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Máscaras obrigatórias em Aparecida 
e Pinda; Cruzeiro distribui material
Aumenta grupo de cidades que cobram material de proteção nas ruas; Lorena tem moção, mas prefeito espera
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Luta contra a Covid-19 em duas realidades: Cruzeiro (esq.) e o trabalho de entrega de máscaras para a população, em regiões de amior aglomeração; em Lorena (dir.), uso de máscaras ainda é baixo apesar de apelos

Lorena A Câmara aprovou uma 
moção de apelo solicitando um 
decreto do Executivo para obrigar 
o uso de máscaras de proteção e o 
distanciamento mínimo. A moção, 
de autoria do vereador Careca da 
Locadora (PSDB) foi aprovada por 
oito votos contra quatro.

Cruzeiro Com mortes confirma-
das, hospitalizados e casos de cura, 
Cruzeiro passou a oferecer máscaras 
para moradores. O prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) iniciou a distri-
buição de dez mil unidades na última 
quinta-feira, em ação que tenta inibir 
o novo coronavírus.

Guaratinguetá A primeira cida-
de a anunciar o uso obrigatório de 
máscaras nas ruas, anunciou flexibi-
lização das atividades comerciais na 
última quarta-feira, mas manter o 
rigor com a fiscalização sobre o uso 
do material de proteção. A cidade 
tem oito casos confirmados.

Pindamonhangaba A Prefeitura 
determinou, na última quinta-feira, 
por meio de decreto o uso obrigató-
rio de máscaras para toda a popu-
lação que tiver acesso aos serviços 
essenciais. A ação busca minimizar 
o crescimento da infecção na cidade 
que tem 13 confirmações.

Aparecida A Prefeitura publicou 
decreto, como forma de prevenção 
à expansão do novo coronavírus. No 
documento, o Executivo anuncia a 
obrigatoriedade da utilização de 
máscaras por clientes e trabalhado-
res de estabelecimentos comerciais 
no período de isolamento.

Na semana do anúncio de 
flexibilização, RMVale tem 
queda de índice de isolamento

O anúncio do governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
na última quarta-feira, para 
a flexibilização gradual das 
atividades econômicas do es-
tado, a partir do próximo dia 
11, parece ter surtido efeito 
temido pelo tucano. Na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), o 
índice de isolamento tem caído, 
ampliando a ameaça de que a 
liberação poderá ser revista 
caso o nível for menor que 

50%. Batizado de “Plano São 
Paulo”, o projeto promete aju-
dar na retomada da economia 
do estado, mas, como frisou 
Doria, não significa o fim da 
quarentena, e sim a flexibili-
zação dela, dividida em três 
níveis de risco: zona vermelha, 
zona amarela e zona verde. 
O governador não escondeu 
a preocupação com a queda 
dos índices, que atingiu 48% 
na quinta-feira, 
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A pedido de empresa, Soliva 
prepara aporte de R$ 1 milhão 
para socorro financeiro ao TUG

A Prefeitura de Guaratingue-
tá prepara um decreto de aber-
tura de crédito extraordinário 
para subvenção econômica à 
concessionária de transporte 
público urbano do município. 
O Executivo confirmou a libe-
ração de R$ 1 milhão para o 
pagamento de parte da folha 
salarial dos funcionários da 
empresa Rodoviário Oceano, 
responsável pelo serviço, e o 
custeio de combustível dos ôni-

bus em operação por noventa 
dias. A Oceano solicitou à Pre-
feitura um socorro financeiro, 
devido à redução de 85% do vo-
lume de passageiros e a queda 
na arrecadação da prestadora 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. De acordo com 
o prefeito, houve uma queda 
de 385 mil passageiros das 
linhas municipais por mês 
para 57 mil usuários.

Usuários do TUG em período antes da quarentena; queda no movimento leva a pedido de aporte financeiroPág. 5

Merenda para 
os alunos de 
Potim, Silveiras 
Pinda, Guará

As cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
têm se mobilizado para mi-
nimizar os impactos causa-
dos pela crise causada pelo 
novo coronavírus. Potim, 
Pindamonhangaba, Silveiras 
e Guaratinguetá passaram a 
distribuir a merenda escolar 
em kits para os alunos de 
escolas municipais.

Pág. 6

CineFast Gato 
Preto abre vagas 
para produtores 
de videoclipes

O Festival CineFast Gato Pre-
to está com inscrições abertas 
e novidades. O evento abre 
espaço para os videoclipes. 
A expectativa é contar com 
a produção de artistas do 
cenário musical, ampliando a 
participação na edição deste 
ano. Os interessados em par-
ticipar podem se inscrever até 
próximo dia 4.
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Mora Brasil

Bastidores da Política

Sylvio Ballerini

Não convidem para...
...a mesma picanha – os verea-

dores de Lorena, Pedro da Vila Brito 
e Vandinho, principalmente se o 
assunto for cerceamento do uso da 
tribuna da Câmara, que ultimamente 
tem servido de vomitório eleitoral 
por ‘alguns’...

Tom e Jerry
Quem observa os discursos do 

pré-candidato a prefeito de Pinda, 
Luiz Rosas, tentando achar oportuni-
dade contra o prefeito Isael Domin-
gues, tem a impressão de se tratar do 
Tom perseguindo Jerry na tentativa 
de devorá-lo. A última do inquisitor 
foi atribuir responsabilidade pessoal 
a Isael da ação impetrada na Justiça 
pela Viva Pinda, pretendendo que 
num fato inédito, a Prefeitura sub-
sidie o déficit do transporte público 
por conta do isolamento social...

Palanque da ‘pesada’
Tem gente achando que o prefei-

turável Celso Alves (PSDB) ‘perdeu 
a mão’ nesta eleição, agregando em 
seu palanque alguns representantes 
da ‘velha política’ de Aparecida. 
Pelo que se ouviu nas rodas e ca-
fezinhos da praça do centro velho, 
estas adesões pós janela eleitoral na 
Câmara Municipal, foram desne-
cessárias... 

Perguntar não ofende
Quem elege um presidente de 

partido? Então, alguém precisa dar 
um toque no ex-vereador Moura 
Brasil, que presidente de sigla par-
tidária não é autoridade constituída 

numa cidade, 
por tanto, não 
tem legitimida-
de para indagar 
e questionar o 
poder público 
sobre como e 
onde está gas-
tando os recur-
sos estaduais 

que chegaram à Guaratinguetá para 
compartilhar as despesas com o co-
ronavírus. Ou será que a figura que já 
passou por vários partidos e chegou 
a ser expulso de um deles, não sabe 
acessar o Portal da Transparência? A 
não ser que ele queira apenas fazer 
sucesso...

Processo seletivo
Corre na boca pequena de Lore-

na, que o prefeiturável Sylvio Bal-
lerini poderá abrir o ‘balcão de ofer-
tas’ para escolha de um novo vice 

para sua chapa. 
Segundo a patu-
leia, o vereador 
Mauro Fradique 
não está viven-
do uma boa fase 
em sua trajetória 
política. Falam 
também que al-
guns de seus co-

legas do Legislativo estão forçando a 
barra por sua renúncia à presidência 
e consequentemente a substituição 
de seu nome na majoritária de 
Ballerini. Perguntem ao pessoal da 
esquina!!!

Fim da linha
Quem diria que Samuel de Melo 

(que traiu o PTB) após chegar ao Le-
gislativo de Lorena usurpando votos 

da fé católica, 
'conseguiria a 
proeza' de pas-
sar o mandato 
todo sem ter 
nenhum proje-
to de relevân-
cia defendido e 
aprovado. Pior, 
entraria na con-

tagem regressiva de seu período na 
Câmara, fadado a 'empurrar o carro 
alegórico' para outros se elegerem 
no PSD... 

Contagem regressíva
 A 161 dias, exatamente 22 

semanas das eleições, um passeio 
pelas cidades da região, conferindo 
os que devem encarar a reeleição e 
os que se despedem do mandato a 
exatamente 249 dias:

Aparecida – Vista pelo mercado 
político como a ‘passageira da ago-
nia’, a prefeita Dina Moraes tenta 
pilotar um ‘trem desgovernado’ com 
uma tripulação ‘Frankstein’ com 
partes de contratados pelo últimos 
governos de Zé Louqnhio, Márcio 
Siqueira e Ernaldo Cesar e, quando 
tem a oportunidade de locar seus 
próprios comissionados, nomeia 
importados de cidades vizinhas, 
a exemplo ‘daquele insuportável’ 
que não sobreviveu na Prefeitura de 
Guará, mas já ‘chegou chegando’ na 
Capital Mariana da Fé.

Cachoeira – uma recente consulta 
popular revelou que foram tantos 
factoides e escândalos neste mandato 
de Edson Mota que a população nem 
‘viu passar’ os três primeiros anos 
de ‘desadministração’. Porém, neste 
último período, em que o município 
soma a fatura a ser paga os contri-
buintes não vêem a hora do homem ir 
embora, mesmo sabendo que nenhum 
projeto relevante foi realizado com 
o erário público a não ser as regalias 
de ‘marajás’ dispensadas a ele e seu 
bando.

Canas – passados sete longos 
anos de administração Amaral, Canas 
não perdeu a síndrome de cidade dor-
mitório – onde o que se tem a fazer é 
dormir – no ritmo da sonolência do 
chefe do Executivo, que não conse-
guiu nada mais além da construção de 
um velório – sem cemitério – e uma 
praça que por pouco não vira caso 
de polícia. Como nem só de obras e 
projetos vive uma Prefeitura, a maior 
movimentação de negócios, segundo 
a patuleia, ocorreu nos balcões do 
paço municipal com destaque aos em-
preendimentos ‘do homem’ e poucos 
privilegiados intitulados ‘amigos’.

Cruzeiro – após assumir a cidade 
feito ‘terra arrasada’, Thales Gabriel 
priorizou o óbvio’, reconstruir as 
bases econômicas da administração, 
partir da legalidade do município 
junto aos governos para captação de 
recursos e investiu nos pilares básicos 
como saúde, educação e infraestrutu-
ra recuperando o desenvolvimento e 
a estima da população. Se for confir-
mado pelas urnas para um segundo 
mandato, as obras complementares 
que o prefeito tem em seu planeja-
mento poderão elevar a cidade como 
a melhor opção de investimentos.

Lorena – Em sete anos de go-
verno, o prefeito Fábio Marcondes 
assumiu a Prefeitura com R$ 1 em 
caixa e agora, próximo de 8 meses 
para concluir sua administração, 
conta com a credibilidade de mais de 
65% da população que tem a certeza 
de que neste período ninguém roubou 
e muito menos alguém enriqueceu as 
custas dos cofres públicos. Marcon-
des entra para história do município 
como o gestor que mais investiu em 
infraestrutura com recursos próprios, 
colocando um fim no pesadelo de 
diversas famílias que sofriam cons-
tantemente com os alagamentos; 
recuperou as finanças e estabilizou 
a credibilidade do município. Foi 
perseguido, caluniado, denunciado e 
mesmo assim transformou a cidade 
num canteiro de obras fazendo mais 
que os três últimos antecessores jun-
tos. Os fatos falam por si!

Guaratinguetá – com sonhos 
de estadista e projetos inteligentes o 
prefeito Marcus Soliva levou a sério 
o desafio de transformar a cidade em 
uma potência econômica na RMVale. 
Recebeu como herança adminis-
trativa entraves que resultaram em 
crises de áreas delicadas como do 
funcionalismo municipal e setor de 
contratos, pagando dívidas e resol-
vendo questões que não foram criadas 
por ele. Mesmo assim, os investi-
mentos de seu período proporcionou 

Atos e Fatos
“Você é livre para fazer 
sua escolha, mas prisioneiro 
das consequências.”

Márcio Meirelles Pablo Neruda

O VIRUS DA POLÍTICA
Mandetta deixa o Ministério da 

Saúde entre abraços e beijos.
 Não estava de máscara, mas 

portava a natural que usou durante 
a sua permanência no ministério.

O presidente da Câmara dos 
Deputados entende que ele deixou 
um legado (?).

O legado que deixou talvez 
tenha sido fortalecer o DEM que 
estava em processo de fusão com 
outro partido após a eleição do 
presidente Bolsonaro.

Com a eleição de Davi Alco-
lumbre na presidência do Senado 
o partido assumiu ares de liderança 
política, opositor declarado ao 
governo do presidente Bolsonaro.

A exposição na televisão, man-
chetes de jornais e aliança com 
os governadores, o presidente da 
Câmara dos Deputados sentiu-se 

o primeiro ministro ignorando as 
ações administrativas e legislati-
vas sufocando as ações do poder 
executivo. 

Mandetta não foi ético, pois 
provocou acintosamente o pre-
sidente Bolsonaro durante a sua 
gestão e realizou uma entrevista 
em um canal de televisão que o 
presidente aboliu e no palácio do 
governo de outro correligionário 
opositor, o governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado.

Não foi nada elegante. Claro 
ficou que a sua posição como 
ministro da Saúde era meramente 
política e não um seguidor da ciên-
cia e que não tinha plano nenhum 
de combate ao vírus para o país.

O novo ministro NelsonTeich 
vem de outra escola de medicina 
e ciência. Tem experiência como 
gestor. É o que estamos precisando.

A cópia de modelos praticados 
na Itália, Espanha e Portugal não se 
adequam ao nosso país em função 
do clima, disposição das cidades, 
cultura mobilidade social.

O modelo anterior levava ao 
país a uma indecisão sobre o 
progresso do combate, que era o 
contrário que a televisão mostrava. 
Só óbitos.

Antes de começarmos o dia a 
pergunta: quantos morreram? As 
fotos aéreas sobrevoando os ce-
mitérios com as covas abertas com 
retroescavadeiras quer mostrar o 
que? Serei o próximo? As pessoas 
com imunidade baixa? Como fica 

a cabeça das pessoas com idade 
avançada?

A figura do presidente no meio 
do povo, sem máscara, é uma pro-
va de que vamos superar a crise. 
O presidente clama à sociedade: 
coragem!

 A imprensa gostaria de ver o 
presidente cabisbaixo lamentando 
a morte dos brasileiros e conso-
lando suas famílias.

As pessoas sabem da gravida-
de do pandemônio e como convi-
ver com ele em cinquenta metros 
de área construída, sanitário fora 
de casa e água de cacimba.

Portanto, o discurso do iso-
lamento, de lavar as mãos com 
sabonete, o uso de máscaras e a 
volta às atividades necessitam de 
atitudes mais dirigidas às comu-
nidades. 

Esta função caberia aos pre-

feitos municipais, que conhecem 
o seu município, o seu povo, mas 
que por necessidade de recursos 
financeiros causados, em parte, 
por falta de uma gestão decente, 
preferem atender as ordens do 
seu governador -o repassador de 
recursos- e levar o seu povo ao 
desespero.

Momentos de apreensão, an-
gústia e os otimistas declarada-
mente otimistas que o mundo 
será diferente depois deste pan-
demônio!

A tese de uma melhoria no 
mundo após a atual crise é per-
feitamente desprezível.

Estamos falando de um país 
em que as pessoas não têm iden-
tificação civil, não alcançaram o 
nível de cidadão, não tem cadas-
tro para receber ajuda do governo, 
água encanada, sabonete e vaso 
sanitário, artigos de luxo que não 
são imprescindíveis. Estamos no 
conjunto das dez maiores eco-
nomias do mundo, pedir esmola 
e cinco reais para comprar leite 
para o filho recém-nascido é um 
hábito que levam as pessoas para 
o céu.

Uma classe política corpo-
rativista, despreparada, que não 
alcançou um nível de politização 
para criar um pacto, com todos os 
partidos, no sentido de combater o 
vírus e não fazer do vírus motivo 
de palanque eleitoral.

Não é só lavar as mãos com 
sabonete!

“Não é só lavar as mãos 
com sabonete!”

Lorena - O grupo de veraedores que 
votaram contrário à moção que pediu um 
decreto, com novas normas sociais para 
o período de enfrentamento de pandemia 
do Covid-19, entre elas, a obrigatoriedade 
do uso de máscaras, como foi anunciado 
em Guará, Cruzeiro, Pinda, Aparecida e 
Potim. a proposta, apresentada pelo ve-
reador Careca da Locadora, foi aprovada 
e encaminhada ao Executivo, mas para 
quatro parlamentares, a cidade não deve-
ria criar essa norma, já que uma parcela da 
população não tem condições de comprar 
as máscaras, o que é fato. Mas surpreende 
este Atos como os "edis", preferem cru-
zar os braços a encontrar soluções para 
ajudar a proteger a população, como em 
Cruzeiro. 

Cruzeiro – O prefeito Thales 
Gabriel Fonseca deu exemplo às 
cidades da região com o início da 
entrega das máscaras para a popu-
lação. a medida deve levar às ruas 
cerca de dez mil unidades, amplian-
do as condições dos moradores de 
lutar contra o novo coronavírus. En-
quanto alguns cruzam os braços, a 
proposta do governo cruzeirense foi 
de agir, com apoio do setor privado 
e de entidades. Afinal, em crises 
como essa, é papel do poder público 
atender à população, deixando de 
lado vícios e interesses políticos. 
Nada de extraordinário, só o óbvio 
do servidor público.

obras, pavimentações, organização 
e realizações jamais vistas em três 
anos de governo e, mesmo diante 
da pandemia do coronavírus, está 
naturalmente fazendo das dificul-
dades, oportunidades de superação 
entregando à população um Pronto 
Socorro (UPA nível 3) e uma estrutura 
de atendimento à saúde que embora 
esteja sob à crítica de seus opostos, 
nenhum antecessor pensou ou ousou 
fazer igual...

Pindamonhangaba – A história 
de um vice que prometeu fazer a 
diferença na administração pública, 
aconteceu. Médico e com experiência 
em gestão, Isael Domingues assumiu 
o Executivo totalmente maquiado 
pelo seu antecessor e mesmo assim 
focou nos principais problemas en-
contrados, agindo da periferia para 
a área central, deixando um rastro 
de obras, construções e novos inves-
timentos que lhe permitiram vencer 
os diagnósticos de insucesso para 
um índice de aprovação popular, que 
ultrapassa 60%. Isael, como alguns 
colegas da região, busca o apoio dos 
eleitores para um segundo mandato 
para ter a chance de fazer ainda mais 
e melhor, confiante da estrutura que 
criou na Prefeitura de hoje.

Piquete – A cidade de hoje nem se 
compara a de sete anos atrás quando 
pesava sobre a Prefeitura dívidas 
cujas cifras, recebiam o diagnóstico 
de impagáveis. Com uma série de 
ajustes e seriedade administrativa, 
a prefeita Teca Gouvêa seguiu um 
rígido planejamento cujo resultados 
tornou o futuro Executivo o sonho de 
consumo de todos postulantes à sua 
sucessão. Em seu primeiro mandato, 
Teca conseguiu estabilidade para 
enfrentar os revés e hostilidade do 
Legislativo e mesmo passando por 
processo de afastamento, a saúde 
financeira do município não foi 
abalada.

Potim – Para quem assumiu a má-
quina administrativa da cidade com 
incontáveis irregularidades, acrescida 
da presença de um posto avançado 
do Tribunal de Contas locado na 
Prefeitura - para evitar a falência do 
Município, a condição de hoje se 
transformou em ‘céu de brigadeiro’. 
Perto de solucionar a polêmica qua-
lidade da água servida à população, 
ruas pavimentadas e entre muitas, 
ações como a renovação da frota de 
veículos da administração, bem como 
a recuperação erário público a prefei-
ta Erica Soler segue confiante para o 
crivo das urnas, buscando aprovação 
para mais quatro anos.

Silveiras – Após duas décadas e 
mais alguns anos em que a cidade 
esteve estagnada sob o feudo da 
‘Motolandia’, a cidade elege Gui-
lherme Carvalho para prefeito e, em 
3 anos e quatro meses tudo mudou. 
O município fez as pazes com o 
desenvolvimento em todas as áre-
as: saúde, educação, infraestrutura, 
desenvolvimento social, transporte, 
cultura, entretenimento, segurança e 
o principal, com respeito ao dinheiro 
público. A população retomou a es-
tima e apontou em recente pesquisa 
que, “o que está bom, a gente repe-
te” – se referindo a administração de 
Guilherme.

Ubatuba – Com muitas expectati-
vas para o futuro e recursos reduzidos 
nos últimos anos, o prefeito Délcio 
Sato jogou com todas as possibilida-
des para adequar o máquina pública 
em respostas à população. Com a 
aprovação do Legislativo e abertura 
de crédito, os investimentos em infra-
estrutura e pavimentação  são ques-
tões a curto prazo para se tornarem 
realidade. Os novos investimentos 
em saneamento – outra necessidade 
de urgência no município - foi bem 
conduzido pela administração dentro 
da nova realidade contratual com a 
Sabesp. Faltando 22 semanas para 
o pleito eleitoral, caso seja mantido 
em 4 de outubro, Sato vai com tudo 
em busca de um segundo mandato, 
isso se o coronavírus não adiar as 
eleições...

Samuel da Baba
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Idosa de máscara dá exemplo contra Covid-19 em Pinda

Moção pede uso obrigatório de 
máscaras nas ruas de Lorena
Com votação dividida, vereadores aprovam pedido de mais rigor na 
cidade; prefeito aguarda nova ação do Estado para se posicionar

Enquanto municípios da 
região reforçam as ações 
de combate e prevenção ao 
novo coronavírus, a Câmara 
de Lorena aprovou uma mo-
ção de apelo solicitando um 
decreto do Executivo para 
obrigar o uso de máscaras de 
proteção e o distanciamento 
mínimo na cidade. Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Potim, Apa-
recida e Pindamonhangaba 
implantaram ações no mes-
mo sentido.

A moção, de autoria do ve-
reador Anderson Aparecido 
Pinto, o Careca da Locadora 
(PSDB) foi aprovada por oito 
votos contra quatro, dos 
parlamentares, Élcio Viei-
ra Junior, o Elcinho (PSB), 
Waldemilson da Silva, o Tão 
(DEM), Lúcia da Saúde (PRB) 
e Samuel de Melo (PSD), na 
sessão da última quinta-feira.

Para o autor do pedido, a 
prevenção ainda é a melhor 

Rafaela Lourenço
Lorena

forma de combater essa 
pandemia. Na tribuna, Ca-
reca defendeu o documento 
utilizando outros municípios 
como exemplo e ressaltou a 
possível crescente do fluxo 
de pessoas nas ruas após a 
flexibilização do comércio 
que deve seguir as atuali-
zações estaduais, a partir 
do dia 11. “Não sei se todos 
acompanharam a fila na 
Caixa Econômica, chegou a 
fechar a rua o pessoal para 
receber o benefício (Auxílio 
Emergencial de R$ 600 
do governo Federal). Se 
tivessem duas pessoas ali 
contaminadas, quantas pes-
soas não contaminariam ali? 
Essa é a nossa preocupação”, 
frisou.

Segundo Lúcia da Saú-
de, a justificativa de votar 
contrariamente se baseia 
nas pessoas que não têm 
condições financeiras para 
adquirir o material. Ela ga-
rantiu que é a favor do uso 
das máscaras. “Gostaria que 
se tivesse algum empresário 

que pudesse estar doando 
essas máscaras eu seria 
totalmente favorável. Eu 
trabalho na saúde, só que 
por decreto, poderemos ter 
multas e nossa população já 
não tem condições, já não 
aguenta mais”.

Careca retornou à tribuna 
para defender o decreto e 
explicou que parte da po-
pulação tem condições de 
adquirir o material, mas não 
utiliza por falta de legislação 
e fiscalização. “Muitos não 
têm condições de comprar, 
mas ai já é outro assunto. 
Aí vemos a possibilidade 
junto a Prefeitura, junto ao 
comércio, até mesmo aqui 
nós da Casa de Leis estar 
vendo para estar doando 
máscaras para essas pessoas. 
Não podemos brincar com 
assunto tão sério”, salientou 
o parlamentar.

De acordo com o vereador, 
paralelo ao decreto, a Prefei-
tura poderia analisar formas 
de atender a demanda mais 
vulnerável da cidade, como 

Cruzeiro que anunciou a 
distribuição de dez mil más-
caras nesta semana.

Por outro lado, o prefeito 
Fábio Marcondes (sem parti-
do) que sugeriu a utilização 
das máscaras no decreto 
municipal 7.409, preferiu 
não se pronunciar sobre a 
moção por ainda não tê-la 
recebido na Prefeitura. O 
chefe do Executivo frisou 
ainda que a adesão da po-
pulação ao uso das máscara 
é grande e que não há uma 
necessidade de imposição. 
“O poder público não tem 
direitos legais de definir que 
as pessoas ao sair nas ruas 
tinham que usar máscara, só 
dentro do comércio”.

Marcondes garantiu que 
se manifestará sobre o as-
sunto no dia 8, após as 
alterações que devem ser 
anunciadas pelo Estado com 
validade a partir do próximo 
dia 11. “Ali vamos completar 
se precisar alguma coisa, 
mas a recomendação foi 
dada”.

Fila em Lotérica no Centro de Lorena mostra poucos utilizando máscara; Prefeitura destaca que vai aguardar novos passos de João Doria

Fotos: Marcelo A dos Santos

Aparecida determina uso obrigatório de 
máscaras para comerciantes e clientes

A Prefeitura de Aparecida 
publicou um novo decreto, 
como forma de prevenção à 
expansão do novo coronavírus 
no município. No documento, 
o Executivo decreta a obri-
gatoriedade da utilização de 
máscaras por clientes e traba-
lhadores de estabelecimentos 
comerciais que estejam em fun-
cionamento durante o período 
de isolamento social, imposto 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo até 10 de maio.

A medida entrou em vigor 
na última quinta-feira (23) e 
vale para todas as pessoas que 
estiverem em estabelecimentos 
comerciais. Em caso de fla-
grante de cliente, funcionário 
e fornecedor descumprindo 
a determinação, a empresa 
será advertida, notificada e 
poderá pagar multa, além da 
suspensão do alvará de fun-
cionamento.

No decreto fica determinada 
a aplicação de multas nos va-
lores de 100 UFM (Unidades 
Fiscais do Município) ou R$ 
439,19 para microempresa, 
200 UFM ou R$ 878,38 para 
pequenas e médias empresas 
e 350 UFM ou R$ 1.537,16 

Leandro Oliveira
Aparecida

Estabelecimento flagrado com pessoas sem máscara pode ter multa; medida vale 
até 10 de maio e pode suspender alvará em caso de descumprimento de nova regra

Após confirmar mais 
um caso de Covid-19 
Pinda passa a cobrar 
uso de máscaras
Medida de proteção deve ser adotada 
pela população em estabelecimentos 
comerciais e transporte público

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba determinou, na 
última quinta-feira (23), por 
meio de decreto municipal o 
uso obrigatório de máscaras 
para toda a população que 
tiver acesso aos serviços 
essenciais. A ação busca 
minimizar o crescimento da 
infecção na cidade que soma 
13 casos confirmados.

De acordo com o adminis-
tração municipal, as medidas 
adotadas estão alinhadas 
ao Governo do Estado, que 
prorrogou a quarentena 
até o dia 10 de maio. “Sendo 
este período consistente em 
restrição de atividades e 
aglomerações, de maneira 
a evitar a possível conta-
minação ou propagação no 
município”.

Os moradores deverão 
usar também máscaras no 
transporte público ou pri-
vado de passageiros.

Quem estiver sem o equi-

pamento de proteção serão 
proibidos de entrar e circular 
em estabelecimentos essen-
ciais, como supermercados, 
bancos e lotéricas. Os co-
merciários que não cumpri-
rem essa norma poderão ser 
penalizados com suspensão 
e cassação do alvará de fun-
cionamento, além de aplica-
ção de multa e até mesmo de 
ordem criminal.

O novo decreto prevê ainda 
mudanças no atendimento 
delivery, anteriormente so-
mente os estabelecimentos 
que forneciam alimentação 
poderiam exercer atividade; 
agora, salão de cabeleireiro 
e barbeiro podem funcionar 
seguindo as normas de higie-
ne e segurança estabelecidas.

Contaminação – Ainda na 
quinta-feira (23), a secreta-
ria de Saúde confirmou a 
testagem positiva de uma 
profissional de saúde da rede 
particular. Conforme infor-
mado pela pasta, a mulher de 
34 anos está em isolamento 
domiciliar para o tratamento 
da doença.

Fotos: Bruna Silva

para grandes empresas. Os 
estabelecimentos não poderão 
permitir a entrada e circulação 
de pessoas que não estejam 
utilizando máscaras.

“O uso de máscara é obriga-
tório para todos os munícipes 
que frequentarem qualquer 
estabelecimento comercial 
(desde que sejam essenciais 
e estejam autorizados a estar 
abertos, pelo decreto estadual). 
Além dos clientes, devem usar 
máscaras funcionários desses 
estabelecimentos e fornecedo-
res. Nas vias da cidade o uso 
da máscara não é necessário”, 
explicou o secretário de Justiça, 

Jeferson Monteiro.
A determinação acompanha 

o decreto municipal publicado 
na mesma data, que estende 
o período de quarentena no 
munícipio até 10 de maio e 
acompanha o decreto esta-
dual, que prorroga o tempo 
de isolamento para a mesma 
data. Aparecida tem, desde a 
última semana, a flexibilização 
para funcionamento de salões 
de beleza, barbearias e óticas. 
Os estabelecimentos foram 
incluídos na lista de serviços 
essenciais e devem atender um 
cliente por vez, previamente 
agendados.

Supermercados, padarias, 
farmácias, postos de combus-
tíveis, mercearias e outros 
pontos comerciais de servi-
ços essenciais e permitidos 
a permanecerem abertos 
devem seguir à risca o artigo 
sobre a utilização obrigatória 
de máscaras. Aparecida é a 
terceira cidade da região a 
determinar a utilização. Antes 
dela, Cruzeiro, Guaratinguetá 
e Potim tomaram decisão 
semelhante. A capital católica 
tem, até esta sexta-feira, um 
caso confirmado, dez moni-
toramentos domiciliar e oito 
descartados.

Com mortes confirmadas, 
hospitalizados e casos de 
cura, o Cruzeiro passou a 
oferecer máscaras para mo-
radores da cidade. O prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
iniciou a distribuição de dez 
mil unidades para a popula-
ção, na última quinta-feira, 
em ação que tenta inibir a 
ação do novo coronavírus 
(Covid-19).

A ação está sendo realizada 
de segunda a sexta-feira, com 
foco no locais que possam 
haver aglomerações como su-
permercados, filas de bancos, 
lotéricas e semáforos. Além 
de pessoas que circulam por 
regiões de maior aglomera-
ção, o trabalho atende ainda 
famílias carentes assistidas 
pelos programas sociais que 
não possuem máscaras.

A Prefeitura informou que, 

Da Redação
Cruzeiro

inicialmente serão dez mil más-
caras adquiridas com recursos 
próprios. A assessoria de im-
prensa não soube informar o 
valor investido na ação até o 
fechamento desta edição.

O setor ressaltou ainda que 
há instituições produzindo o 
material com preços promo-
cionais e que inclusive, parte 
da população também está 
confeccionando o material de 
proteção.

A distribuição será feita de 
acordo com a demanda. Se hou-
ver a necessidade, a Prefeitura 
comprará outras unidades.

De acordo com o boletim da 
Prefeitura, Cruzeiro fechou 
a sexta-feira com dez casos 
confirmados, sendo um óbito 
da cidade, quatro confirmados 
hospitalizados e cinco pacien-
tes curados. O atendimento 
registrou ainda dois óbitos 
suspeitos, oito suspeitos hos-
pitalizados e 13 suspeitos em 
isolamento social.

Um dos principais acesso a Aparecida, município que decretou novas medidas como o uso de máscaras

Fotos: Marcelo A dos Santos

Cruzeiro entrega mais
de dez mil máscaras
para inibir Covid-19
Ação tenta evitar aglomerações com 
apoio de entidades e empresas; cidade 
chega a dez casos confirmados
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Consumo de água auxilia no 
fortalecimento imunológico
Entenda a importância de receber água tratada em casa 
e como a hidratação pode auxiliar em época de pandemia

Da Redação
Piquete

A água é um elemento es-
sencial para a vida e a saúde 
do ser humano. Em meio a 
pandemia do coronavírus, o 
consumo de água se torna 
ainda mais importante, pois 
ajuda a fortalecer o sistema 
imunológico que é composto 
por várias células, órgãos e 
tecidos que em conjunto atu-
am para a proteção do corpo 
humano e na produção de 
anticorpos que auxiliam 
no combate aos ataques de 
vírus e bactérias. A água, por 
sua vez, é o elemento que 
está presente no sangue e 
dentro das células, portan-
to, manter-se hidratado é 
fundamental para garantir 
uma boa imunidade.

Segundo a nutricionista 
Camila Corrêa, a quantidade 
de ingestão de água reco-
mendada pode ser calculada 
através da multiplicação do 
peso da pessoa pela medida 
de 36ml de água, ou seja, 
uma pessoa que pesa 50kg 
multiplicando pelo valor de 
36ml de água, ao final deve 
ingerir 1.800ml de água por 
dia. No caso das crianças a 
multiplicação deve ser por 
55ml e os bebês acima de 6 
meses por 150ml.

“É bem mais eficiente au-
mentar a ingestão de água 

aos poucos, do que em dias 
mais quentes tomar o dobro 
da quantidade que necessita 
e em dias mais frios ou mais 
corridos tomar 1 copo de 
água somente. Para quem 
tem dificuldade de beber 
água no dia a dia eu reco-
mendo a ingestão de alimen-
tos ricos em água: como a 
melancia, melão, morango, 
abacaxi, pepino, tomate 
entre outros, que auxiliam 
assim como os sucos e chás, 
mas não substituem a água 
que precisa ser ingerida 
diariamente” acrescenta a 
nutricionista.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão:

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020 - PROC. Nº 144/2020.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada em execução de serviços de Prestação de Serviço e Material para 
Instalação de Abrigo para ponto de ônibus em diversos locais na Cidade de Lorena/SP; 
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 06 – Proc. Nº 473/2016 - Contrato nº 15/2017 – CP Nº 03/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 02.748.570/0001-90
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 15/17, decorrente do Processo Licitatório nº 473/16, Concorrência 
Pública nº 03/16, firmado em 22 de fevereiro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 06 (seis) meses, a partir de 15 de abril de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo. DATA DA ASSINATURA: 15/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/209 PROC. Nº 530/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades das 
unidades de saúde, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TEKMARKET INDUSTRIA E COM. E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ Nº: 21.579.468/0001-52
VENCEDORA DOS ITENS: 27,28
VALOR TOTAL: R$ 29.250,00(vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020
CONTRATADA: ANDREIA LORENZI ME
CNPJ Nº: 17.189.700/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS: 17,18,34,35,38,39,42,45,50,51
VALOR TOTAL: R$ 14.655,00(catorze mil seiscentos cinquenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 67/2020 do PROC nº 169/2020-SUP – 2737/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de máscara descartável tripla com filtro e com elástico, destinados ao
enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, conforme 
especificações e quantitativos, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
CONTRATADA: LOGICO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COM., IP. E
FABRICAÇÃO, PROD. PARA AREA MÉDICO-HOSPITALAR CNPJ Nº: 14.748.489/0001-99
VALOR TOTAL: R$ 86.500,00(oitenta e seis mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 67/2020 do PROC nº 169/2020-SUP – 2737/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de máscara descartável tripla com filtro e com elástico, destinados 
ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, conforme 
especificações e quantitativos, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
CONTRATADA: LOGICO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA
COM., IP. E FABRICAÇÃO, PROD. PARA AREA MÉDICO-HOSPITALAR
CNPJ Nº: 14.748.489/0001-99
VALOR TOTAL: R$ 86.500,00(oitenta e seis mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 40/2018 – Processo nº 88/2018SUP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E
TÍTULOS-COMARCA DE LORENA-SP
CNPJ:14.608.735/0001-07
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 40/2018, decorrente do Processo nº 88/2018, firmado em 16 
de abril de 2018.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12 (doze) meses, a contar de 16 de abril de 2020.
Cláusula Terceira – O presente Termo aditivo não importa em alteração de valor global 
do Contrato.
Cláusula Quarta – A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente ao 
contrato original.
Cláusula Quinta – Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original;
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial
do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020 PROC. Nº 136/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
desinsetização nas áreas de acesso comuns internas e externas com fornecimento de 
materiais, transporte e mão de obra, que serão prestados, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: M. V. PAISANTE ME
CNPJ Nº: 13.724.254/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16
VALOR TOTAL: R$ 43.300,93(quarenta e três mil trezentos reais noventa e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 24/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 06/2020– PROC. Nº 141/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa para
prestação de serviços comuns de engenharia para obra de pavimentação e drenagem da R.
Mario Ferreira Reis e substituição de pavimentação em parte da Av. Caetano Cartolano, 
com fornecimento de material, equipamento e mão de obra, definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa:
EMPRESA: C.B.T.S COMERCAIL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP
CNPJ Nº: 00.869.442/0001-79
Valor Total: R$ 108.542,95(cento e oito mil quinhentos quarenta e dois reais noventa e cinco
centavos)

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, empresa responsá-
vel pelo abastecimento de 
água na cidade, reforça o 
seu compromisso com a 
qualidade e potabilidade da 
água que é oferecida para a 
população.

“Atuamos em prol da saú-
de e do bem-estar, por isso 
os cidadãos podem ficar 
tranquilos. A água que che-

ga pelas torneiras de casa, 
distribuída pela Águas Pi-
quete, passa por um rigoro-
so processo de tratamento. 
Realizamos mais de 2 mil 
análises físico químicas e 
microbiológicas por mês 
que garantem a sua pota-
bilidade para o consumo”, 
afirmou a gerente opera-
cional da Águas Piquete, 
Indiara Jogas.

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:
EVERSON DO PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado civil
solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 15 de maio de 1992,
residente e domiciliado Rua Jornalista Romulo Campos D'Arace nº 454, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filho de SEBASTIANA ANGELA LUZ.
NATÁLIA APARECIDA DOS SANTOS FARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão vendedora, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de setembro de 1997, residente e domiciliada Rua
Doutor Manoel Ignácio Marcondes Romeiro nº 501, Jardim Resende, em Pindamonhangaba
SP, filha de VICENTE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS
FARIA. 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, 22 de abril de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS DONIZETI PERES RAMALHO, de nacionalidade brasileira, profissão
metalúrgico aposentado, estado civil viúvo, de 58 anos de idade, nascido em Tupi
Paulista-SP, no dia 26 de fevereiro de 1962, residente e domiciliado Rua José
Benedito Salgado nº 124, Centro, em Pindamonhangaba SP, filho de DIOGO PERES
e MARIA RODRIGUES RAMALHO PERES.
ANA LILIAN DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão educadora física,
estado civil divorciada, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
02 de março de 1977, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1520,
Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA e
NEUSA DE OLIVEIRA. 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, 23 de abril de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ LUCAS MARIANO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedor, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de janeiro de 1991, residente e domiciliado Rua Professor Doutor
Eduardo Ge Badaró, nº 692, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de OLIVIO VAZ DE
CARVALHO e MARIA APARECIDA MARIANO.
JÉSSICA STÉFANIE MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 30 de dezembro de 1996, residente e domiciliada Rua Professor Doutor Eduardo
Ge Badaró, nº 692, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de FRANSERGIO ALVES
MIRANDA DA SILVA e ALESSANDRA EDMARA MARTINS DA SILVA. 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, 23 de abril de 2020.
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Fotos: Letícia Noda

A pedido da Oceano, Soliva prepara liberação 
de R$ 1 milhão para socorro financeiro ao TUG
Medida, que passaria pelo crivo da Câmara, deve ser definida em decreto; concessionária do transporte 
municipal registra queda de 85% de passageiros e arrecadação durante quarentena contra coronavírus

A Prefeitura de Guaratin-
guetá prepara um decreto de 
abertura de crédito extraor-
dinário para subvenção eco-
nômica à concessionária de 
transporte público urbano 
do município. O Executivo 
confirmou a liberação de R$ 
1 milhão para o pagamento 
de parte da folha salarial 
dos funcionários da em-
presa Rodoviário Oceano, 
responsável pelo serviço, 
e o custeio de combustível 
dos ônibus em operação por 
noventa dias.

A Oceano solicitou à Pre-
feitura um socorro financei-
ro, devido à redução de 85% 
do volume de passageiros 
e a queda na arrecadação 
da prestadora durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. O Executivo chegou 
a encaminhar um projeto 
de lei à Câmara solicitando 
aprovação da liberação de 
crédito, que seria votado 
na próxima terça-feira (28), 
mas o documento deve ser 
retirado na próxima semana, 
já que a liberação do recurso 
não dependeria da aprova-
ção do plenário e sim de 
decreto do prefeito Marcus 
Soliva (PSC).

“No começo da próxima se-
mana a gente deve suportar 
esses valores. A gente está 
separando para que não haja 
a interrupção do transporte. 
Por isso que nessa semana 
a gente deve ter um posicio-
namento favorável”, explicou 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

o prefeito. “Estávamos bus-
cando a aprovação junto à 
Câmara, mas o jurídico da 
Casa descartou a necessida-
de de aprovação”, concluiu, 
justificando a retirada do 
projeto, que deve ocorrer 
na próxima segunda-feira.

De acordo com o prefeito, 
houve uma queda de 385 mil 
passageiros das linhas muni-
cipais por mês para 57 mil 
usuários. A redução, gerada 
desde o início do período de 
isolamento social, devido ao 
avanço do novo coronavirus 
na região, acendeu o sinal de 
alerta para a prestadora de 
serviços e para o Executivo, 
já que se a empresa não tiver 
condições financeiras de dar 
continuidade aos trabalhos, 
é a Prefeitura quem assume 
a responsabilidade de en-
contrar uma solução para o 
TUG (Transporte Urbano de 
Guaratinguetá).

“Esse R$ 1 milhão não 
quer dizer que vai ser gasto. 
É um valor que está separa-
do, destinado para ser sub-
sidiado caso seja necessário, 
mas durante noventa dias”, 
esclareceu Soliva.

Justificativas – A Comis-
são Tarifária de Transporte 
Coletivo de Passageiros de 
Guaratinguetá entendeu 
que o subsídio solicitado é 
“de suma importância para 
a continuidade da presta-
ção dos serviços” e que não 
pode haver a suspensão do 
mesmo.

“Houve a verificação por 
parte da Comissão Tarifária 
sobre tudo que foi apresen-
tado pela empresa, e chega-

mos à conclusão da necessi-
dade de acompanhamento 
e da busca de equilíbrio 
econômico, considerando 
que essa questão é prevista 
em edital e em lei federal”, 
afirmou o secretário de 
Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio ‘Major’ Oliveira.

Empresária e proprietária 
da Rodoviário Oceano, Edna 

Abdala afirmou que a situa-
ção financeira da empresa 
está crítica, devido à queda 
de arrecadação durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. “Eu só coloquei a po-
sição para o Marcus (Soliva), 
que foi feita uma solicitação. 
O transporte está sendo mo-
nitorado diariamente pela 
secretaria de Mobilidade, 

com volume de passageiros, 
em tempo real”, revelou.

Edna destacou que caso o 
socorro financeiro não seja 
concedido, a empresa pode 
ter que parar serviços. “Ele 
(prefeito) perguntou qual 
era a folha de pagamento. 
Foi mandado para ele os 
salários comprovadamente, 
as latas de diesel (combus-

tível), quilometragem, tudo 
monitorado, apresentado 
em reuniões”, respondeu. “Se 
não sair ajuda, eu quebro”.

Mesmo sem a necessidade 
de aprovação na Câmara, 
está prevista uma apresenta-
ção aos vereadores, na próxi-
ma segunda-feira, do decreto 
que autorizará abertura de 
crédito à empresa Oceano.

Ônibus da nova frota da Oceâno que circula pela cidade, com número reduzido de passageiros; empresa e Prefeitura definem aporte ao TUG

Na semana do anúncio de flexibilização, 
RMVale tem queda no índice de isolamento

O anúncio do governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), na última quarta-
-feira, para a flexibilização 
gradual das atividades eco-
nômicas do estado, a partir 
do próximo dia 11, parece 
ter surtido efeito temido pelo 
tucano. Na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), o 
índice de isolamento tem 
caído, ampliando a ameaça 
de que a liberação poderá ser 
revista caso o nível for menor 
que 50%.

Batizado de “Plano São 
Paulo”, o projeto promete 
ajudar na retomada da eco-
nomia do estado, mas, como 
frisou Doria, não significa o 
fim da quarentena, e sim a 
flexibilização dela, dividida 
em três níveis de risco: zona 
vermelha, zona amarela e 
zona verde.

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

O governador não escondeu 
a preocupação com a queda 
dos índices de isolamento, 
que atingiu 48% na última 
quinta-feira, abaixo dos 50% 
mínimo estipulado pelo Esta-
do. O ideal, no plano estadual, 
é de 70%.

Na RMVale, a queda atingiu 
todas as cidades, mas os des-
taques positivos continuam 
com São Sebastião, Ubatuba, 
Lorena e Cruzeiro, de acordo 
com o levantamento do Simi 
SP (Sistema de Monitoramen-
to Inteligente do governo de 
São Paulo), que seguem acima 
de 60%.

As duas maiores cidades da 
região, São José e Taubaté, 
estão abaixo do nível com 
48% (48% e 49%, respectiva-
mente). As duas juntas tem 
190 casos confirmados de 
Covid-19, das 339 em toda 
região.

Outras cidades também 
tiveram queda, mas seguem 
acima do limite estadual. 
Em Guaratinguetá, o levan-

tamento apontou 54% de 
isolamento. Nesta semana, o 
prefeito Marcus Soliva (PSC) 
assinou um decreto que per-
mite o comércio da cidade 
possa trabalhar em sistema 
drive thru, por telefone ou 
aplicativo de serviços. Outra 
medida preventiva é a obriga-

São Sebastião, Ubatuba, Lorena e Cruzeiro seguem como destaques positivos, acima dos 60%
toriedade do uso de máscara. 
O município tem oito casos 
confirmados.

O índice em Cruzeiro che-
gou a 60%. O município tam-
bém adotou a mesma ação 
para obrigatoriedade de más-
caras com multa que variam 
de R$ 500, R$ 1 mil e R$ 2 

mil, para microempresas; 
R$ 1 mil, R$ 2 mil e R$ 4 
mil para pequenas e médias 
empresas e R$ 2 mil, R$ 4 
mil e R$ 8 mil para grandes 
empresas.

As cidades de Lorena, São 
Sebastião e Ubatuba também 
ultrapassaram a casa dos 

60% e aparecem no ranking 
de melhor adesão, com 64% 
de São Sebastião, 62% em 
Ubatuba e 61% de Lorena.

Já Pindamonhangaba (55%) 
e Caraguatatuba (57%) atingi-
ram o menor índice, mas na 
meta estipulado pelo Estado.

De acordo com o governo 
Doria, o acumulo de toas as 
cidades do estado, teve um in-
dicie de 59%, com uma queda 
de 10% em quatros dias.

Casos - O novo coronavírus 
tem avançado na RMVale, 
com aumento de 11% na 
sexta-feira. São 339 confirma-
ções, vinte mortes e outros 41 
óbitos investigados.
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CineFast Gato Preto abre inscrições para produtores de videoclipes
Festival cria categoria para fomentar projetos de todo o país; mesmo com pandemia, exibições estão previstas para setembro

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

Potim, Pinda, Silveiras e Guará entregam 
merenda para os alunos da rede municipal
Ação atende famílias de alta vulnerabilidade, para minimizar impactos sociais da pandemia de Covid-19

As cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
têm se mobilizado para mi-
nimizar os impactos causa-
dos pela crise causada pelo 
novo coronavírus. Potim, 
Pindamonhangaba, Silveiras 
e Guaratinguetá passaram a 
distribuir a merenda escolar 
em kits para os alunos de 
escolas municipais.

Potim iniciou, nesta quinta-
-feira (23), o cadastramento 
de pais interessados em rece-
ber a merenda escolar para 
consumo em casa. Segundo 
a Prefeitura, as famílias re-
ceberão alimentos que estão 
sendo definidos pela nutri-
cionista junto a secretaria de 
Educação. Novos cadastros 
poderão ser realizados na 
próxima quarta-feira (29), 
na escola em que a criança 
frequenta. Os pais deverão 
preencher o formulário de 
adesão, declarando se deseja 
ou não recebê-lo. “Cada alu-
no tem direito a um kit. Se 

Bruna Silva
RM Vale

a família tiver três crianças 
na rede municipal receberão 
três kits”, afirmou nota da 
Prefeitura. 

Em Pindamonhangaba, as 
entregas dos kits montados 
com alimentos do estoque 
da rede municipal com ar-
roz, feijão, biscoito e leite 
passaram a ser entregues, no 
início deste mês. Os primeiros 
a receberem os alimentos 
foram os alunos que fazem 
parte do programa Bolsa 
Família, mas as unidades 
também receberam inscrições 
de pessoas interessadas que 
não integram o programa de 
transferência de renda.

As crianças que possuem 
alguma restrição alimentar 
também terão direito ao kit 
especializado e adequado 
à sua saúde. O responsável 
deve informar a escola para 
que a entrega seja feita cor-
retamente. A secretária de 
Educação de Pinda, Luciana 
Ferreira, destacou que essa é 
uma forma de complementar 
a alimentação dos alunos em 
casa.

Guaratinguetá passou a dis-
tribuir os kits de alimentação 

(com arroz, feijão, leite em 
pó, macarrão, biscoito, frutas 
e legumes) na última quar-
ta-feira (22), como medida 
para garantir a segurança 
alimentar e nutricional dos 
estudantes. Para receber os 
mantimentos, o responsável 
deve solicitar a adesão na 
unidade escolar em que a 
criança estuda. Segundo a 
Prefeitura, essa ação ocorre 
para que não haja desperdí-
cio de alimentos.

Já a Prefeitura de Silveiras 
anunciou que a distribuição 
dos “kits merenda” para os 
alunos da rede municipal de 
ensino terá início neste sába-
do. Os pais ou responsáveis 
devem retirar o mantimentos 
na escola em que o aluno 
estiver matriculado, das 8h 
às 17h.

Para os moradores da zona 
rural, os kits serão entre-
gues individualmente nas 
residências. O Executivo 
ressaltou ainda a necessidade 
da presença de um adulto 
ou o responsável nas casas, 
pois os produtos não serão 
entregues para vizinhos ou 
menores. Alimentos da merenda escolar que serão repassados às famílais em Guará; cidades fazem novas doações

O Festival CineFast Gato Pre-
to está com inscrições abertas 
e novidades. O evento abre 
espaço para os videoclipes. 

Marcelo Augusto dos Santos 
Lorena

A expectativa é contar com a 
produção de artistas do cená-
rio musical, ampliando a par-
ticipação na edição deste ano.

Os interessados em parti-
cipar podem se inscrever até 
próximo dia 4, através do site 
cinefestgatopreto.com.br ou 

pelas redes sociais Instagram 
(@cinefestgatopreto) e face-
book.com/cinefestgatopreto.

Os vídeos makers podem 
enviar até dois clipes por 
sessão, que serão avaliados 
por um júri popular em se-
tembro, quando está prevista 

a realização do evento. “Este 
é o primeiro ano que vamos 
receber esses materiais e 
passar para uma curadoria 
selecionar para exibirmos na 
mostra competitiva. Já era 
um pedido dos participantes, 
e temos certeza que teremos 
grandes surpresas em mais 
esta etapa do festival”, expli-
cou a produtora executiva do 
evento Geovana Mara.

No ano passado, o evento 
exibiu 48 filmes no Teatro 
Teresa D’Ávila, com a parti-
cipação de cineastas de sete 
estados e Distrito Federal. 
Além disso, foram realizadas 
cinco palestras, quatro ofici-
nas, novena cinematográfica e 

Gatolab (oficinas para futuros 
cineastas). 

Questionado se a progra-
mação pode ser cancela por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, Priscilla Cabett, 
uma das organizadoras do 
festival, revelou que a ex-
pectativa é de que as condi-
ções sejam favoráveis. “Como 
nosso agendamento é para 
setembro, estamos positivan-
do de que tudo estará bem 
até lá, mas estamos de olho 
em todas as mudanças e já 
temos planos para possíveis 
mudanças de formato caso 
necessário. Por hora, data e 
formatos permanecem”.

Festival – Criado em 2004 

pela irmã Olga de Sá, em 
parceria com a professora 
Olga Arantes, o CineFast é 
realizado todos os anos na 
dependências do Centro Uni-
versitário Teresa D’Àvila.

No ano de 2015, passou 
aceitar curtas de todo o país, 
onde ocasionou o reconheci-
mento nacional. 

Em 2020, o festival obteve 
mais expansões com o traba-
lho da Janela Expressa Pro-
duções, empresa que assumiu 
uma parceria com a Fundação 
Olga de Sá, com o objetivo de 
dar prosseguimento ao evento 
e incentivo da participação de 
todo o Vale do Paraíba nas 
atividades do projeto.

Fotos: Reprodução PMG
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