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Cinco casos de Covid-19 são identificados 
em Pinda, que chega a 11 confirmações
Salto no número de infectadas preocupa; profissionais da saúde estão entre novas vítimas

Pindamonhangaba teve um 
salto nos casos de Covid-19. 
Somente nos últimos dias 
foram cinco confirmações. A 
secretaria de Saúde acompa-
nha presta o auxílio médico, 
enquanto a administração 
municipal busca a reestrutu-
ração do atendimento.

No final de semana foram 
duas mulheres, de 50 e 67 
anos, e um homem de 28 
anos. Já nesta segunda-feira, 
mais duas mulheres, de 36 e 
56 anos, as duas trabalhado-
ras da área da saúde.

Com registro no sábado, o 
paciente de 28 anos traba-
lhava, de acordo com infor-
mações da Prefeitura, em 
um navio e teve atendimento 
na rede pública de saúde. O 
exame foi coletado enviado 
ao Instituto Adolfo Lutz. Ele 
apresentou quadro clássico 
da doença e houve a neces-
sidade de internação na UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va), segundo a administração 
atualmente ele passa bem 
e já recebeu alta. A mulher 
de 67 anos é esposa de um 
paciente está na UTI que 
testou positivo. O outro caso 
trata-se de uma profissional 
da área da saúde, de 50 anos, 
moradora de Pinda, mas que 
trabalha em Taubaté. Ela está 
em isolamento domiciliar 
e seu quadro de saúde não 
requer internação.

Já na segunda-feira, as 
mulheres de 36 e 56 anos, 
servidoras da saúde, tive-
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ram exames, realizados pelo 
Instituto Adolfo Lutz, divul-
gados. Com quadro brando, 
elas passaram a quarentena 
em isolamento domiciliar, e 
apresentam bom estado de 
saúde. 

Com 11 registros, a Prefei-
tura afirmou que continua 
recomendando o isolamento 
social e que a população só 
saia de casa em extrema ne-
cessidade, e deve adotar as 
medidas de proteção como 

o uso máscaras, higienização 
continua das mãos com água 
e sabão ou álcool em gel, 
além de evitar aglomerações.

O município ainda tem 
25 casos em análise e 67 
suspeitos já foram descar-
tados. Cerca de oito pessoas 
seguem hospitalizadas para 
assistência especializada em 
unidades públicas e particu-
lares, quatro estão na UTI.

Assim como outros municí-
pios, Pinda enfrenta a demo-

ra nos exames enviados para 
análise ao Estado. Conforme 
informado pelo governador, 
João Dória (PSDB), milhares 
de exames enviados por 
diversos municípios paulista-
nos estão aguardando análi-
se. O exame Swab (realizado 
para diagnosticar o coronaví-
rus) é coletado e enviado ao 
laboratório de referência. Em 
média, os exames também 
são utilizados para iden-
tificar tuberculose, levam 

cinco dias úteis para ficarem 
prontos. Mas devido à alta 
demanda, o resultado pode 
demorar até quarenta dias. 
Para conter a doença, iden-
tificado o caso suspeito pela 
secretaria de Saúde, inicia-se 
o tratamento considerando-o 
como positivo e quando o pa-
ciente não apresenta estado 
grave, ele recebe alta para o 
isolamento domiciliar com 
acompanhamento da Vigi-
lância Epidemiológica.

O Pronto Socorro de Pindamonhangaba; novas confirmações assustam população e Prefeitura planaja reforço da rede municipal de Saúde

Aceg pede abertura gradativa 
do comércio em Guaratinguetá
Presidente acredita que é possível reabertura de acordo com orientações da Vigilância Sanitária

Com a extensão do decreto 
de isolamento social, do gover-
nador João Dória (PSDB) , em 
virtude da pandemia do novo 
coronavírus, comerciantes te-
mem ter que fechar as portas. 
Se o prazo de mais 18 dias for 
integralmente seguido à risca, 
estabelecimentos identificados 
como não essenciais podem 
completar 58 dias de portas 
fechadas. Em Guaratinguetá, 
a associação responsável pelo 
setor, entende que é hora de 
rever as determinações do 
decreto. Para o presidente da 
Aceg (Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá), 
Ricardo Teberga, é hora de 
abrir gradativamente e com 
cautela as lojas.

Com comércio parcialmente fechado, moradores de Guará circulam pelo Centro; Aceg projeta abertura de estabelecimentos junto à Prefeitura
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Pinda aprova
4,48% para 
concursados 
e estagiários

Em votação rápida, a Câ-
mara de Vereadores de 
Pindamonhangaba aprovou, 
na tarde desta sexta-feira, 
o projeto do Executivo de 
reajuste salarial para os 
funcionários públicos e 
estagiários da Prefeitura. 
O salário reajustado deve 
entrar em vigor no paga-
mento do dia 30 deste mês. 
O projeto que foi aprovado 
por unanimidade, reajusta 
ainda a bolsa auxílio de mais 
de cem estagiários do ensi-
no médio, técnico e superior 
no mesmo percentual. O 
valor de reajuste aos cerca 
de quatro mil funcionários 
será calculado diante do sa-
lário atual. A remuneração 
do prefeito Isael Domin-
gues (PL), do vice prefeito, 
Ricardo Pioriono (PSL), e 
secretários, 
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A pandemia do novo coro-
navírus tem causado uma sé-
rie de problemas para a rede 
púbica de atendimento, entre 
eles, o desabastecimento e 
falta de equipamentos de pro-
teção individual para tratar os 
infectados. Pensando nisso, 
empresas e universidades 
criaram ações de apoio com 
doações de matérias em toda 
região, com destaque para 
as máscaras. Em Lorena, o 
Unifatea (Centro Universitário 
Teresa D’Ávila), EEL/USP (Es-
cola de Engenharia de Lorena) 
e Faculdade Serra Dourada 
estão produzindo máscaras 
para os agentes de saúdes em 
impressoras 3D.

Região ganha 
“corrente do 
bem” contra 
coronavírus
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Pinda seleciona 
artistas para 
primeira Virada 
Cultural Virtual

Para estimular a criação 
cultural e manter a popu-
lação em distanciamento 
social, a secretaria de Cultura 
e Turismo anunciou, nesta 
semana, que está selecio-
nando artistas para a Virada 
Cultural Virtual. O evento é 
realizado entre os dias 9 e 18 
de maio, como uma alternati-
va para a então programada 
Virada Cultural, cancelada 
devido à quarentena esta-
belecida pelo governo do 
Estado. A ideia de promover 
a Virada Virtual surgiu a par-
tir das lives promovidas por 
artistas durante o período de 
quarentena.
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Aparecida, Potim e Roseira se unem para 
ampliar atendimento contra o Covid-19
Santa Casa abre mais vinte leitos exclusivos e projeta necessidade de R$ 200 mil por equipes médicas

Representantes das prefei-
turas de Aparecida, Potim e 
Roseira, se reuniram para 
definir estratégias em con-
junto afim de prevenir diante 
da pandemia de coronavírus. 
Os três municípios, soma-
dos, têm aproximadamente 
setenta mil moradores e o 
principal hospital para aten-
dimentos emergenciais da 
microrregião é a Santa Casa 
de Aparecida, que liberou 22 
leitos para atendimentos a 
casos suspeitos ou confir-
mados de Covid-19.

Na última quarta-feira, a 
prefeita de Aparecida, Dina 
Moraes (PDT) e os prefeitos 
de Roseira e Potim, Jonas 
Polydoro (PSD) e Érica So-
ler (PR), respectivamente, 
se reuniram para discutir 
investimentos na Santa Casa. 
Em nota publicada pela 
prefeitura de Aparecida, há 
confirmação sobre as metas 
do encontro. “O objetivo foi 
tratar de saúde pública, de-
pois de decretado estado de 
calamidade pública em todo 
o país. Dentre os assuntos 
discutidos está a possibili-
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dade de uma maior oferta de 
leitos, para que em caso de 
aumento da proliferação da 
Covid-19, os doentes sejam 
atendidos de forma eficiente 
e com maior rapidez (trecho 
do documento)”.

O pico de casos em todo 
o estado de São Paulo deve 
ocorrer, segundo projeções 
do Palácio dos Bandeirantes, 
entre a segunda quinzena 
de abril e o mês maio. As 
próximas três semanas se-
rão cruciais para as cidades 
do interior, que sofrem aos 
poucos com o avanço do 
vírus. Grande São Paulo e a 
capital têm dificuldades nos 
atendimentos em hospitais 
públicos. No Vale ainda há 
leitos.

A Santa Casa de Aparecida 
havia confirmado a dispo-
nibilização de nove leitos 
equipados com respiradores 
e monitores, todos desti-
nados para pacientes com 
suspeita ou confirmação de 
coronavírus. Após a reunião 
entre os três municípios, o 
hospital garantiu mais vintes 
leitos para atendimentos ex-
clusivos. Desse total, oito têm 
respiradores e monitores e 
12 são espaços simples.

“Fizemos uma parceria en-

tre as três cidades, elas finan-
ciam os leitos. Tem entrada 
pelo pronto atendimento 
municipal, que é um projeto 
da Prefeitura de Aparecida. 
Desses leitos temos oito com 
respiradores funcionando 
e o restante leitos clínicos 
simples”, explicou o diretor 
administrativo do hospital, 
Frei Bartolomeu Schutz.

De acordo com o repre-
sentante do hospital, os 
municípios estão fechando 
os valores, que contemplam 
equipe médica, materiais e 
equipamentos. “Como preci-
samos ter uma equipe espe-
cífica só para essa ala, creio 
que (serão investidos) uns 
R$ 200 mil com médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
técnicos, materiais e medica-
mentos”, concluiu.

A unidade conta com todos 
os EPI’s (Equipamento de 
Proteção Individual) e tem 
feito compras periódicas de 
um fornecedor em Bragança 
Paulista. Cada município 
está realizando levantamen-
to de receita para investir na 
ampliação dos atendimentos. 
De acordo com a Prefeitura 
de Aparecida, não há uma 
data prevista para nova 
reunião.

A Santa Casa de Aparecida, que também atende pacientes de Roseira e Potim; cidades debatem estrutura

Câmara aprova reajuste
de 4,48% a concursados 
e estagiários em Pinda

Associação pede abertura gradativa de lojas em Guará
Presidente da Aceg acredita que é possível reabertura do comércio de acordo com orientações da Vigilância Sanitária

Com a extensão do decreto 
de isolamento social, imposto 
pelo governador João Dória 
(PSDB) na última semana, em 
virtude da pandemia do novo 
coronavírus, comerciantes te-
mem ter que fechar as portas. 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Se o prazo de mais 18 dias 
for integralmente seguido 
à risca, estabelecimentos 
identificados como não es-
senciais podem completar 58 
dias de portas fechadas. Em 
Guaratinguetá, a associação 
responsável pelo setor, en-
tende que é hora de rever as 
determinações do decreto.

Na cidade, apenas esta-

belecimentos de serviços 
essenciais estão funcionando. 
Supermercados, mercearias, 
padarias, postos de combus-
tíveis, bancos, casas lotéricas, 
lojas de autopeças são alguns 
dos pontos comerciais que 
podem receber clientes. Res-
taurantes e pizzarias atendem 
apenas por delivery.

Para o presidente da Aceg 

(Associação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá), 
Ricardo Teberga, é hora de 
abrir gradativamente e com 
cautela as lojas. “Temos con-
versado com os presidentes 
das demais associações da 
região, feito documentos 
em conjunto endereçados as 
autoridades. A gente pensa 
que é possível sim, abrir o 

nosso comércio, seguindo 
orientações da vigilância sani-
tária, sobre o distanciamento 
(social), não lotação, atendi-
mento um a um”, respondeu 
Teberga, ao ser questionado 
sobre o início gradativo da 
reabertura do comércio na 
cidade.

Para o comerciante local o 
momento é de dificuldade, já 

que duas das principais datas 
para o comércio podem ser 
perdidas neste ano. O feriado 
de Páscoa foi diferente e os 
ovos de chocolate ficaram 
empilhados em lojas e esta-
belecimentos que não ganha-
ram aval para abertura. O Dia 
das Mães, celebrado em 10 de 
maio neste ano, também pode 
ser de portas fechadas.

Teberga foi enfático ao 
afirmar que a preocupação 
com o coronavírus é real e 
grande, de todos os lados, 
porém, há um temor sobre 
a recuperação econômica 
de lojistas e comerciantes. 
“Nós precisamos saber sobre 
depois que passar a crise do 
coronavírus. Nós vamos ter 
que ter uma retomada rápida, 
porque vai ser difícil. Já sa-
bemos que em janeiro houve 
um crescimento do número 
de desempregados no Brasil”, 
explicou o presidente da Aceg.

A Associação entende que é 
possível e segura a reabertura 
gradativa do comércio em 
Guaratinguetá. Procurada 
para responder, a Prefeitura, 
através do departamento de 
Comunicação, informou que 
nenhum pedido oficial chegou 
ao Executivo até o momento. 
Está previsto um comunicado 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSC) para a próxima quar-
ta-feira, sobre possível flexi-
bilização do comércio local.

Negativa – Na última sema-
na, o secretário de Segurança 
Pública do município, Mar-
co Antônio ‘Major’ Oliveira, 
descartou a liberação de 
abertura de salões, barbe-
arias e óticas. A resposta 
foi encaminhada ao Jornal 
Atos, após comerciantes de 
Guaratinguetá, questionarem 
sobre a possível aplicação de 
medida semelhante a que foi 
adotada pela Prefeitura de 
Aparecida, que concedeu aval 
a esses estabelecimentos. “Por 
enquanto, não estão autoriza-
dos a abertura”.

Em votação rápida, a Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba aprovou, na tarde 
desta sexta-feira, o projeto do 
Executivo de reajuste salarial 
para os funcionários públicos 
e estagiários da Prefeitura. O 
salário reajustado deve entrar 
em vigor no pagamento do dia 
30 deste mês.

O projeto que foi aprovado 
por unanimidade, reajusta 
ainda a bolsa auxílio de mais 
de cem estagiários do ensino 
médio, técnico e superior no 
mesmo percentual.

O valor de reajuste aos cerca 
de quatro mil funcionários 
será calculado diante do sa-
lário atual. A remuneração 
do prefeito Isael Domingues 
(PL), do vice prefeito, Ricardo 
Pioriono (PSL), e secretários, 
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está mantida em aproximada-
mente R$ 23 mil, R$ 11 mil e 
R$ 15 mil, respectivamente. 
Pelo sexto ano consecutivo, 
segundo o vereador, Magrão 
(PL), o salário dos vereadores 
não foi reajustado e manteve-se 
em R$ 9,6 mil.

Para o jornalista e articulista 
político, Giovanni Romão, seria 
possível um “alívio de caixa de 
cerca R$ 200 mil se esses salá-
rios fossem reduzidos por um 
período emergencial de três 
meses. Esse valor, somado à 
realocação de outros recursos, 
poderia ser aplicado em inicia-
tivas tanto na saúde como na 
complementação de renda de 
cidadãs e cidadãos”.

Pinda confirmou ainda que 
a primeira parcela do décimo 
terceiro salário será pago, em 
abril, como meio de aliviar e 
colaborar para a diminuir os 
impactos causados pela crise.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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“Guaratinguetá Saneamento realiza ações 
preventivas em equipes operacionais”

Medidas preventivas são adotadas para garantir 
saúde dos trabalhadores em meio a pandemia
Guaratinguetá Saneamento realiza aferição corporal nas equipes para que prestam serviços essenciais a população

Da Redação
Guaratinguetá

Com o avanço da Covid-19 
no país, empresas vêm ado-
tando medidas internas de 
prevenção, a fim de evitar a 
proliferação e contaminação 
da doença, dentre elas está 
a aferição da temperatura 
dos colaboradores. Através 
do termômetro digital de 
aferição corporal é possível 
detectar a febre, um dos sin-
tomas causados pelo vírus.

A Guaratinguetá Sanea-
mento, empresa responsável 
pela coleta e tratamento de 
esgoto da cidade de Guara-
tinguetá, serviço essencial 
para a população, visando 
reforçar as medidas pre-
ventivas no combate ao 
coronavírus, está aferindo 
a temperatura de todos os 
colaboradores.

Segundo a gerente ope-
racional da Guaratinguetá 
Saneamento, Indiara Jogas, 
a aferição da temperatura 
corporal é uma nova medida 
estratégica que faz parte do 
plano de contingência ela-
borado pela empresa para o 
enfrentamento à pandemia.

“Estamos utilizando um 
termômetro digital que mos-
tra a temperatura corporal 

da pessoa em poucos se-
gundos, esse procedimento 
faz parte de uma estratégia 
para o monitoramento aos 
sintomas do COVID-19 e 
da manutenção da saúde 
de nossos colaboradores” 
explicou Jogas.

Além do fornecimento 
rotineiro de máscaras e 
álcool em gel, a Guaratin-
guetá Saneamento reforça 
as orientações e medidas 
preventivas para o uso cor-
reto destes equipamentos 
de segurança pelas equipes 
que operam as atividades 
em campo e para os cola-
boradores administrativos 
que estão trabalhando em 
home office.

“Diariamente realizamos 
o nosso DSC (Diálogo de 
Segurança e Conscientiza-
ção) e com essa pandemia 
temos abordado assuntos 
pertinentes a COVID-19 
como: higienização pessoal, 
distanciamento social e boas 
práticas durante as refeições. 
Também utilizamos nossas 
mídias de comunicação in-
terna como, cartilhas, e-mails 
e o canal de TV Corporati-
vo, para divulgar todas as 
medidas necessárias para a 
preservação da integridade 
de nossos colaboradores” 
acrescentou a gerente.

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO 2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 

 
Devido à pandemia da COVID-19 e às medidas de contenção para evitar a disseminação 
do coronavírus, neste ano não haverá evento de audiência pública presencial para 
debates sobre sugestões da população para inclusão no projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Como meio alternativo e de forma que não gere aglomeração de 
pessoas, esta Administração abre a possibilidade da população apresentar suas 
sugestões de forma virtual para a elaboração da LDO. Até o próximo dia 24 de abril, os 
lorenenses têm a oportunidade de enviar sugestões do que gostariam que fosse 
planejado para a cidade. 
Para tanto, os lorenenses devem acessar o sitio da prefeitura: www.lorena.sp.gov.br 
 
Outrossim, no dia 24 de abril haverá transmissão ao vivo pelo canal da prefeitura no 
youtube, a partir das 15:00hs.  
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Marcelo Augusto dos Santos
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A pandemia do novo co-
ronavírus tem causado uma 
série de problemas para a 
rede púbica de atendimento, 
entre eles, o desabastecimento 
e falta de equipamentos de 
proteção individual para tratar 
os infectados. Pensando nisso, 
empresas e universidades 
criaram ações de apoio com 
doações de matérias em toda 
região, com destaque para as 
máscaras.

Em Lorena, o Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’Ávila), EEL/USP (Escola de 
Engenharia de Lorena) e Fa-
culdade Serra Dourada estão 
produzindo máscaras para os 
agentes de saúdes em impres-
soras 3D.

O projeto, organizado pelo 
professor Eduardo Ferro dos 
Santos, da USP, tem a colabo-
ração de alunos e funcionários 
de cada instituição.

A ação, que começou há uma 
semana, já produziu cerca de 
sessenta máscaras, entregues 
para a Santa Casa de Miseri-
córdia na última terça-feira. 
“São quatros maquinas que 
produzem uma máscara a cada 
uma hora. A nosso jornada de 
trabalho é de oitos horas por 
dia e por isso não temos uma 
grande produção, mas estamos 
buscando o apoio da sociedade, 
porque um aparelho custa R$ 
2 mil”.

O professor explicou que a 
matéria prima para produção 

é oriunda das faculdades que 
iriam ser utilizados nas aulas, 
mas com a paralização dos 
ensinos foram disponibilizadas 
para a confecção. 

Nos próximos dias serão 
entregue mais cinquenta más-
caras a um hospital particular 
de Lorena e depois serão dispo-
nibilizados às unidades básicas 
de saúde do munícipio.

Está previsto ainda a fa-
bricação de álcool em gel no 
laboratório da faculdade Serra 
Dourada. Segundo o professor 
Humberto Felipe da Silva, tam-
bém da USP, o local já recebeu 
o alvará da Vigilância Sanitária 
de Lorena e aguarda a doação 
de insumos de um empresa 
para iniciar a produção.

RMVale – Pindamonhangaba 
recebeu do projeto Jataí qui-
nhentas máscaras que foram 
entregues para o Fundo Social 
de Solidariedade. A confecção 
foi feitas por 25 costureiras 
voluntárias.

A cidade realizou no último 
dia 10 a entrega de material 
para combate à doença pela 
campanha "Uma mão lava a ou-
tra". Foram duzentos kits com 
itens alimentícios, de higiene, 
material de limpeza e máscaras 
caseiras, repassados à famílias 
cadastradas no Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social).

Segundo a Prefeitura, a pro-
dução dos kits é realizada por 
voluntários, equipes da secre-
taria de Esportes e do Fundo 
Social. As doações podem ser 
realizadas pelo telefone 0800 
878 9629.

Em Guaratinguetá, o atendi-
mento a pacientes da Covid-19 
conta com o apoio das grandes 
empresas instaladas no muni-
cípio. A AGC doou 12 tonela-
das de cloro que estão sendo 
usados para a higienização 
de locais públicos da cidade, 
como bancos de praças, portas 
de agências bancárias, ruas 
que dão acesso a hospitais ou 
unidades de saúde.

A Liebherr fez a doação de 
EPI’s para os hospitais Frei 
Galvão e Santa Casa, os maiores 
da cidade. Já a Basf entregou 
equipamentos de proteção 
individual aos trabalhadores 
da linha de frente da saúde. 
Foram doadas ao todo seis 
mil luvas nitrílicas, sendo 3,8 

mil para o Frei Galvão, duas 
mil para a Santa Casa e cem 
para a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Engenheiro Neiva 
além de mais cem para outras 
instituições.

As cidades litorâneas tam-
bém estão sendo contempla-
dos. Caraguatatuba recebeu 
nesta semana uma doação 
de oitenta máscaras produzi-
das pela Fatec (Faculdade de 
Tecnologia do Estado de São 
Paulo). Até o final de semana, 
mais 120 máscaras serão 
entregues.

São Sebastião está fabrican-
do máscaras no Fundo Social 
para serem doados às famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social.

Ações formam “corrente do 
bem” e doam máscaras contra 
o novo coronavírus na região

Pinda seleciona 
artistas para Virada 
Cultural Virtual
Evento é alternativa de entretenimento 
e estímula isolamento social na cidade

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

Para estimular a criação 
cultural e manter a população 
em distanciamento social, a 
secretaria de Cultura e Turis-
mo anunciou, nesta semana, 
que está selecionando artistas 
para a Virada Cultural Virtual. 
O evento é realizado entre os 
dias 9 e 18 de maio, como 
uma alternativa para a então 
programada Virada Cultural, 
cancelada devido à quarentena 
estabelecida pelo governo do 
Estado.

A ideia de promover a Virada 
Virtual surgiu a partir das lives 
promovidas por artistas du-
rante o período de quarentena. 
O processo de seleção contará 
com uma banca de avaliação 
formada por dois membros do 
Conselho Municipal de Cultura 
e um da secretaria de Cultura.

As inscrições já estão abertas 
e poderão ser efetuadas até o 
próximo dia 26, pelo site da 
Prefeitura, o pindamonhanga-
ba.sp.gov.br. Os interessados 

devem preencher requisitos 
dispostos no edital como: ser 
morador de Pindamonhan-
gaba e ter vínculo artístico, 
ou seja, comprovar através 
de currículo ou portfólio que 
produz conteúdo cultural.

A duração da apresentação 
artística, em vídeo, é livre, ou 
seja, o artista poderá desem-
penhar sua performance de 
maneira independente. “É 
sem dúvidas, o momento ideal 
para incentivar atividades 
artísticas. Temos percebido, 
inclusive na mídia, o quanto 
as pessoas, neste momento, 
acabam se apegando aos 
conteúdos culturais. (...) É um 
alento, a arte colabora para 
a gente viver, em qualquer 
situação”, afirmou o secretário 
de Cultura e Turismo, Alcemir 
Palma.

Durante o evento será esti-
mulada também doações para 
a campanha “Uma Mão Lava a 
Outra”, promovida pelo Fundo 
Social de Solidariedade. Com 
a arrecadação de alimentos 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

Artistas de Pinda; cidade cria Virada Cultural Virtual durante pandemia

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

Ações voluntárias buscam ajudar centros de tratamentos na 
luta contra a Covid-19; Lorena tem produção de material em 3D
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Mascaras de proteção produzidas em impressoras 3D por voluntários


