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Médica com 
coronavírus 
segue isolada 
em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

A secretaria de Saúde di-
vulgou, no fim da tarde 
desta quinta-feira (16), que 
a cidade identificou o sexto 
caso de coronavírus. De 
acordo com informações da 
Prefeitura, a paciente é uma 
médica de 54 anos, residente 
de Pindamonhangaba, mas 
que trabalha em São Paulo.

A mulher está em isola-
mento domiciliar, pois seu 
quadro de saúde não requer 
internação hospitalar, e a 
equipe da Prefeitura está 
verificando como aconteceu 
a contaminação da doença.

Segundo o último boletim 
epidemiológico, o Municí-
pio aguarda a análise de 
41 exames, e ao menos, 13 
pessoas estão internadas em 
unidades privadas e públicas 
recebendo atendimento mé-
dico, quatro desses pacientes 
estão na Unidade de Terapia 
Intensiva.

Pág. 2

Lorena aguarda Câmara para criação de 
renda emergencial para 5,8 mil famílias
Com mapeamento de grupos de risco, projeto tem investimento de R$ 1,4 milhão para encaminhar 
bolsa social para moradores em bairros de alta vulnerabilidade; auxílio de dois meses na quarentena

Da Redação
Lorena

Um projeto da Prefeitura 
de Lorena tenta amenizar os 
impactos da pandemia do novo 
coronavírus na população de 
baixa renda. A proposta para a 
criação do “Programa de Renda 
Emergencial Temporária” foi 
apresentada aos vereadores 
nesta quinta-feira e deve ser 
votada ainda na sexta-feira. A 
ideia é oferecer auxílio econô-
mico para garantir apoio às 
famílias carentes da cidade.

Enquanto os governos esta-
duais e federais debatem as 
bolsas para garantir recursos 
aos mais pobres, os municípios 
planejam o destino de inves-
timentos em momentos de 
cofres enxutos. Mas em Lorena, 
o governo de Fábio Marcondes 
(sem partido) surpreendeu ao 
anunciar o projeto com inves-
timento de R$ 1.432.558,84 
para a disponibilização de 
recursos, pagos em duas par-
celas, para 5.851 famílias em 
situação de extrema pobreza e 
vulnerabilidade no município.

De acordo com o texto, se-
rão beneficiadas com a renda 
emergencial temporária as 
famílias cadastradas no Ca-
dÚnico da Assistência Social 
até 20 de março deste ano, 
consideradas em vulnerabili-
dade social.

A divisão dos atendidos será 
em: 1.177 famílias em situação 
de extrema pobreza, com renda 
per capita mensal de R$ 0 à 
R$ 89; mais 2.484 famílias em 
situação de pobreza, com renda 
per capita mensal de R$ 89,01 
à R$ 178; e 2.190 famílias de 
baixa renda, com renda per 
capita mensal de R$ 178,01 a 
meio salário mínimo.

O “Programa de Renda Emer-
gencial Temporária” vai dispo-
nibilizar R$ 122,42 por dois 
meses. O valor foi decidido 
com referência no valor médio 
dos repasses Programa Bolsa 
Família, na forma de cartão 
multirede.

O projeto foi assinado no últi-
mo dia 15, quase um mês após 
a cidade decretar emergência 
em saúde pública e adoção 
de medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de 
contágio pela Covid-19.

Sobre os impactos econômi-
cos da emergência sanitária, 
o texto destaca que “...A popu-
lação mais afetada pela crise 
será aquela que já estava em 
condições de vulnerabilida-

de social e econômica. Essa 
população, em Lorena, pode 
ser identificada pelo Cadastro 
Único, que é à base de dados 
do Governo Federal sendo ali 
registradas as informações 
socioeconômicas das famílias 
de baixa renda domiciliadas 
no território brasileiro, que são 

aquelas que possuem uma ren-
da mensal de até meio salário 
mínimo por pessoa”.

A Prefeitura frisou que o 
benefício poderá ser cancelado 
antes de seu prazo final caso 
seja constatada alguma irre-
gularidade na obtenção.

Pontuais – A proposta re-

vela ainda um levantamento 
para mapear áreas de maior 
necessidade. Segundo a Pre-
feitura, os bairros com maior 
concentração de famílias em 
vulnerabilidade são: Parque 
das Rodovias, Cecap, Cidade 
Industrial, Bairro da Cruz, Vila 
Passos e Santo Antônio.

Após reunião com os vere-
adores da cidade, na manhã 
desta quinta-feira, a expectativa 
do Executivo é que o projeto 
seja votado em sessão extra-
ordinária da Câmara, ainda 
nesta sexta-feira e, em seguida, 
encaminhada para a sanção de 
Marcondes.

Região negocia 
compras de testes 
para coronavírus
Pinda adquire mil exames; Guará confirma compra e 
Aparecida analisa condições para acelerar processo

Enquanto o principal labora-
tório para realização de exames 
de coronavírus, o Adolfo Lutz, 
de São Paulo, tem uma grande 
demanda, prefeituras da região 
confirmaram aquisição e pos-
sibilidade de compra de testes 

para detectar o vírus. Após 
Pindamonhangaba, agora é 
Guaratinguetá que encaminha 
a compra dos testes rápidos. 
Em Pinda, foram adquiridos 
mil testes que serão aplicados 
em pacientes internados com 

suspeita de Covid-19. Os resul-
tados são obtidos em poucos 
dias. Apenas internados são 
examinadas, de acordo com a 
secretária adjunta de Saúde, 
Mariana Freire.

Guará tem caso 
de coronavírus 
em profissional 
de saúde

A Prefeitura de Guaratin-
guetá confirmou o terceiro 
caso positivo de coronavírus 
registrado no município. A 
confirmação foi feita na tarde 
da última quarta-feira (15) 
pelo setor de comunicação, 
que contabiliza o caso como 
importado. A paciente não 
mora na cidade, mas trabalha 
em Guará e é profissional de 
saúde em uma das unidades 
hospitalares.

Pinda investe 
R$ 170 mil para 
armar a Guarda 
Municipal

Com objetivo de dar mais 
segurança para a cidade e 
colaborar com as forças poli-
ciais, a secretaria de Segurança 
Pública de Pindamonhangaba 
tem dado continuidade no pro-
cesso de armamento da Guarda 
Municipal. As armas foram 
compradas, recentemente, no 
valor de R$ 107 mil.

Pág. 3

Pequenos moradores do Parque das Rodovias, em Lorena; cidade aguarda aprovação para criar ajuda financeira à famílias carentes

Mulher se protege com máscara no Centro de Lorena; cidades negociam exames para acelerar socorro
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Prefeituras da região negociam 
compras de testes para coronavírus
Pinda adquire mil exames; Guaratinguetá confirma compra e Aparecida analisa

Enquanto o principal la-
boratório para realização 
de exames de coronavírus, 
o Adolfo Lutz, de São Paulo, 
tem uma grande deman-
da, prefeituras da região 
confirmaram aquisição e 
possibilidade de compra de 
testes para detectar o vírus. 
Após Pindamonhangaba, 
agora é Guaratinguetá que 
encaminha a compra dos 
testes rápidos.

Em Pinda, foram adqui-
ridos mil testes que serão 
aplicados em pacientes in-
ternados com suspeita de 
Covid-19. Os resultados dos 
exames são obtidos poucos 
dias após a coleta do mate-
rial genético do paciente. 
Apenas pessoas internadas 
estão sendo examinadas, 
de acordo com a secretária 
adjunta de Saúde, Mariana 
Freire.

“Assim que houver indica-
ção de internação, faremos a 
coleta e vamos encaminhar 
para um laboratório em São 
Paulo fazer a análise e o 
resultado deve ser liberado 
em poucos dias. Com o re-
sultado, se for negativo, o 
paciente já estará liberado 
para sair do isolamento 
e receber o tratamento. 
Da mesma forma, se for 
positivo, permanecerá em 
isolamento e terá o devido 
tratamento”, explicou. O 

Leandro Oliveira
RMVale

município tem cinco casos 
confirmados além de uma 
morte diagnosticada por 
Covid-19.

Com três casos confirma-
dos e quatro mortes suspei-
tas, Guaratinguetá também 
fará a aquisição de testes, 
através de um acordo com 
um dos hospitais do muni-
cípio e pode ser renovado, 
caso haja necessidade. A 

Santa Casa de Guaratinguetá, uma das cidades que negociam a compra de exames para acelerar o processo de atendimento contra Covid-19

Foto: Arquivo Atos

secretária municipal de 
Saúde, Maristela Macedo, 
confirmou que serão com-
prados duzentas unidades 
de exames iniciais.

“O Município fez a opção 
de comprar, numa parceria 
com a Santa Casa de Gua-
ratinguetá, a princípio 200 
exames num investimento 
de R$ 48 mil. Mas esse con-
vênio pode ser estendido de 

acordo com a necessidade 
dos dois hospitais e da rede 
municipal”, detalhou.

Além da Santa Casa, o 
Hospital Frei Galvão também 
recebe pacientes com suspei-
ta de coronavírus.

A Prefeitura de Apareci-
da informou, por meio de 
nota, que está em processo 
de compra de testes para 
constatação de coronavírus. 

O Executivo, no entanto, 
não soube informar sobre a 
quantidade de testes e valor 
que pode ser investido. O 
município não tem nenhum 
caso confirmado de Covid-19 
e já recebeu cinco resulta-
dos de exames, que deram 
negativo.

“Estamos monitorando 
apenas quatro pessoas que 
seguem em isolamento do-

miciliar. O paciente (de Po-
tim) que está internado na 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) da Santa Casa 
aguarda resultado do exa-
me, e o óbito (morador de 
Roseira) também aguarda 
resultado”, concluiu o co-
municado.

As prefeituras de Cruzeiro, 
Lorena e Cachoeira Paulis-
ta foram procuradas para 
responder sobre a compra 
de testes para Covid19, 
mas não responderam até 
o fechamento desta edição.

Litoral – A Prefeitura 
de Ubatuba informou que 
aguarda a entrega de testes 
para coronavírus, que serão 
enviados pelo Ministério 
da Saúde. De acordo com o 
departamento de comunica-
ção, os exames chegam na 
próxima semana. A cidade 
tem até o momento um caso 
positivo de Covid19.

A Prefeitura de Caraguata-
tuba confirmou que segue os 
critérios para aplicação dos 
testes rápidos. “O Ministério 
da Saúde pretende disponi-
bilizar gradualmente testes 
rápidos para detecção de 
anticorpos contra Sars-Cov-2 
aos serviços de saúde, reco-
mendando sua realização 
em pessoas sintomáticas 
que se enquadrem em uma 
das seguintes categorias. 
Trabalhadores de serviços 
de saúde em atividade, segu-
rança pública em atividade, 
pessoa com diagnóstico de 
síndrome gripal que resida 
no mesmo domicílio de um 
profissional de saúde ou de 
segurança pública em ativi-
dade. O município adquiriu 
uma pequena remessa de 
testes esta semana que estão 
sendo aplicados nos profis-
sionais de saúde que estão 
em quarentena. A maior di-
ficuldade é conseguir forne-
cedor para efetuar compra”.

Secretaria confirma 
caso de coronavírus 
em profissional de 
saúde em Guará

A Prefeitura de Guaratin-
guetá confirmou o terceiro 
caso positivo de coronavírus 
registrado no município. A 
confirmação foi feita na tarde 
da última quarta-feira (15) 
pelo setor de comunicação, 
que contabiliza o caso como 
importado. A paciente não 
mora na cidade, mas trabalha 
em Guará e é profissional de 
saúde em uma das unidades 
hospitalares.

A confirmação da secretaria 
de Saúde foi feita após a notí-
cia de cura de dois pacientes 
que estavam internados com 
coronavírus. Um dos pacien-
tes era residente em Guará e 
o outro não morava na cidade. 
Ambos tiveram alta no mes-
mo dia, na última terça (14), 
no Hospital Frei Galvão e na 
Santa Casa da cidade.

Secretária de Saúde, Maris-
tela Macedo afirmou que a 
terceira confirmação, assim 
como a segunda, é de um 
caso importado. A paciente 
tem menos de 60 anos e, 
diferente dos dois primeiros 
pacientes, não estava interna-

da. “Nenhum dos dois (últimos 
diagnosticados) são moradores 
de Guaratinguetá. No último 
caso é uma profissional de 
saúde que trabalha na cidade”.

A secretária foi questiona-
da sobre a cidade em que a 
paciente reside, qual a sua 
função na área da saúde e em 
que unidade hospitalar ela 
trabalha, porém, não pôde 
responder. “Infelizmente não 
posso divulgar a pedido da 
Vigilância (Epidemiológica) 
Estadual”, explicou.

O diretor da Santa Casa de 
Guaratinguetá, João Marcos 
Romain, afirmou que a pacien-
te pediu sigilo e não permitiu 
a divulgação de informações.

Região – Com a confirmação 
do novo caso, Guaratinguetá 
passa a ter três diagnósticos 
positivos para coronavírus. 
Caraguatatuba tem 12, Pin-
damonhangaba seis, Cruzeiro 
dois, Cachoeira Paulista e 
Ubatuba tem um caso cada. 
Lorena que segue com um 
caso importado, divulgou nesta 
quinta-feira a confirmação de 
um caso autóctone e de um pa-
ciente positivado de São Paulo. 
Caraguá tem duas mortes por 
Covid-19, enquanto Pinda e 
Cruzeiro têm uma cada.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Município soma três confirmações; 
terceira paciente não mora na cidade

Potim reforça medidas para inibir 
ocorrências do novo coronavírus
Com novo decreto da Prefeitura, missas e cultos religiosos são suspensos; 
comerciantes devem usar máscaras de proteção para atuação na cidade

Apesar de Potim não ter 
casos confirmados de coro-
navírus (Covid-19), a prefeita 
Érica Soler (PL) baixou um 
decreto na última terça-feira 
(14) que reforça as ações de 
prevenção ao contágio da do-
ença. Além da obrigatorieda-
de da utilização de máscaras 
por comerciantes e clientes, 
o documento determina a 
suspensão de missas e cultos 
religiosos.  

O novo decreto municipal 
estabelece que a partir deste 
sábado poderão  continuarem 
com suas  portas abertas, 
desde que seus funcionários 
e clientes usem máscaras e 
luvas de proteção, repartições 
públicas e estabelecimentos 
comerciais como: agências 
bancárias, barbearias, car-
tórios, casas de ração ani-
mal, clinicas odontológicas 
e médicas, distribuidoras de 
água e gás, estacionamentos, 
farmácias, salões de beleza, 
lotéricas, oficias mecânicas, 
postos de combustíveis e 
lojas de materiais de cons-
trução, tecidos e ferragens. A 
Prefeitura exige também que 
os comerciantes permitam 
no máximo que seis pessoas 
permaneçam no interior dos 
estabelecimentos por vez, 
mantendo uma distância 
mínima de um metro para 
o outro.

Já os donos de padarias, 

Lucas Barbosa
Potim

restaurantes e lanchonetes 
não poderão deixar seus 
clientes consumirem os ali-
mentos nos locais, mas sim 
que os retirem no balcão ou 
solicitem a entrega à domi-
cilio.

Em contrapartida, estão 
proibidos de funcionarem por 
trinta dias: academias, bares, 
clubes, salões de festa, lan 
houses e lojas de comércio 
em geral.  Pelo mesmo prazo, 
estão suspensas atividades 
em igrejas e demais templos 
religiosos.

Se a determinação for des-
cumprida, os proprietários 
das empresas serão penali-
zados através de multas que 

variarão de R$ 200 a R$ 4 
mil, de acordo com a infração 
e o porte do empreendimento. 
Em caso de reincidência, esta-
belecimento poderá ser lacra-
do pela Vigilância Sanitária.

De acordo com a secretaria 
de Saúde de Potim, até o fim 
da tarde desta quinta-feira 
(16) a cidade contabiliza 
apenas um caso suspeito, 
referente a um homem de 
32 anos, que mora no bairro 
Vila Olivia. O paciente deu 
entrada na noite da última 
quarta-feira na Santa Casa de 
Aparecida, onde permanece 
internado na UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo).

Em contrapartida, o Mu-

nicípio descartou outros 28 
casos suspeitos.

Precaução – Enquanto em 
Potim é exigida a utilização 
de máscaras apenas no in-
terior de estabelecimentos 
comerciais, as Prefeituras 
de Cruzeiro e Guaratinguetá 
determinam o uso também 
em vias públicas.

Em Guará, o decreto que 
estabelece a utilização do 
objeto foi baixado pelo pre-
feito Marcus Soliva (PSB) no 
último dia 4. Já em Cruzeiro, 
a obrigatoriedade da medida 
de prevenção foi anunciada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD) última quarta-
-feira.

Unidade de Saúde central de Potim; Prefeitura anuncia novas medidas para campanha contra o coronavírus

Foto: Reprodução PMP



17 DE ABRIL DE 2020 3

Pinda investe 
R$ 170 mil para 
armar a Guarda 
Municipal

Com objetivo de dar mais 
segurança para a cidade e 
colaborar com as forças poli-
ciais, a secretaria de Seguran-
ça Pública de Pindamonhan-
gaba tem dado continuidade 
no processo de armamento 
da Guarda Municipal. As 
armas foram compradas, 
recentemente, no valor de 
R$ 107 mil.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, José 
Sodário Viana, 39 guardas 
passaram no exame psicológi-
co para receber o armamento 
e 14 foram aprovados, até o 
momento, na capacitação. A 
Prefeitura aguarda a aprova-
ção dos outros 24 agentes. O 
processo de qualificação dos 
funcionários contou com di-
versas etapas como curso de 
cem horas, além do preparo 
teórico, prático e a compra 
dos equipamentos. Foram 
investidos R$ 8 mil para exa-
mes psicológicos e R$ 50 mil 
em curso de aptidão.

“A arma foi adquirida e 
a empresa que fornece, a 
Taurus, está colocando o bra-
são da cidade e a inscrição da 
GCM (Guarda Civil Metropoli-
tana) nas armas. Dentro 15 a 
20 dias receberemos se tudo 
ocorrer normal”, afirmou 
Sodário.

Além do recebimento do 
armamento e aprovação dos 
agentes, o Município aguarda 
também a concessão do porte 
de arma aos guardas pela Po-
lícia Federal, o processo segue 
em análise de documentação 
individual. A Guarda Civil 
Metropolitana tem como mis-
são proteger serviços, bens 
e instalações municipais, e 
também colabora com fiscali-
zação de infrações de trânsito 
e apoia as ações de Posturas. 
Os guardas poderão também 
efetuar prisão em flagrante 
delito, como qualquer pessoa 
que presencie um crime, ex-
plicou o secretário.

A Guarda possui um canil 
com cão devidamente treina-
do para ações como apreen-
são de drogas, segundo a se-
cretaria de Segurança Pública 
o animal já foi emprestado 
para a Policia Civil como auxí-
lio de investigação. Ainda não 
há prazo definido para que o 
processo de adequação para 
o armamento seja finalizado, 
mas a Prefeitura estima que 
“seja o mais breve possível”.

Bruna Silva
Pindamonhangaba
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