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Parcelamento exclusivo em 21 vezes no Cartão de Crédito Santander. A oferta de 
21 vezes sem juros de R$ 18,95, ou valor à vista de R$ 398,00, para o Moto G8 Play no 
Plano Pós 15GB considera, exclusivamente, habilitação no plano indicado. Bônus de 5GB 
promocional e válido por 12 meses, podendo ser prorrogado ou cancelado atendendo a 
critério exclusivo da Claro. Oferta válida de 17/4 a 31/5/2020, ou enquanto durarem os 
estoques. Imagem meramente ilustrativa.
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Para evitar que turistas en-
trem na cidade, a Prefeitura 
de Caraguatatuba realizou, 
ao longo desta semana, bar-
reiras sanitárias em diferentes 
pontos da cidade. De acordo 
com dados do Município, até 
a tarde desta sexta-feira (22), 
cerca de 950 motoristas foram 
abordados.

A medida foi organizada 
após o decreto de adianta-
mento de feriados na capital 
paulista, além do feriado da 
Revolução Constitucionalista 
de 1932, anualmente come-
morado em 9 de julho, ter sido 
adiantado para a próxima se-
gunda-feira (25) para aumen-
tar o distanciamento social. 

Mas o fluxo de pessoas ten-
tando entrar no Litoral aumen-
tou. Na última quarta-feira, a 
circulação de pessoas na rodo-
via que dá acesso à Caraguá foi 

Bruna Silva
Caraguatatuba

Blitz sanitária em Caraguatatuba aborda 
mais de novecentos veículos no “feriadão”
Ação busca evitar a entrada de turistas na cidade que já confirmou mais de cem casos de Covid-19

maior. Por isso o bloqueio foi 
montado na rodovia Rio-San-
tos depois do entroncamento 
com a Tamoios.

Durante a ação promovida 
pela secretaria de Saúde da 
cidade, o motorista responde 
um questionário e as equipes 
medem a temperatura dos ocu-
pantes do veículo e em caso de 
detecção superior de 38 graus, 
os passageiros são orientados 
a procurar a Unidade de Pron-
to Atendimento Central, local 
de referência no combate ao 
novo coronavírus. 

Em ação conjunta com o 
Estado, os fiscais de saúde do 
município e da Vigilância Sa-
nitária Estadual realizam uma 
pesquisa para identificar a pro-
cedência e destino dos turistas, 
além de possíveis motivos para 
ir até a cidade. Abordagens 
de fiscalização também são 
realizadas nas praias locais 
com a participação da Policia 
Militar, Corpo de Bombeiros e 
Defesa Civil.

Operação nos acessos de Caraguatatuba, com foco no período de feriado antecipado durante a semana

Fotos: Reprodução PMC

Lorena tem 47 casos e outras quatro 
cidades 11 confirmações na sexta

A sexta-feira foi marcada 
por novos casos de Covid-19 
na região. O destaque negati-
vo ficou por conta de Lorena, 
que divulgou o pior dia da 
pandemia desde 16 de abril, 
quando foram registrados 
as primeiras confirmações. 
As Prefeituras de Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá, 
Caraguatatuba e Ubatuba 
também destacaram, no fim 
da tarde desta sexta-feira, 
a confirmação de mais 11 
contaminações. Com alta 
nas duas últimas semanas, 
Lorena voltou a ser alvo do 
novo coronavírus. A cidade 
que chegou a registrar 16 
casos na semana anterior, 
tinha 32 confirmações até 
a quinta-feira, mas no dia 
seguinte anunciou que che-
gou a 47 pacientes com a 

doença, que gerou pandemia 
em todo o mundo e fechou 
a semana com 330.890 
contaminações no país. A 
cidade já registrou três mor-
tes por Covid-19. Pinda - De 
acordo com informações da 
Vigilância Sanitária, duas 
novas contaminações foram 
identificadas um homem, de 
42 anos, morador da Vila 
São Benedito foi infectado 
e faz isolamento domiciliar 
sob supervisão da pasta. A 
segunda é de uma mulher, 
de 50 anos, moradora do 
bairro São Benedito, ela 
teria procurado assistência 
laboratorial particular após 
apresentar sintomas leves 
como tosse e dispneia; ela 
já está curada e não mais 
transmissora.

Região segue com avanço da doença; secretarias de Saúde voltam a reforçar a necessidade de contenção

Leito para tratamento de pacientes com o novo coronavírus; doença avança com novos casos na sexta-feira e aceleração dos índices de Lorena
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Isael tem pressão para 
reabertura do comércio
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As 5.851 famílias de baixa 
renda de Lorena seleciona-
das pela Prefeitura para 
serem contempladas com 
um auxílio municipal de R$ 
244,84, começarão a rece-
ber na próxima semana seus 
cartões magnéticos para 
sacarem o benefício. Orçada 
em R$ 1,432 milhão, a incia-
tiva busca contribuir para 
que os moradores carentes 
tenham mais recursos para 
se manterem durante a pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19).

Lorena inicia 
entrega dos 
cartões do 
“Bolsa Família’

Câmara de Guará 
cancela recesso
de julho por
ações na saúde

A Câmara de Guaratinguetá 
cancelou o recesso parlamen-
tar previsto para julho deste 
ano. A medida foi colocada 
em discussão pelo presidente 
da Casa, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD) e acabou acatada 
por todos os parlamentares. 
Com votações e discussões 
importantes em torno da 
saúde pública, o entendimento 
dos vereadores é de que não 
há motivo para pausa nos 
debates.
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A Prefeitura de Aparecida 
investiga a possível primeira 
morte por contágio do novo 
coronavírus. A vítima seria 
um idoso de 68 anos que 
foi enterrado na manhã do 
último sábado. O município 
já registrou três casos de 
Covid-19.

Aparecida tem 
investigação de 
primeira morte 
por Covid-19
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Bastidores da Política

Thales e Hevelyn

Presidente Celão

Não convidem para...
...a mesma picanha -  o engenhei-

ro Fernando Hummel e o prefeito 
de Cachoeira Paulista Edson Mota, 
principalmente se o assunto for as 
incoerências da atual administra-
ção que está mais para pessoal que 
pública!!!

Perguntar não ofende
No troca-troca de partidos em 

Lorena, o Elcinho Tranqueira, digo, 
Vieira, não permitiu que o vereador 
Careca da Locadora permanecesse 
em sua sigla por medo de ficar de 
fora na preferência das urnas ou por 
ter certeza???

Pedindo ajuda aos...
...universitários – Parece que a 

cotação eleitoral do prefeito Isael 
Domingues está mesmo em alta para 
reeleição em Pinda. Quem acom-
panhou as redes sociais da última 

terça-feira, testemunhou  Vito Ardito 
pedindo ajuda ao universitário, digo, 
Rafael Goffi, para uma sessão espe-
cial de críticas a Domingues – como 
adversário em comum, através de 
uma live no facebook. Pelo menos 
ficou claro ao mercado político que, 
embora ambos – Ardito e Goffi – 
posam de candidaturas próprias, po-
dem juntar a mobília para enfrentar o 
homem nas urnas de 4 de outubro...

Olha quem chegou...
...de repente!!! Para quem apos-

tou em apenas quatro candidaturas a 
prefeitura de Lorena, ficou surpreso 
com os rumores que o ex-vereador 
Aldemir Barbudo – empresário 

dos postes, pode 
lançar seu nome 
na disputa pela 
sucessão de Fá-
bio Marcondes. 
Segundo o pes-
soal que transita 
pela esquina ‘do 
Fama’ - Bairro 
da Cruz, o nome 

de Barbudo é sintomático aos últi-
mos episódios do palanque de Syl-
vinho Ballerini. Perguntem ao JC...

Negócio em família
Ainda sobre o surgimento do 

nome de Aldemir Barbudo no ce-
nário eleitoral de Lorena, disseram 
que foram a respostas de alguns 
estrategistas da oposição aos Balle-
rini’s - insatisfeitos com uma futura 
‘administração em família’, compli-
cando assim uma ambiciosa partilha 
de comando e cargos “para o bem 
da cidade”. Parafraseando o faleci-
do ‘Zé’: “a matilha é muito grande 
para poucas tetas...” Perguntem ao 
Elcinho Vieira!!!

Força tarefa
A Câmara de Guaratinguetá 

deu mais uma demonstração de 
compromisso com a população esta 
semana. Em consenso com a iniciati-
va do presidente 
Marcelo Couti-
nho – o Celão, 
os vereadores 
ap rova ram a 
suspenção do 
recesso de julho, 
para estarem de 
prontidão caso 
o Executivo ne-
cessite da aprovação de algum proje-
to emergencial em meio a pandemia 
do coronavírus. A iniciativa, segun-

Atos e Fatos
“Quem é de direita toma 
cloroquina. Quem é de 
esquerda toma tubaína”

Márcio Meirelles Presidente Bolsonaro

500 DIAS GUERRA
O país atravessa uma crise 

nunca experimentada.
Olha que a inflação destruiu 

empresas, quebrou bancos, causou 
óbitos.

A crise do petróleo com o ra-
cionamento da gasolina. O carro 
à álcool com as imperfeições de 
adaptação dos motores à gasolina. 

O imposto compulsório que 
exigia das empresas o depósito 
em dinheiro corrente do valor em 
dólar para a importação de matéria 
prima, viagens.

Os governantes com imensas 
dificuldades de explicar e contor-
nar estas crises intermitentes. Os 
pacotes econômicos.

O sequestro da poupança.
Sobrevivemos até o Plano Real 

que nos deu um alívio, por pouco 
tempo, depois veio o mensalão, o 

petrolão e as crises políticas nas 
páginas policiais dos jornais.

Agora, estamos enfrentando 
uma crise de proporções incalcu-
láveis.

O Corona Vírus, a Covid-19, 
que surgiu da China e tomou conta 
do mundo no final do ano passado, 
e no país em fevereiro (ainda bem 
que teve carnaval); uma crise fiscal 
da qual galhardamente estávamos 
saindo e estamos entrando de ca-
beça em um nova; e a crise política 
criada pelo presidente que dirige 
o país como se ainda estivesse em 
campanha.

A maneira como o presiden-
te negocia ou diz não negociar. 
Politicamente, inexplicável a 
sua atitude de implodir o próprio 
partido, a segunda maior legenda 
em números de deputados e, com 
a possibilidade de ampliar sua 
presença e influência na indicação 
na conquista da presidência da 
Câmara.

O comportamento do presiden-
te é de um político aprendiz que 
desconhece os limites do poder 
que o povo lhe outorgou nas elei-
ções de 2018 e a Constituição.

Não deveria ter este comporta-
mento pois viveu 28 anos no poder 
Legislativo. A necessidade da 
formação de um base política no 
Congresso Nacional para apoiá-lo 
em um governo presidencialista, 

já que trazia na sua campanha uma 
plataforma política, que parte da so-
ciedade, o transformou em” mito”.

As relações da União com os 
estados e municípios, base política 
do Congresso Nacional, com atitu-
des de hostilização e as atitudes de 
controle da pandemia descumprin-
do normas básicas de prevenção da 
doença e a ciência.

O momento extremamente fa-
vorável ao presidente para marcar 
uma larga aliança com os governa-
dores, já que estados e municípios 
estariam sufocados e - alguns su-
cumbirão - à falta de recursos pela 
nula atividade produtiva.

Talvez, o longo exercício no 
poder legislativo, atuante no baixo 
clero, a dificuldade da tentativa 
de uma acomodação que possa 
assemelhar ao “toma lá dá cá”, ou 
a prece franciscana do “dando que 

se recebe” o inibem de uma solução 
política.

As soluções só podem vir da ati-
vidade política e nunca de posturas 
autoritárias.

O presidente precisa urgente-
mente separar os seus preconceitos 
e as preferências políticas com a 
complexidade de administrar o 
Estado brasileiro.

Qual a razão efetiva do presi-
dente de exonerar dois ministros 
mais benquistos pela sociedade que 
dava sustentação moral e ética ao 
seu governo?

Quais as razões para afastar do 
governo antigos aliados no lugar de 
tentar trazê-los para o seu governo?

Inexplicável a razão de colocar 
as Forças Armadas num embate 
que não lhes cabe exigindo que o 
Ministro da Defesa emitisse nota 
em prol da democracia quando a 
normalidade constitucional retor-
nou aos quartéis há muitos anos.

A paz somente voltará reinar no 
planalto quando presidente enten-
der que as instituições constituem o 
Estado brasileiro e a sua harmonia 
evitará prejuízos sociais e econô-
micos para todos nós.

Presidente, já que o país não 
tem um plano para sair desta crise, 
pelo menos controle o seu tempe-
ramento.

Brasileiros estão morrendo sem 
choro e nem vela!

“As soluções só podem vir 
da atividade política e nunca 

de posturas autoritárias”

Pindamonhangaba - Se há uma 
tarefa quase impossível para o período 
de debates na crise do novo coronavírus, 
é ainda se surpreender com as ações das 
mais distintas movimentações políticas. 
O prefeito Isael Domingues tem seguido 
orientações sobre o período de pande-
mia, mas a pressão é cada vez maior 
por uma flexibilização das atividades. 
Nesta semana, empresários pediram 
pelo abrandamento das regras, mas foi 
a manifestação regida pelo vereador 
Roderley Miotto que chamou a atenção 
de quem tenta entender as ações políticas 
na cidade. Miotto é, nada mais, nada 
menos, que o presidente da comissão de 
Saúde na Casa, e lá estava contrariando o 
posicionamento da Saúde mundial. Con-
tando, é até difícil de acreditar, não é?

Lorena – A entrega do novo 
sistema COI, na última quarta-fei-
ra deu um alento com a boa notícia 
em meio ao momento preocupante 
com a crise do novo coronavírus. 
A cidade, marcada nas últimas 
décadas por altos índices de vio-
lência, tem conseguido reverter 
os dados com queda no último 
ano, de acordo com dados da se-
cretaria de Segurança do Estado. 
Agora, com o novo sistema de 
videomonitoramento, Município e 
as polícias Civil e Militar esperam 
alavancar ainda mais os resulta-
dos no combate ao crime. Ponto 
positivo e exemplo à cidades que 
seguem paradas no investimento 
para o setor.

Aldemir Barbudo

do os cientistas políticos da praça, 
coloca o Legislativo como parceiro 
de primeira hora do poder público 
no enfrentamento da crise.

Reforço na pandemia
O vereador João Pita comemorou 

a liberação de recurso federal – via 
deputado Vanderlei Macris - para 
aquisição de uma Van para trans-
porte sanitário de Guará, que vem 
auxiliar os trabalhos da Prefeitura 
neste período de pandemia. Pita, 
que já vem atuando em várias fren-
tes de socorro e ajuda aos carentes 
da cidade, tem se colocado ao lado 
do prefeito em medidas pontuais da 
cidade. 

Campeonato eleitoral
A nova configuração dos grupos 

políticos que disputarão as eleições 
deste ano em Potim já vem sendo 
objeto de cálculos e apostas. Carli-
nho Zaga (PSL) pretende ser eleito 
prefeito com a força de apenas 17 
candidatos a vereança, condição 
idêntica do concorrente João Luiz 
do PSDB; Emerson Tanaka dobrou o 
apoio com 34 postulantes à Câmara 
divididos em dois partidos, MDB e 
PP. Com ‘calibre reforçado’, a pre-
feita Erica Soler (PL) vai batalhar 
sua reeleição com o empenho de 
68 candidatos e a força de 4 siglas: 
PCdoB, DEM, Avante e Patriota 
– embora as ideologias partidárias 
sejam antagônicas, os filiados têm 
um só pensamento: eleger a esposa 
do Mateuzão. Com a palavra, os 
eleitores...

Desagravo
O trabalho das fake news de Pin-

da, fez com que o vice-prefeito Ri-
cardo Piorino e o professor Everton 
Chinaque viessem a público através 
das redes sociais para desmentir uma 
suposta traição a Isael Domingues. 
A postagem das fakes dava conta 
que ambos – Piorino e Chinaque 
- estavam lançando candidatura 
independente, ou seja, prefeito e 
vice. Ah! Pelas esquinas da cidade 
surgiu comentários dando conta que 
a ‘mentira’, possivelmente, tenha 
sido motivada por um ex-prefeito.

Sob nova direção
Longe de se tornar uma ‘casa 

vazia’ - após as desfiliações do 
prefeito, do vice Yasumura e até 
do vereador João Pita - o PSB de 
Guará, sob a coordenação de Da-
niel Vieira, está fazendo a primeira 
chamada dos filiados para organizar 
um grupo de candidatos à Câmara. 
Com sete minutos de tempo de rá-
dio e recursos do fundo partidário, 
mais de 20 interessados a eleição se 
apresentaram.

Caso de polícia
Diante do alvoroço da Polícia 

Federal ‘visitando’ algumas pre-
feituras da região, a prefeita Teca 
Gouvêa está disposta a ‘botar na 
cadeia’ o fake que soltou nas redes 
sociais que ela e uma de suas asses-
soras haviam sido presas na opera-
ção. Disseram que, se ela chegou 
a passar pela Delegacia, teria sido 
para denunciar o falastrão que pelo 

jeito, já tem sua identidade e folha 
corrida revelada, bem como o IP de 
seu computador!!!

Alvo certo
A patuleia de Cruzeiro teve 

na última quinta-feira seu dia de 
expectativas e especulações com a 
visita da Polícia Federal em algumas 
repartiçoes públicas da Prefeitura. 
No final da tarde, já tinham vários 
opositores que estavam de ‘queixos 
caídos’ com a certeza de que toda 
tempestade, tinha 'outro alvo', ao 
invés do prefeito Thales Gabriel, 
pessoas ligadas a uma OS que até 
transite em julgado, prestou servi-
ços à saúde municipal e em outras 
cidades da região.

Prós & contras
Ainda sobre 'a visita' dos Fe-

derais à Prefeitura de Cruzeiro, a 
quantidade de votos de solidarie-
dades, apoio e agradecimentos que 

o prefeito Tha-
les Gabriel e a 
primeira dama 
Hevelyn Sigo-
lo receberam 
da população 
que vem sendo 
assistida pela 
administração 
pública neste 

período de pandemia.Em resumo, 
disseram que os números dos 'prós' 
de afetos e apoios que o casal rece-
beu foram maiores que os números 
das críticas ouvidas pelas esquinas e 
conferidas nas redes sociais.

Porta dos fundos
Comentários desta semana em 

Lorena, é que, se alguém precisou 
literalmente de uma 'porta dos fun-
dos' na última sessão de Câmara 
- para uma saída estratégica - foi 
o presidente da Casa Maurinho 
Fradique. Falam ainda, que ele é 
um dos poucos na cidade comemo-
rando a antecipação de um feriado 
estadual para segunda-feira, assim 
não terá que conviver com aquela 
enorme quantidade de internautas 
perguntando pelas redes sociais no 
decorrer da sessão pelo Titio Fradi-
que. Perguntem ao vice que pretende 
assumir a vaga no apagar das luzes 
desta legislatura...

O que muitos querem saber
Quem são os três vereadores que 

estão incentivando os investidores 
frustrados da pirâmide a organizar 
uma manifestação presencial em 
umas das próximas sessões de Câ-
mara de Lorena???

Efeito Piquete
Em resposta à visita da Polícia 

Federal em várias cidades, esta 
semana, 'a cabeça' do secretário 
que vinha pilotando a saúde de 
Cruzeiro rolou em consequência 
das investigações de Piquete onde 
tinha envolvimento com a OS. Em 
seu lugar, o prefeito Thales Gabriel 
nomeou o 'coringa' da administração 
Rodolfo Sacamilla, mantendo a es-
tabilidade dos trabalhos e projetos 
de atendimento à população neste 
período de pandemia.
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Pinda prepara instalação de um portal na entrada da cidade

Ação contempla 5.851 famílias carentes; Saque da 
primeira parcela pode ser feito até o fim do mês

As 5.851 famílias de baixa 
renda de Lorena selecio-
nadas pela Prefeitura para 
serem contempladas com 
um auxílio municipal de R$ 
244,84, começarão a rece-
ber na próxima semana seus 
cartões magnéticos para 
sacarem o benefício. Orçada 
em R$ 1,432 milhão, a incia-
tiva busca contribuir para 
que os moradores carentes 
tenham mais recursos para 
se manterem durante a pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19).

Publicado no site oficial da 
Prefeitura na manhã desta 
sexta-feira (22), o comunica-
do informa que equipes da 
secretaria de Saúde iniciarão 
na próxima terça-feira as 
entregas dos cartões do pro-
grama “Renda Emergencial 
Temporária”, nas casas das 
famílias selecionadas. No 
ato de entrega, o morador 
deverá obrigatoriamente 

Lucas Barbosa
Lorena

apresentar um documento 
com foto e assinar o Termo 
de Recebimento.

O benefício garantirá o 
pagamento de duas parcelas 
de R$ 122,42 aos moradores 
cadastrados até 20 de março 
no CadÚnico da secreta-
ria de Assistência Social, 
considerados em situação 
de extrema pobreza ou de 
vulnerabilidade social.

De acordo com o Executi-
vo, a primeira parcela estará 
disponível para o saque até 
o fim deste mês e a outra até 
o fim de junho.  

Apelidado de ‘Bolsa Famí-
lia Municipal’, o ‘Programa 
de Renda Emergencial Tem-
porária’, criado pelo prefei-
to Fábio Marcondes (Sem 
Partido), foi aprovado por 
unanimidade pela Câmara 
em 20 de abril. 

Coordenada pela vice-pre-
feita Marietta Bartelega, a 
ação conta com o apoio téc-
nico das secretarias de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social, Negócios Jurídicos 
e da Saúde. “Mais do que 

Empresários e vereadores pressionam Isael 
Domingues para reabertura do comércio

Com bandeiras do Brasil, 
máscaras e vestidos de ver-
de e amarelo, em sua grande 
maioria, os empresários e 
comerciantes de Pindamo-
nhangaba organizaram, na 
manhã da última segunda-
-feira (19), uma manifesta-
ção pedindo a reabertura do 
comércio local. A solicitação 
foi reforçada pela Câmara.

Durante o percurso que 
saiu do Centro em direção 
ao Paço Municipal, os mani-
festantes gritavam palavras 
de ordem como “Pinda não 
pode parar” em alusão às 
medidas de contenção da 
Covid-19, que fechou por 
tempo indeterminado as 
atividades não essenciais 
do comércio.

Ao chegarem no destino 
final, eles foram recebidos 
pela secretaria de Saúde, 
Valéria dos Santos, secretá-
rio de Segurança Pública, 
José Sodário Viana, além do 

Manifestação passou pelas principais ruas em direção à Prefeitura, que pede flexibilização ao Estado
Bruna Silva
Pindamonhangaba

chefe de Gabinete, Rodrigo 
Lóssio. De acordo com a 
Prefeitura, eles explicaram 
aos protestantes que o Mu-
nicípio já encaminhou um 
ofício ao Estado, ainda na 
última semana, pedindo 
regras diferenciadas para 
cidades como Pinda, através 
da implantação do Plano 
São Paulo, que tem cum-
prido o isolamento social 
e registrado baixa nas con-
firmações da doença, assim 
como baixa na ocupação de 
leitos que atualmente tem 
quatro pessoas internadas, 
sendo uma na UTI (Unida-
de de Terapia Intesiva) e 
uma na enfermaria da rede 
pública.

Até o momento, são 33 
contaminações confirmadas 
e dois óbitos, a secretaria de 
Saúde dispõe de 28 leitos 
de UTI preparados para pa-
cientes contaminados com o 
vírus, chegando ao total de 
45 respiradores, além de 30 
leitos de enfermaria.

O vereador Roderley 

Lorena anuncia o início 
da entrega de cartões do 
“Bolsa Família Municipal’

Projeto que promete ser inovador com investimento da iniciativa privada, não deve ter custos aos cofres públicos

Pindamonhangaba anun-
ciou, nesta semana, que um 
pórtico será instalado em 
breve próximo ao Distrito In-
dustrial, após a saída da rodo-
via Presidente Dutra. A obra 
promete trazer conceitos de 
inovação de humanização, 
modernidade e tecnologia.

De acordo com a Prefeitura, 
a ação acontece por meio de 
participação comunitária com 
a Nacional Industrial que irá 
doar a construção do projeto, 
além de contratar outras 
empresas para a estrutura, 
detalhamento de fabricação, 
gerenciamento do projeto e 
fundação do pórtico.

A participação comunitá-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ria é baseada no Programa 
Expansão Industrial, o mu-
nicípio vem realizando par-
ticipações financeiras com 
as indústrias instaladas na 
cidade. Com o processo esta-
belecido em 2018, a empresa 
Nacional Industrial se tornou 
responsável pela execução 
da primeira fase da revitali-
zação da Rua dos Andradas, 
no Centro, e também pelo 
pórtico que juntos somam R$ 
1,2 milhão.

O portal contará com es-
trutura em metal com nove 
metros de altura e extensão 
de 26 metros, a finalização 

O vereador Roderley Miotto, presidente da comissão de Saúde, é um dos autores dos pedido junto à Prefeitura

Miotto (PSDB), se mostrou 
favorável à retomada das 
atividades comerciais, du-
rante a sessão de Câmara 
ao pedir que o governador, 
João Dória (PSDB), analise o 
estado a partir de microrre-
giões que possuem números 
baixos de incidência da 
doença. O parlamentar, que 
é presidente da Comissão 
de Saúde no Legislativo, 
afirmou ainda que “o estado 
de São Paulo vai colapsar 
a economia e o rombo vai 
ficar aí”.

A administração ressaltou 
ainda que tem aberto cons-
tantemente o debate acerca 
da medida, além de discutir 
ações e receber sugestões 
durante a crise. O Comitê de 
Enfretamento ao Coronaví-
rus recebeu ainda entidades 
como ACIP (Associação de 
Comércio e Indústria de 
Pindamonhangaba) e OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil), além de líderes re-
ligiosos e representantes de 
bancos e lotéricas.

Fotos: Bruna Silva

nunca é importante termos 
um olhar e um cuidado es-
pecial com a população em 
situação de vulnerabilidade 
social. Nesse momento tão 
difícil onde vivemos uma 
crise resultante da pande-
mia, esse auxílio emergen-
cial será de grande ajuda 
para complementar a renda 
dessas famílias”, ressaltou a 
vice-prefeita.

Segundo o Executivo, a 
divisão do total das 5.851 
famílias contempladas em 
critérios socioeconômicos 
é: 1.177 em situação de 
extrema pobreza (renda per 
capita mensal de R$ 0 à R$ 
89), 2.484 em situação de 
pobreza (renda per capita 
mensal de R$ 89,01 à R$ 
178) e 2.190 de baixa renda 
(renda per capita mensal de 
R$ 178,01 a R$ 519,5).

Além do Bairro da Cruz 
e o Cecap, os bairros que 
concentram mais selecio-
nados pelo programa são: 
Cidade Industrial, Parque 
das Rodovias, Vila Passos e 
Santo Antônio. Familias carentes de Lorena, foco de ação que repassara´o "Bolsa Família Municipal" durante a pandemia

Fotos: Arquivo Atos

das obras pela equipe res-
ponsável está prevista para 
o fim de junho.

A mentora do projeto e res-
ponsável pela pasta de Obras 
e Planejamento do município, 
Marcela Franco, declarou que 
este é um conceito subjetivo 
e “cada um verá e fará uma 
leitura diferenciada, onde 
ao mesmo tempo poderão 
enxergar um tripé de um 
novo tempo sedimentado 
através da humanização, 
modernidade e inteligência. 
Para entender o seu signifi-
cado, a pessoa tem que viver 
Pindamonhangaba”.

Pórtico em um dos acesso de Pindamonhangaba; projeto de nove metros tem apoio de doações na cidade

Fotos: Reprodução PMP
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Câmara de Guará cancela recesso de 
julho e foca em discussões sobre saúde

A Câmara de Guaratinguetá 
cancelou o recesso parlamen-
tar previsto para julho deste 
ano. A medida foi colocada 
em discussão pelo presidente 
da Casa, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD) e acabou acatada 
por todos os parlamentares. 
Com votações e discussões 
importantes em torno da 
saúde pública, o entendimento 
dos vereadores é de que não 
há motivo para pausa nos 
debates.

De acordo com o presidente, 
é fundamental que os verea-
dores estejam à disposição do 
Executivo, caso haja necessida-
de de votações de projetos de 
lei, em especial, os que tratam 
da saúde pública e do combate 
ao novo coronavírus.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Vereadores dão sequência a projetos de atenção ao Executivo sobre ações de combate a Covid-19
“Temos a possibilidade de 

convocação para sessões ordi-
nárias, mas nem todos os pro-
jetos se enquadram nos pré-re-
quisitos para uma convocação 
de sessão ordinária. Partindo 
dessas situações, sugeri que 
cancelássemos o recesso de 
julho e déssemos andamento 
normal as sessões dentro desse 
período”, explicou.

Atualmente as sessões em 
Guaratinguetá são realizadas 
às terças-feiras. As indicações, 
os requerimentos e projetos 
de leis têm sido concentrados 
em duas sessões no mesmo 
dia, para facilitar o andamento 
dos trabalhos e evitar concen-
tração de pessoas nos setores 
da Casa.

A Câmara devolveu ao Exe-
cutivo um total de R$ 200 mil, 
recurso não utilizado do duo-
décimo, enviado do Executivo 
e Legislativo. A última parcela 

devolvida foi de R$ 50 mil, re-
passada à Prefeitura na última 
quarta-feira. Segundo Celão, o 
recurso foi obtido após cortes 
em processos licitatórios não 
essenciais da Casa e economia 
geral.

Sobre o investimento que 
poderá ser feito pelo Executi-
vo, o vereador explicou. “Exis-
tem duas possibilidades de in-
vestimento desse dinheiro, que 
é a somatória de um montante 
para compra de respiradores 
para o hospital de campanha 
que será inaugurado ou para 
compra de cabines de desin-
fecção que serão instaladas 
na cidade”.

Devido à antecipação do 
feriado estadual da Revolução 
Constitucionalista de 9 de Ju-
lho para a próxima segunda, a 
sessão, anteriormente prevista 
para terça, será realizada na 
próxima quinta-feira (28). Celão e prefeito de Guará; após votações na Câmara parlamentares decidiram por cancelar recesso de julho

Fotos: Arquivo Atos
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Ubatuba prevê entrega de 5.146 cestas básicas à população
Ação busca auxiliar famílias em situação de extrema pobreza durante pandemia do novo coronavírus 

Para contribuir com o en-
frentamento das consequ-
ências da pandemia do novo 
coronavirus, a secretaria de 
Assistência Social de Ubatuba 
divulgou que serão entregues 
5.146 cestas alimentícias for-
necidas pelo programa Ação 
Alimento Solidário. As cestas 
serão entregues às famílias 
de extrema pobreza da região 

Wanessa Telles
Ubatuba

a partir da listagem feita pela 
secretaria estadual com base 
nos registros do CadÚnico 
(Cadastro Único de Programas 
Sociais).

A primeira etapa da distri-
buição, realizada nesta sexta-
-feira (22), foi destinada aos 
moradores dos bairros Estufa 
1, Estufa 2 e Sesmaria. As entre-
gas foram iniciadas no Estufa 
1 (escola municipal Professora 
Dinorah Pereira de Souza; 
Estufa 2 (escola Professora 
Maria Josefina Giglio da Silva 

e Sesmaria (escola Senhor João 
Alexandre). 

Na retirada da cesta, o benefi-
ciado deve assinar um compro-
vante de recebimento, sendo 
obrigatória a apresentação de 
documento de identidade e do 
NIS (Número de Identificação 
Social). A organização das filas 
será feita pelos funcionários 
da secretaria de Assistência 
Social e outros voluntários, 
respeitando a distância de um 
metro e meio e reforçando o 
uso de máscaras no local.

Cestas que chegam à região para atendimento à famílias carentes, vítimas da crise da pandemia de Covid-19

Fotos: Bruna Silva 

Com apoio de recursos cedi-
dos do orçamento da Câmara, 
foram realizadas três levas de 
cestas básicas no início do mês 
de maio, totalizando 2.064 
cestas para cerca de 3,6 mil 

famílias de Ubatuba afetadas 
pela suspensão de atividades 
comerciais. As entregas foram 
feitas em domicílio, priorizando 
famílias com maior número de 
filhos, idosos e gestantes.

Campanha – O Fundo Social 
da continuidade nas campa-
nhas de doação de alimento e 
itens de higiene. Os pontos de 
entrega podem ser encontra-
dos na página da Prefeitura.
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FIQUE
A SALVO DO

COVID-19.

Ética e transparência, a serviço do po.
GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

O Coronavírus (COVID-19) causa uma doença respiratória semelhante à 
gripe com sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, pneumonia. 
• Proteja-se lavando as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.
• Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
• Evite aglomerações se estiver doente.
• Mantenha os ambientes bem ventilados.
• Não compartilhe objetos pessoais.

A CÂMARA CONFIA NA ATITUDE POSITIVA DA NOSSA GENTE PARA 
VENCER A BATALHA CONTRA O CORONAVÍRUS.

www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

O MELHOR REMÉDIO CONTRA O
CORONAVÍRUS É A INFORMAÇÃO.

Caçambas do Saae em Cruzeiro são alvo de vandalismo

O vandalismo contra caçam-
bas do Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Cruzeiro 
vem crescendo neste mês. Ao 
todo, três foram incendiadas.

Marcelo Augusto dos Santos
Cruzeiro

Desde abril, a autarquia 
aumentou número de caçam-
bas espalhadas no município. 
Atualmente são 16, com 7 em 
pontos fixos e outras 9 em 
locais que estejam com maior 
demanda. Elas tem a função de 
ser um local adequado para o 

Depredações ao patrimônio público ou privado pode ter condenação de um a quatro anos de reclusão, além de multa
descarte de resto de matérias 
e evitando novos focos de 
criadouro do mosquito da 
dengue, que já vitimou três 
pessoas neste ano na cidade. 
“Assim que enche a caçamba, 
ela é recolhida e trocada. 
Então, avaliamos se vamos 
levar o material para o aterro 
licenciado ou se podemos 
reutilizar", afirmou o diretor 
do Saae, José Kléber diretor 
do Saae, José Kléber.

Ele destacou que os estragos 

ocasionados, pode gerar um 
custo de R$ 500 a R$ 3 mil. 
As caçambas fazem parte do 
contrato com empresa que gera 
a coleta de lixo. 

Quem for flagrado fazendo 
a depredações ao patrimônio 
público ou privado, pode ser 
condenado de 1 a 4 anos de re-
clusão, além de multa. As ações 
podem ser denunciadas pelo 
telefone 190 da Policia Militar 
e à Guarda Civil Municipal, no 
(12) 3145-1299.

Pinda atende pedido judicial e marca 
novas datas para provas de títulos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou, nesta 
semana, que atendeu à liminar 
sobre o polêmico concurso 
público e disponibilizou novas 
datas para a prova de títulos, 
nos próximos dias 26 e 27. 
O processo promete ser um 
dos últimos para o início 
contratação de cerca de 130 
profissionais.

A reabertura do prazo foi fei-
ta para a apresentação dos do-
cumentos de 16 categorias do 
concurso público, aberto ainda 
no ano passado. Nos dias 26 e 
27, o candidato deverá acessar 
o site do Iuds (Instituto Uni-
versal de Desenvolvimento 
Social), com login e senha, e 
ir até a “área do candidato”, 
clicar em “prova de títulos” 
e anexar a documentação 
necessária. A administração 
municipal destacou que os 
candidatos que realizaram 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após mandado de segurança, cidade prevê apresentação de documentos para fim do mês
este procedimento em março 
não precisaram repeti-lo.

A nova etapa é para a com-
provação de títulos para car-
gos de médicos, psiquiatra, 
assistente social, biomédico, 
dentista, diretor de escola, 
enfermeiro, engenheiro, fi-
sioterapeuta, nutricionista e 
professor.

A Prefeitura enfatizou que 
“o objetivo da prova de títulos 
é valorizar a formação acadê-
mica, com pontuação de até 
dez pontos acrescida na nota 
da prova, sendo doutorado 
cinco pontos; mestrado três; 
e especialização, um ponto. A 
pontuação extra será conside-
rada se a área de estudo for 
a mesma do cargo escolhido 
no concurso e estar de acordo 
com as normas estabelecidas 
no edital”.

O secretário de Administra-
ção, Fabrício Pereira, afirmou, 
ainda no início deste mês, 
que as contratações serão 
emergenciais para as áreas de 
saúde e educação.

Caçamba alvo de vândalos, em Cruzeiro; ação pode levar à prisão

Fotos: Reprodução 

A Prefeitura de Pindamonhangaba; que após nova polêmica no concurso agendou datas para prova de títulos

Fotos: Bruna Silva Cruzeiro dá continuidade 
na entrega de cestas básicas 
e itens alimentícios com ob-
jetivo de auxiliar famílias de 
vulnerabilidade, durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. Os beneficiados são 
inscritos no Cadastro Único 
e pessoas de renda per capita 
de R$ 89,01 a R$ 178, selecio-
nados pelo governo estadual.

Na última semana, a entrega 
das cestas foi realizada na 
escola municipal Arnolfo Aze-
vedo, respeitando as medidas 
preventivas do uso de másca-
ras e evitando a aglomeração.

A cidade contou com o 
apoio do programa Alimento 
Solidário. Foram entregues 
2.172 cestas básicas do dia 
28 à 30 de abril.  Além das 
cestas, foram distribuídos 
kits de merenda escolar pela 
Semec (secretaria Municipal 
de Educação) aos alunos das 
escolas e creches, ação que foi 
iniciada logo após o decreto 
que determinou a suspensão 
de atividades comerciais e 
escolares devido à Covid-19.

Wanessa Telles
Cruzeiro

Cruzeiro segue 
com distribuição 
cestas básicas
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Em decorrência da pande-
mia, é de suma importância 
seguir as medidas preven-
tivas orientadas pela OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) para evitar a disse-
minação e contaminação 
pelo coronavírus. Neste 
caso, a solução a base de 
cloro (água sanitária) é 
uma aliada na limpeza de 
superfícies e ambientes, 
pois apenas água e sabão 
não são suficientes quando 
é necessário fazer a desin-
fecção. Estudos apontam 
que o vírus pode ficar retido 
em superfícies por até 5 
dias e a água sanitária tor-
na-se uma boa alternativa 
no combate, se utilizada de 
maneira correta.

Da Redação
Piquete

Águas Piquete realiza a doação 
de solução de hipoclorito 
de sódio para asilo

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, empresa responsável 
pelo abastecimento de água 
na cidade, realizou a doa-
ção de 50 litros de solução 
hipoclorito de sódio para o 
Lar dos Idosos São Vicente 
de Paulo, com o objetivo 
de auxiliar na desinfecção 
do local, aumentando a 
segurança e o bem estar 
de todos.

“Somos muito gratos à 
Águas Piquete por esta do-
ação que é essencial nesse 
momento, pois contribui 
para reforçar as nossas 
medidas preventivas de 
higienização em meio a pan-
demia”, enfatiza Elizabeth 
Xavier, presidente do Lar 
São Vicente de Paulo.

O Lar dos Idosos São Vi-
cente de Paulo de Piquete 
acolhe atualmente 27 ido-
sos. O Ministério da Saúde 

Higienização de objetos e ambientes são 
essenciais para prevenção contra o Coronavírus

preconiza como sendo do 
grupo de risco do novo co-
ronavírus: pessoas com mais 
de 60 anos, aqueles que têm 

problemas de saúde que 
afetem a imunidade, além 
de pacientes com doenças 
que atingem o coração e o 

pulmão.
“Trabalhamos com res-

ponsabilidade em prol da 
saúde e qualidade de vida 

da população, por isso, essa 
ação social no lar de idosos 
se faz muito importante nes-
se momento, pois estamos 
ajudando na desinfecção 
de um local que concentra 
um grupo considerado mais 
vulnerável para o contágio 
desse vírus”, explica Indiara 
Jogas, gerente operacional 
da Águas Piquete.

A Águas Piquete, com 
intuito de auxiliar o municí-
pio no combate a Covid-19, 
vem realizando uma série 
de ações, dentre elas, a 
ampliação dos canais de 
atendimento não presen-
ciais para os clientes, a de-
sinfecção das ruas e locais 
públicos da cidade, a doação 
de máscaras de proteção, a 
isenção do pagamento da 
conta de água aos clientes 
cadastrados no programa 
Tarifa Social, a  interrupção 
temporária da suspensão 
do fornecimento de água 
a clientes com débitos em 
aberto, além de  manter a 
manutenção dos serviços 
operacionais diariamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para 
locação de horas de caminhão tipo basculante e caminhão irrigadeira, para atender 
as necessidades da Secretaria de Obras e Planejamento do município de de Silveiras, 
conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 08/06/2020, às 09:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 22 de maio de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 024/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de realização de exames radiológicos (Raios-X), conforme descrição constante 
do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
09/06/2020, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a paarte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 22 de maio de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 025/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de óleos lubrificantes (motor, deferencial, câmbio, hidráulico) de primeira 
linha, graxa de primeira linha e produtos de limpeza automotiva, para manutenção da frota 
do município, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 10/06/2020, às 09:00 horas. Optando o 
licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que 
Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 22 de maio de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

 
 
 
 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade com 
o § 4º do artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber, 
que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública para Avaliação 
e Cumprimento das Metas Fiscais relativa ao 1º Quadrimestre de 2020, no 
seguinte local, data e horário: 

 
 
Local – Plenário da Câmara Municipal 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02, Centro – Lorena/SP 
Data – 27 de maio de 2020 
Horário – 10 horas 
 
Devido à pandemia da COVID-19 e às medidas de contenção para evitar a disseminação do 
coronavírus, não será audiência pública presencial. 
Esta audiência será transmitida através do canal da Câmara Municipal no Youtube e 
Facebook. 
 

 
Lorena - SP, 22 de maio de 2020. 
 

 
FÁBIO MARCONDES 

 
 
 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 212/20 SUP, 2702/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, 
onde lê-se “CNPJ Nº 03.238.758/0001-37”, leia-se “CNPJ Nº04.740.876/0001-25”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 01/2019-PROC. Nº 296/2019- CONTRATO nº 166/2019
TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA ME
CNPJ Nº: 27.154.995/0001-00
OBJETO: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8, 
registra-se a alteração da utilização do Sistema Informatizado (software). O Setor de 
Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Lorena, ora Contratante, passa a ser 
responsável pelo fornecimento do Sistema Informatizado (software), anteriormente provido 
pelo Contrato nº 107/2016.
DATA DA ASSINATURA: 19/05/2020
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Lorena chega a 47 contaminações de Covid-19 
e outras quatro cidades reúnem 11 novos casos
Região segue com avanço da doença; secretarias de Saúde voltam a reforçar a necessidade de contenção

Leito para tratamento de pacientes com novo coronavírus; doença avança com novos casos na sexta-feira

Fotos: Bruna Silva 

A sexta-feira foi marcada 
por novos casos de Covid-19 
na região. O destaque ne-
gativo ficou por conta de 
Lorena, que divulgou o 
pior dia da pandemia desde 
16 de abril, quando foram 
registrados as primeiras 
confirmações. As Prefeituras 
de Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá, Caraguatatuba e 
Ubatuba também destaca-
ram, no fim da tarde desta 
sexta-feira, a confirmação 
de mais 11 contaminações.

Com alta nas duas últimas 
semanas, Lorena voltou a 
ser alvo do novo coronaví-
rus. A cidade que chegou 
a registrar 16 casos na 
semana anterior, tinha 32 
confirmações até a quinta-
-feira, mas no dia seguinte 

Da Redação
RMVale

anunciou que chegou a 47 
pacientes com a doença, que 
gerou pandemia em todo o 
mundo e fechou a semana 
com 330.890 contamina-
ções no país. A cidade já 
registrou três mortes por 
Covid-19.

Pinda - De acordo com 
informações da Vigilância 
Sanitária, duas novas con-
taminações foram identi-
ficadas um homem, de 42 
anos, morador da Vila São 
Benedito foi infectado e 
faz isolamento domiciliar 
sob supervisão da pasta. A 
segunda é de uma mulher, 
de 50 anos, moradora do 
bairro São Benedito, ela 
teria procurado assistência 
laboratorial particular após 
apresentar sintomas leves 
como tosse e dispneia; ela 
já está curada e não é mais 
transmissora. Com os novos 
casos, Pinda chega a quaren-

ta infectados.
Guaratinguetá verificou 

mais um caso, totalizando 
37 e uma morte. Entre os 
bairros que possuem pacien-
tes confirmados estão: Beira 
Rio 2, Centro, Parque Sol, 
além da Eear (Escola de Es-
pecialistas da Aeronáutica). 

A incidência do vírus tam-
bém é alta em Caraguatatu-
ba, que já soma 125 pessoas 
doentes, registrou mais 
cinco casos somente nas 
últimas 24h. A cidade tem 
cinco óbitos e 2220 pessoas 
com síndrome gripal (apre-
sentação de sintomas leves 
que não requer exame).

Ubatuba teve mais três 
infecções, sem divulgação 
do estado de saúde ou sexo 
dos pacientes, outros nove 
moradores aguardam a 
divulgação dos exames. O 
município litorâneo chegou 
a 48 contaminações.

Secretaria de Saúde de Pinda prepara 
novas ações de enfrentamento à Covid-19
Atendimento em gripário e emenda de R$ 100 mil devem reforçar as atividades e combate ao vírus

Com quarenta casos de 
confirmados de Covid-19 e 
três óbitos, a secretária de 
Saúde de Pindamonhangaba 
tem reforçado as ações de 
combate à doença. Nesta 
semana, a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) do 
Cidade Nova passou a ope-
rar como um gripário, e o 
município recebeu a emenda 
parlamentar de R$ 100 mil.

Conforme informado pelo 
governo, a unidade está 
atuando com o atendimento 
especializado como gripário. 
Desta forma, os moradores 
do Cidade Nova e região 
poderão procurar a UPA em 
casos de sintomas de gripe 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ou suspeita de Covid-19, com 
insuficiência respiratória, 
resfriado, tosse, febre ou 
falta de ar.

O gripário trata-se de um 
espaço de isolamento em 
que pacientes suspeitos 
são encaminhados para 
não contaminar os demais, 
os funcionários que atuam 
neste espaço também utili-
zam paramentação de EPI 
(equipamento de proteção 
individual) diferenciada e 
estão todos treinados para 
assistência ao novo coro-
navírus.

A secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, decla-
rou que a unidade de saúde 
conta com todo o suporte ne-
cessário para o momento de 
pandemia com atendimento 
especializado de profissio-

nais médicos, enfermeiros e 
fisioterapeutas.

Entretanto, o atendimento 
para serviços de urgência e 
emergência, além de pacien-
tes que tenham sido vitimas 
de acidentes de trânsito deve 
continuar sendo destinado 
ao Pronto Socorro Muni-
cipal.

Emenda parlamentar – Ain-
da nesta semana, o vice pre-
feito Ricardo Piorino (PSL) 
recebeu o deputado Júnior 
Bozella (PSL). Nesta ocasião, 
o prefeito Isael Domigues 
(PL) agradeceu o envio da 
emenda federal no valor de 
R$ 100 mil que deverá ser 
empregada na saúde. “Os 
recursos são muito bem vin-
dos e irão ajudar a melhorar 
ainda mais o atendimento da 
saúde pública do município”.

Fotos: Bruna Silva 

Moradora usa máscara em ára próxima de UPA; Pinda tem novas ações

Ubatuba prevê entrega de 5.146 cestas básicas à população
Nova fase de ação da Prefeitura busca auxiliar famílias em situação de extrema pobreza durante pandemia da Covid-19

Para contribuir com o 
enfrentamento das consequ-
ências da pandemia do novo 
coronavirus, a secretaria de 
Assistência Social de Ubatuba 
divulgou que serão entregues 
5.146 cestas alimentícias 
fornecidas pelo programa 
Ação Alimento Solidário. As 
cestas serão entregues às 
famílias de extrema pobreza 
da região a partir da listagem 
feita pela secretaria estadual 
com base nos registros do 
CadÚnico (Cadastro Único de 
Programas Sociais).

A primeira etapa da dis-
tribuição, realizada nesta 
sexta-feira (22), foi destinada 
aos moradores dos bairros 
Estufa 1, Estufa 2 e Sesmaria. 
As entregas foram iniciadas 
no Estufa 1 (escola municipal 
Professora Dinorah Pereira 
de Souza; Estufa 2 (escola 
Professora Maria Josefina 
Giglio da Silva e Sesmaria (es-
cola Senhor João Alexandre). 

Na retirada da cesta, o 
beneficiado deve assinar 
um comprovante de recebi-
mento, sendo obrigatória a 
apresentação de documento 
de identidade e do NIS (Nú-
mero de Identificação Social). 
A organização das filas será 
feita pelos funcionários da 

Wanessa Telles
Ubatuba

secretaria de Assistência So-
cial e outros voluntários, res-
peitando a distância de um 
metro e meio e reforçando 
o uso de máscaras no local.

Com apoio de recursos 
cedidos do orçamento da 
Câmara, foram realizadas 
três levas de cestas básicas 
no início do mês de maio, 
totalizando 2.064 cestas 
para cerca de 3,6 mil famílias 
de Ubatuba afetadas pela 

suspensão de atividades co-
merciais. As entregas foram 
feitas em domicílio, priori-
zando famílias com maior 
número de filhos, idosos e 
gestantes.

Campanha – O Fundo So-
cial da continuidade nas 
campanhas de doação de 
alimento e itens de higiene. 
Os pontos de entrega podem 
ser encontrados na página da 
Prefeitura.

Material entregue pela Prefeitura de Ubatuba à pessoas cadastradas na Assistência Siocal durante pandemia

Fotos: Reprodução PMU

Aparecida investiga a pri-
meira morte por novo corona-
vírus. A vítima seria um idoso 
de 68 anos que foi enterrado 
na manhã do último sábado. 
O município já registrou três 
casos de Covid-19.

Segunda a Prefeitura, o 
paciente chegou ao Pronto 
Socorro com quadro de tosse, 
evoluindo rapidamente para 
insuficiência respiratória, ne-
cessitando inclusive do uso de 
suporte ventilatório invasivo 
(respiração mecânica).

O sepultamento aconteceu 
no cemitério Pio 12, que ficou 
fechado por 48 horas para 
visitação e reaberto na ter-
ça-feira. Na manhã do último 
domingo, uma equipe do Saae 
(Sistema Autônomo Água e 
Esgoto) fez a higienização das 
instalações do cemitério e ruas 
próximas e no entorno.

Da Redação 
Aparecida

Aparecida 
investiga morte 
por Covid-19
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