam R$ 1 milhão. A 
Vigilância Epidemiológica 
de Cruzeiro confirmou nesta 
terça-feira, a primeira morte 
pelo novo coronavírus na 
cidade. O paciente de 65 anos, 
faleceu no último dia 9 e estava 

sendo investigado como caso 
suspeito. Segundo o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
a confirmação veio através de 
um laboratório habilitado, o 
Pardini. Com um investimento 
de aproximadamente R$ 1 mi-
lhão, entre repasses estaduais, 
federais, da Câmara Municipal 
e a parceria com a empresa 
Maxion, o Município estima 
entregar até o final de abril 
mais dez leitos de UTI com res-
piradores na Santa Casa e 42 
leitos de clínica médica na UBS 
do Centro. A antiga enfermaria 
masculina da Santa Casa está 
passando por reformas e abri-
gará os dez leitos e respectivos 
equipamentos de UTI.

Pág. 2Movimento no Centro de Cruzeiro; cidade tem novas regras que prometem maior rigor na fiscalização

Com 1960 casos
do tipo 1, Guará 
tem registro
de nova dengue

Em segundo plano em 
2020, devido a pandemia do 
coronavírus, a dengue é um 
problema recorrente. Até o 
último levantamento feito 
pela secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá, no último dia 
9, a cidade tem 1.960 casos 
confirmados autóctones ape-
nas nos primeiros três meses 
do ano. A secretaria de Saúde 
descartou, em fevereiro, a 
introdução de um novo so-
rotipo.

UPA Central de
vira ponto para 
pacientes com
Covid-19

Com mais de cem notifica-
ções do novo coronavírus, a 
Prefeitura de Caraguatatuba 
anunciou, nesta semana, que 
a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Central passará 
a atender exclusivamente 
pacientes com suspeitas da 
doença. Os atendimentos de 
urgência e emergência estão 
sendo realizados no Centro 
de Especialidades Médicas 
e Odontológicas, no Jardim 
Primavera.
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Aviso em mercearia alerta para o uso obrigatório de máscara em Guaratinguetá; medida que abrange locais públicos começa a ter multas

Cidade torna 
obrigatório uso 
de máscaras em 
área pública

Um novo decreto municipal 
foi publicado na terça-feira, 
em Cruzeiro, que determina 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais de trânsito 
de pessoas e em estabelecimen-
tos de atendimento público. 
Com a nova determinação, 
os “serviços essenciais” ficam 
proibidos de abrir as portas 
para a entrada e circulação 
de pessoas que não estejam 
usando máscara.
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Movimento da Santa Casa e novo centro de atendimento; Cruzeiro ganha 52 novos leitos contra Covid-19

Cidade torna obrigatório uso 
de máscaras em área pública
Descumprimento acarreta em multas de até R$ 8 mil; 
Lorena, Pinda e Potim decretam calamidade pública

Cruzeiro confirma morte por Covid-19 e 
investe R$ 1 milhão para ter 52 novos leitos
Caso registrado na terça-feira era investigado como suspeito no município; ação de ampliação 
garante dez novas vagas de UTI para Santa Casa e 42 de clínica médica para Hospital de Campanha

Com a primeira morte con-
firmada por Covid-19, a Pre-
feitura de Cruzeiro acelera 
os trabalhos para ampliar os 
leitos da cidade. O Cisa (Centro 
Integrado de Saúde) atenderá 
casos de baixa complexidade 
da doença como Hospital de 
Campanha com 42 novos lei-
tos e a Santa Casa dobrará o 
atual número de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
passando para vinte no total. 
Os investimentos ultrapassam 
R$ 1 milhão.

A Vigilância Epidemiológica 
de Cruzeiro confirmou nesta 
terça-feira, a primeira morte 
pelo novo coronavírus na 
cidade. O paciente de 65 anos, 
faleceu no último dia 9 e estava 
sendo investigado como caso 
suspeito. Segundo o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
a confirmação veio através de 
um laboratório habilitado, o 
Pardini.

Com um investimento de 
aproximadamente R$ 1 mi-
lhão, entre repasses estaduais, 
federais, da Câmara Municipal 
e a parceria com a empresa 
Maxion, o Município estima 
entregar até o final deste mês 
mais dez leitos de UTI com 

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

respiradores na Santa Casa e 
42 leitos de clínica médica na 
UBS do Centro.

A antiga enfermaria masculi-
na da Santa Casa está passando 
por reformas e abrigará os 
dez novos leitos e respecti-
vos equipamentos de UTI. 
No total serão vinte unidades 
garantidas para a pacientes 
suspeitos ou confirmados de 
Covid-19. Já a UBS do Centro 
funcionará como um Hospital 
de Campanha para atendi-
mentos de menor gravidade, 
mas que precisem passar pelo 
isolamento monitorado por 
equipe médica.

O tradicional prédio loca-
lizado na rua 10 continuará 
com os serviços da Farmácia 
Municipal. O laboratório que 
poderá auxiliar os diagnósticos 
do novo coronavírus na cidade 
e outros serviços como do 
Proama (Programa de Atenção 
as Mães Cruzeirenses) foram 
transferidos para o prédio da 
Esc (Escola Superior de Cru-
zeiro). “Estamos prevendo a 
instalação de 42 novos leitos 
de clínica médica totalmente 
adaptados já com toda parte de 
gás, tudo organizado, insumos 
e equipamentos necessários 
para um hospital específico”, 
salientou Fonseca.

Para atender esta nova de-
manda, a Prefeitura contará 

com a equipe médica e de 
enfermagem contratada emer-
gencialmente para os atendi-
mentos à dengue, que eram 
realizados 24 horas desde o 
início do ano e que atualmente 
atende 12 horas. “Como graças 
a Deus a gente estabilizou a 
questão da dengue, reduzimos 
essa questão para 12 horas e 
devemos concentrar tudo para 
o Covid agora a partir de maio. 
Vamos reaproveitar essa mão 
de obra para realocar e requi-
sitar novas mãos de obra de 
outras secretarias para tocar 
o processo inicialmente”.

Ainda sobre estrutura, o che-
fe do Executivo frisou que caso 
haja a necessidade de amplia-
ção de leitos de clínica médica 
será usado um espaço na Santa 
Casa para garantir mais trinta 
vagas. “A perspectiva inicial do 
custo final dessas obras (Santa 
Casa e Hospital de Campanha), 
adaptações e equipamentos é 
em torno de R$ 1 milhão, mas 
vai depender muito de quanto 
tempo ficaremos esses equi-
pamentos em funcionamento 
porque o mais caro do que a 
gente construir e equipar é a 
manutenção”.

As obras tiveram início no 
final de março e a expectativa 
é de entregar os novos locais 
para atendimento até o fim 
deste mês.

Um novo decreto municipal 
foi publicado na tarde da desta 
terça-feira, em Cruzeiro, que 
determina a obrigatoriedade 
do uso de máscaras em locais 
de trânsito de pessoas e em es-
tabelecimentos de atendimento 
público. 

Com a nova determinação, 
os estabelecimentos apontados 
como “serviços essenciais” 
ficam proibidos de abrir as por-
tas para a entrada e circulação 
de pessoas que não estejam 
fazendo uso de máscara. Os 
proprietários podem ofertar 
máscaras para os clientes. Os 
funcionários do local também 
devem estar usando máscaras 
de proteção.

As medidas entram em vi-
gor na data de publicação do 
decreto (terça-feira), mas as 
aplicações de multas, limita-
das a três autuações, devem 
ocorrer somente a partir da 
próxima sexta-feira, em ordem 
progressiva: micro empresa 
(R$ 500, R$ 1 mil e R$ 2 mil), 
pequenas e médias empresas 

Jéssica Dias
Cruzeiro

(R$ 1 mil, R$ 2 mil e R$ 4 mil) 
e grandes empresas (R$ 2 mil, 
R$ 4 mil e R$ 8 mil). Os esta-
belecimentos lacrados pela Vi-
gilância Sanitária, podem ficar 
fechados enquanto perdurar a 
situação de quarentena.

Estabelecimentos – A lista de 
negócios afetados pelo decreto 
é longa. As máscaras precisam 
ser usadas nas dependências 
de farmácias; hipermercados; 
supermercados; açougues; 
peixarias; hortifrutigranjeiros; 
quitandas; centro de abasteci-
mento de alimentos; lojas de 
conveniência, tecidos, alimen-
tos de animais; loja de venda de 
água mineral, padarias, postos 
de combustíveis, funerárias, 
hospitais, clínicas, farmácias, 
lavanderias; serviços de limpe-
za; transportadoras, armazéns, 
oficinas de veículos automo-
tores, meios de comunicação 
social (incluindo eletrônica 
executada por empresas jor-
nalísticas e de radiodifusão 
sonora e imagens); serviços 
de segurança privada, casas 
lotéricas e bancos, lojas de 
materiais de construção, lojas 
de suplementos alimentares e 
distribuidores de gás.

Calamidade pública – As pre-
feituras de Lorena Pindamo-
nhangaba e Potim declararam 
estado de calamidade pública. 
A ação tenta ampliar prevenção 
e o enfrentamento à pandemia 
de Covid-19, e permitir que a 
administração municipal tome 
medidas de emergência.

Os decretos simplificam o 
processo de compra e contra-
tações de serviços essenciais, 
com a redução da burocracia 
no processo, dando mais agi-
lidade para as ações das pre-
feituras, como a aquisição de 
insumos para uso da secretaria 
de Saúde de Potim, necessá-
rios para o enfrentamento da 
pandemia.

Na noite de terça-feira, a 
Prefeitura de Pinda também 
declarou estado de calamida-
de. Segundo o decreto “...as 
autoridades públicas, os ser-
vidores e os cidadãos deverão 
adotar todas as medidas e as 
providências necessárias para 
fins de prevenção e de enfren-
tamento à pandemia causada 
pelo Covid-19...” A publicação 
completa pode ser consultada 
no site pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Serviços Essenciais não podem 
parar na pandemia do coronavírus
Profissionais da Guaratinguetá Saneamento trabalham para manter saneamento básico de qualidade

Da Redação
Guaratinguetá

Com o avanço do corona-
vírus no Brasil, o Governo 
recomenda que a popula-
ção evite contato social, 
fazendo com que milhares 
de brasileiros utilizem de 
novas plataformas para 
continuar trabalhando,  po-
rém enquanto muitos conse-
guem manter o isolamento 
social, outros continuam 
trabalhando para que as 
atividades essenciais

para o ser humano não 
sejam interrompidas  e 
uma delas é o Saneamento 
Básico.

Para Claudecir Rodrigues, 
que trabalha como moto-
rista na Guaratinguetá Sa-
neamento, que acredita na 

importância de continuar 
realizando a sua jornada de 
trabalho em meio a este mo-
mento difícil de pandemia.

“A nossa função no sane-
amento básico é primordial 
para não deixar esse vírus 
se alastrar. Com o apoio de 
todos e cada um fazendo 
a sua parte, logo sairemos 
desta situação e poderemos 
viver em paz novamente” 
destaca Rodrigues.

A Guaratinguetá Sane-
amento, empresa respon-
sável pela coleta de esgo-
to no município, mantém 
seus profissionais nas ruas 
para executar as ativida-
des essenciais, entre elas 
as desobstruções da rede 

e limpezas de ramais e as 
coletas e análises nas ETEs 
(Estação de Tratamento 
de Esgoto) para garantir o 
tratamento e a destinação 
adequada dos efluentes. 

“Estamos desempenhando 
nossas funções com respon-
sabilidade, respeitando as 
medidas de prevenção e 
com o uso correto dos EPIs, 
pois sabemos que os nossos 
serviços são de extrema 
importância para manter 
a saúde da população” des-
tacou Itamar Villa Nova, 
auxiliar de eletricista da 
Guaratinguetá Saneamento.

Segundo o diretor opera-
cional da Guaratinguetá Sa-
neamento, Eduardo Caldei-

ra, o serviço de saneamento 
básico em Guaratinguetá 
segue trabalhando 24h 
por dia para proporcionar 
saúde e qualidade de vida.

“Neste momento o traba-
lho de saneamento básico é 
imprescindível no combate 
ao Covid-19, por isso agra-
decemos todos os nossos 
colaboradores que seguem 
comprometidos em manter 
a continuidade da prestação 
dos nossos serviços” acres-
centou Caldeira.

A Guaratinguetá Sane-
amento ainda reforça à 
população a importância de 
seguir todas as recomenda-
ções do Ministério da Saúde 
e da OMS (Organização 

Mundial da Saúde) durante 
este período de pandemia. 
Dentre elas, a realização 
constante da higienização 

das mãos com água e sa-
bão ou álcool 70% em gel 
e a utilização de máscaras 
ao sair de casa.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

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

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

A� nal, a Câmara é sua.

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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Com 1960 casos do tipo 1,
Guaratinguetá registra 
novo sorotipo de dengue
Confirmação do tipo 2 acende novo alerta para atendimento na cidade

Em segundo plano em 2020, 
devido a pandemia do corona-
vírus, a dengue é um proble-
ma recorrente em municípios 
na região. Até o último levan-
tamento feito pela secretaria 
de Saúde de Guaratinguetá, 
no último dia 9, a cidade tem 
1.960 casos confirmados au-
tóctones apenas nos primeiros 
três meses do ano.

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá descartou, em 
fevereiro, a introdução de 
um novo sorotipo da doença 
nos casos confirmados. Mas 
o cenário mudou e já existem 
casos de dengue Tipo 2 na 
cidade. Os sorotipos diferentes 
deixam o setor em alerta, pois 
os pacientes diagnosticados 
com dengue 2, apresentam 
sintomas mais fortes.

“Pessoas quem já tiveram 
dengue em outro momento, 
poderão ter novamente”, afir-
mou o médico veterinário e 
coordenador da Vigilância em 
Saúde, Felipe Guedes. “Dengue 
são quatro tipos diferentes, 
esses quatro sorotipos geram 
memória imunogênica. A par-
tir do momento que se pegou 
dengue na primeira vez, não 
pega mais daquele sorotipo, 
mas está suscetível a pegar 
dengue novamente. Toda vez 
que você tem uma recidiva 
para doença, ela tende a vir 
mais forte com sintomas mais 
intensos. Por isso é importan-
te não fazer automedicamento 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

e a pessoa precisa procurar 
atendimento médico”.

A dengue pode levar a mor-
te. Até esse abril, não houve 
caso de óbito por dengue em 
Guaratinguetá. Em Cruzeiro, 
são duas mortes confirmadas 
pela doença e um terceiro 
óbito suspeito.

De acordo com Guedes, 
quando há hemorragia, é 
sinal de que pode ter havido 
automedicação. “Em casos de 
sintomas de dengue, é impor-
tante procurar um médico, 
diagnosticar a doença e ser 
medicado”.

Antes, os casos de dengue 
estavam concentrados em 
alguns bairros da cidade, mas 
agora o cenário é outro. “A do-

ença está espalhada em todo o 
município, embora tenhamos 
registrado casos intensos 
nas regiões do Pedregulho, 
Clube dos 500 e Vista Alegre. 
A doença aparece em toda 
Guaratinguetá”.

Todos os postos de saúde de 
Guaratinguetá estão realizan-
do atendimentos para casos 
suspeitos ou confirmados de 
dengue. A Vigilância em Saúde 
recomenda que a população 
não procure o Pronto Socorro, 
e pede que os moradores vão 
ao PS apenas em casos graves 
ou em horários alternativos. 
Guaratinguetá realiza o teste 
rápido para diagnosticar a 
doença.

Combate – A secretaria de 

Saúde tem mantido ações 
para combate à dengue em 
Guaratinguetá. O setor de 
Vigilância em Saúde salientou 
a importância da consciência 
de cada morador. “É impor-
tante que as pessoas façam 
a sua parte na cidade, façam 
a checagem em suas casas 
e principalmente denuncie 
possíveis focos de criadouros 
para o mosquito”, detalhou 
Guedes.

A aplicação de inseticida 
dentro das residências e a 
operação Catabagulho, nos 
bairros da cidade, têm sido 
mantidas pelos setores com 
o objetivo de reduzir a pro-
liferação de larvas o avanço 
da doença.

A Santa Casa de Guaratinguetá; cidade regsitra novo sorotipo de dengue e amplia atenção na rede pública

Foto: Reprodução PMU

UPA Central de 
Caraguá vira ponto 
para pacientes com 
novo coronavírus

Com mais de cem no-
tificações do novo coro-
navírus, a Prefeitura de 
Caraguatatuba anunciou, 
nesta semana, que a UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) Central passará 
a atender exclusivamente 
pacientes com suspeitas da 
doença. Os atendimentos 
de urgência e emergência 
estão sendo realizados no 
Centro de Especialidades 
Médicas e Odontológicas, 
no Jardim Primavera.

De acordo com a Prefei-
tura, a ação busca alinhar o 
atendimento e possibilitar 
auxílio médico sem que 
haja possíveis contágios 
dentro da unidade entre 
os pacientes em assistên-
cia. A unidade passou a 
contar com três entradas: a 
principal com triagem para 
crianças e adultos; outra 
especialmente para pa-
cientes do setor de saúde 
mental e infantil e uma ter-
ceira pela área da piscina 
e reabilitação, que servirá 
também como canal de en-

trada para outros suportes.
Com a nova configura-

ção da unidade, o paciente 
suspeito entrará pela porta 
central e deixará o prédio 
por uma saída exclusiva. 
O antigo prédio adminis-
trativo da secretaria de 
Saúde será capacitado para 
receber oitenta leitos para 
isolamento de pacientes 
com suspeita.

Ainda como medida de 
prevenção as consultas 
foram reduzidas e os pacien-
tes orientados a procurarem 
a unidade somente em casos 
de extrema necessidade.

Os tratamentos de han-
seníase, tuberculose e o 
ultrassom, além das con-
sultas com especialistas 
continuam no CEM (Centro 
de Especialidades Médicas).

Os medicamentos do alto 
custo podem ser retirados 
na farmácia do CEM, das 8h 
às 15h. Para outros remé-
dios, a farmácia mantém o 
atendimento das 8h às 18h. 
As consultas de oncologia 
e o ambulatório de feridos 
na cidade sofreram trans-
ferência para o Centro de 
Referência da Mulher, no 
Camaroeiro.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Ação busca melhorar funcionalidade 
da saúde no combate a Covid-19; 
centralização tenta amenizar contato 
entre atendidos na rede municipal


