
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SÁBADO, 6 DE JUNHO DE 2020 N.º 3.550R$ 1,50ANO 26

Com 12 leitos, unidade deve atender casos emergenciais e pacientes suspeitos do novo coronavírus no município

Seguindo o cronograma de 
entregas, a secretaria de Saúde 
de Pinda colocou em funciona-
mento, nesta sexta-feira (5), a 
UPA Araretama (Unidade de 
Pronto Atendimento). O novo 
espaço atenderá situações de 
urgência e emergência, além 
de contar com gripário para 
pacientes que apresentam 
sintomas do novo coronavírus.

A unidade está aberta como 
UPA 24 horas para a popula-
ção dos bairros próximos, os 
profissionais de saúde que irão 
atender a demanda também já 
estão no local. De acordo com 
a pasta responsável, o prédio 
poderá receber leitos de reta-
guarda de alta complexidade 
com respiradores caso a taxa 
de internação pela Covid-19 
aumente na cidade. Os leitos 
serão designados para pessoas 
em estado grave que necessi-
tem de cuidados intensivos.

No momento, o espaço fun-
ciona com atendimento clínico, 
pediátrico e gripário. No total, 
há 12 leitos distribuídos em 
pediatria, feminino, masculino, 
um para isolamento e dois 
emergenciais. O gripário é um 
espaço para auxílio médico 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Saúde de Pinda inicia atendimento na UPA do Araretama

diferenciado a pessoas que 
possuem sinais de gripe.

Diante do aumento dos ca-
sos confirmados a secretaria 
de Saúde, Valéria dos Santos, 
reforçou a necessidade de os 
moradores permanecerem em 
isolamento social.

Ela disse ainda que Pinda 
está na fase controle, e se a 
adesão ao isolamento não 
for elevada, há a possibilida-
de do comércio ser fechado 
novamente. Conforme o últi-
mo levantamento Sistema de 
Monitoramento Inteligente 
do Estado de São Paulo, a taxa 
declinou para 47%.

Sobre os R$ 18 milhões que o 
Governo Federal deve repassar 
para o município, o prefeito, 
Isael Domingues (PL) explicou 
que o montante será utilizado 
para reparar o dinheiro usa-
do do Tesouro em medidas 
emergenciais de contenção à 
Covid-19. “É como se estivesse 
devolvendo para as suas áreas 
o dinheiro do Tesouro, essa é 
a finalidade. Também (será 
usado) para algumas ações, 
como por exemplo cobertura 
de exames de teste rápido de 
10% da população, além de 
barreiras sanitárias e amplia-
ção dos fiscais do bem que é 
uma iniciativa para ter mais 
educadores e orientadores”. Leito da nova UPA, entregue nesta sexta-feira, no Araretama; Pindamonhangaba amplia estrutura da cidade em meio à crise da Covid-19
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Novo decreto em Lorena volta 
a alterar horário do comércio
Cruzeiro também é notificada pelo MP para mudança em regras e adequação a plano 
de flexibilização do Estado, com até quatro horas de atendimento para consumidores

Dois dias após ser notifi-
cada pela Justiça devido ao 
descumprimento das regras 
estaduais de flexibilização das 
atividades econômicas, a Pre-
feitura de Cruzeiro anunciou 
na manhã desta sexta-feira 
(5) que limitará o horário de 
funcionamento do comércio e 
proibirá a reabertura de parte 
dos estabelecimentos liberados 
na cidade. Já Lorena, a admi-
nistração municipal também 
decidiu recuar e reduzir a carga 
horária de atendimento no 
setor, após recomendação do 
MP (Ministério Público) para 
também se adequar às normas 
estabelecidas pelo governador 
João Dória (PSDB). Em prática, 
desde a última segunda-feira, 
o “Plano SP” determina que as 
cidades paulistas sigam crité-
rios técnicos para a retomada 
gradual de suas atividades 
econômicas diante à pandemia 
de Covid-19. O plano estabelece 
que o avanço da flexibilização, 
e a consequente abertura de 
ramos comerciais, dependerá 
dos índices de infectados e de 
ocupação hospitalar nas 17 
regiões do estado. Movimentação no centro de Lorena; após reabertura de parte das atividades, cidade registra aglomerações

Caraguá tem 
nova morte e 
Lorena atinge 
noventa casos

A sexta-feira foi de novos 
casos e morte confirmada no 
Litoral Norte pelo novo corona-
vírus (Covid-19). Mais uma vez 
Lorena foi um dos destaques 
negativos entre as cidades da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), com oito contamina-
ções. A morte confirmada 
aconteceu em Caraguatatuba, 
onde um homem de 77 anos, 
que estava internado na Casa 
de Saúde Stella Maris, se tornou 
a 11ª vítima fatal da doença 
na cidade. De acordo com a 
secretaria de Saúde, o idosos 
tinha doenças pré-existentes.

Além dele, Caraguá registrou 
outros dez casos saltando de 
195 para  205. Já em Lorena, 
a Saúde registrou o segundo 
dia de alta, saindo de 82 para 
90 confirmações. O município 
tem cinco mortes.

Câmara garante 
mais R$ 105 mil 
contra a Covid 
em Guará

A Prefeitura de Guaratin-
guetá receberá um novo 
reforço para o combate a 
Covid-19 e a Saúde munici-
pal. A Câmara anunciou que 
nesta semana devolverá de 
forma emergencial mais R$ 
105 mil aos cofres públicos. 
Com o repasse, a economia 
no Legislativo já garantiu R$ 
305 mil. Além das devoluções 
de R$ 100 mil em março e 
duas parcelas de R$ 50 mil em 
abril e maio, o presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD) destinará ao chefe 
do Executivo mais R$ 105 na 
terça-feira.

Feirantes pedem 
isenção de taxa 
em Aparecida

Sem montar as bancas 
desde março, os feirantes 
de Aparecida pediram à 
Prefeitura a isenção ou 
suspensão da cobrança da 
taxa mensal, que permite 
a abertura e montagem da 
feira. Sem prazo definido 
para o retorno do comércio 
ambulante, os trabalhadores 
têm sentido dificuldades fi-
nanceiras durante o período 
de pandemia.

Fotos:Marcelo A dos Santos
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Maurinho Fradique

Marcinho e Erica cortam a faixa

Bastidores da Política

Ricardo Piorino

Atos e Fatos
“O cavalo. A maior conquista 
que o homem já fez”.

Márcio Meirelles Conde de Buffon

O CAVALO E A POLÍTICA!
Que cor era o cavalo Branco de 

Napoleão?
Alazão!
Pegadinha infantil de quando a 

gente era feliz e não sabia.
Que cor era o cavalo de Bol-

sonaro?
Alazão!
Não é pegadinha é a realidade.
Na hierarquia e ritual militar 

o cavaleiro pode entregar o seu 
cavalo a qualquer pessoa mesmo 
sendo o presidente da República?

O cavalo não é o instrumento de 
defesa e ataque da cavalaria?

O presidente pertenceu ao grupo 
de paraquedista, agora é da cavala-
ria e o soldado que era da cavalaria 
passou ser da infantaria.

Confusão generalizada posterior 
a descida do presidente de um heli-
cóptero do exército que aterrissa na 

esplanada dos ministérios no meio 
dos apoiadores. 

Impetuoso!
Será que o plano de voo pre-

via esta descida, até certo ponto 
perigosa. 

Deixa pra lá!
Um ato impetuoso do presidente 

em época de pandemia.
Uma coisa é certa, o cavalo 

do presidente não transmitiu o 
vírus do Covid19 e nem recebeu, 
entretanto, aqueles apoiadores, 
com certeza, receberam uma car-
ga viral cavalar.

Será que o estrume do cavalo, 
sobre o mosaico de pedras portu-
guesas na esplanada dos ministé-
rios o governador do Rio de Janeiro 
providenciou a retirada!

Segundo o presidente há uma 
identificação forte entre os dejetos 
do cavalo e a figura do governador. 
Conferir!

As vezes o momento confunde 
realidade e fantasia.

O cavalo já foi personagem da 
história antiga quando o imperador 
Calígula, imperador de Roma, no-
meou o seu cavalo preferido Incita-
tus (Impetuoso), Cônsul da Bitínia, 
como uma afronta ao Senado e as 
instituições que desprezava como 
deposta absoluto.

No Brasil, em 1930, para cele-
brar a vitória do movimento que 
levou Getúlio Vargas ao poder, 
chimangos e maragatos, amarraram 
os seus cavalos no Obelisco da 
Avenida Rio Branco, antiga Capital 
Federal.

Começava a era Vargas.

A Primeira República chegava 
ao fim e um novo período histórico 
da política brasileira tendo Getúlio 
Vargas à frente do Governo Pro-
visório.

A tomada do poder por Getúlio 
Vargas põe fim a hegemonia polí-
tica das elites paulistas e mineiras, 
conhecida como a “República do 
Café com Leite”.

Getúlio ficou no poder até 1945 
e depois volta ao poder por via 
democrática.

Encerra a sua vida política, 
diante da corrupção e pressão 
política da oposição, com um tiro 
no peito.

Durante a madrugada de 24 
de agosto, uma reunião com os 
ministros no Palácio do Catete, na 
qual foi decidida que Getúlio se 
afastaria do governo por três meses 
e assumiria Café Filho, o seu vice.

Getúlio se recolheu aos seus 
aposentos e ao cair da tarde um 
tiro ecoou pelo palácio. Getúlio 
tinha se suicidado deixando uma 
carta-testamento encontrada ao 
lado de seu corpo:” Serenamente 
dou o primeiro passo no caminho 
da eternidade e saio da vida para 
entrar na História”

O último presidente da era mi-
litar, João Figueiredo, era da cava-
laria e tinha no esporte equestre a 
sua preferência.

Não desceu a rampa do palácio 
da Alvorada, ato festivo e demo-
crático da troca de poder, protocolo 
aguardado pela sociedade na subs-
tituição de presidentes.

Saiu por uma porta lateral do 
palácio, por vontade própria, pe-
dindo aos seus assessores que o 
esquecessem.

“O cheirinho dos cavalos é 
melhor do que o cheiro do povo", 
afirmou o ex-presidente João Fi-
gueiredo. 

A sua saída pela lateral do palá-
cio, um gesto de repulsa à presença 
de José Sarney e uma dúvida: 
fizemos uma revolução para colo-
car o país em ordem, prendemos, 
torturamos e entregamos o país a 
um político profissional, oligarca 
e símbolo do fisiologismo político 
nacional.

O que fizemos. Deve ter passado 
pela cabeça do ex-presidente esta 
dúvida!

Voltou cavalgar garbosamente 
pulando outros obstáculos!

O presidente Bolsonaro e o Co-
rona continuam ativos!

“O presidente Bolsonaro e o 
Corona continuam ativos!”

Estado - As decisões judiiais que 
obrigaram Cruzeiro e Lorena a divulga-
rem novos decretos sobre as atividades 
comerciais, reduzindo para quatro horas 
de atendiment para seguir as normas es-
tipuladas pelo governo estadual de João 
Dória, deixaram ainda mais preocupados 
os prefeitos Thales Gabriel e Fábioo 
Marcondes, respectivamente. Em Lorena, 
mesmo com a Prefeitura seguindo a de-
terminação, a visão é de que com menor 
horário, a demanada de consumidores 
serão obrigada a se aglomerar ainda mais. 
Para analistas, faltou lógica a quem "ca-
netou" sobre cidades e necessidades que 
mal conhecem, colocando em risco a mais 
que polêmica flexibilização.

Pindamonhangaba – A entrega 
da UPA do Araretama é um dos sinais 
que a atual administração conseguiu 
dar de sobrevida estrutural no aten-
dimento dos moradores mesmo em 
meio à crise trazida pelo novo coro-
navírus. com o novo centro médico, 
a cidade deve qualificar ainda mais a 
assistência a população e ainda garan-
tir possível reforço em caso de mais 
confirmações nas próximas semanas. 
Entre as mensagens que a pandemia 
deve deixar para o poder público é 
de que: somente administradores que 
raelmente contavam com plano de go-
verno sérios, conseguiram apresentar 
resultados durante a atual crise.

Samuel da Baba

Propostas 
Rola entre os bem informados 

de Pinda, que o índice de aprova-
ção da administração pública tem 
provocado dois efeitos na na corrida 
eleitoral deste 
ano: enquanto 
os números ele-
vam a estima 
dos governis-
tas que buscam 
vagas na futura 
Câmara, a ‘de-
pressão eleito-
ral’ toma conta 
de muitos opo-
sitores ligados aos prefeituráveis. 
Rumores que algumas lideranças 
com seus respectivos partidos an-
dam pedindo exílio ao grupo do 
prefeito Isael Domingues, viralizou 
como filme repetido pelos corredo-
res da municipalidade. Perguntem 
ao sempre vice, Ricardo Piorino!!!

Socorro financeiro
O presidente da Câmara de 

Guará, Marcelo Coutinho - o Celão, 
surpreendeu novamente os eleitores 
esta semana, com o socorro finan-
ceiro ao prefeito da cidade, para 

pagar a mão de obra da construção 
da passarela de acesso do PS para a 
Santa Casa. Com este valor de R$ 
105 mil, a Casa de Leis soma R$ 
305 mil de economia no Legislativo 
devolvidos à Prefeitura nos últimos 
noventa dias, em função da pande-
mia do novo coronavírus.

Socorro policial
Numa rápida comparação, en-

quanto o presidente de Guará leva 
os vereadores a auxiliar o prefeito 
com aporte financeiro neste período 
da Covid-19, o de Lorena, Mauri-
nho Fradique, 
pede reforço 
d a s  p o l í c i a s 
Militar e Civil 
para garantir 
sua integridade 
física e emo-
cional durante 
as realizações 
das sessões. Se-
gundo a patuleia, Maurinho, que 
nega vínculo com seu tio, Samuel 
Fradique – que agravou ainda mais 
a situação financeira da cidade e re-
gião – não está suportando a pressão 
dos lesados reclamando o sumiço do 
presidente da SFO e por síndrome 
do pânico, ocorra uma invasão e 
quebra-quebra no plenário.

Ruptura
Ganhou quem apostou em Po-

tim, que o atual vice, Marcinho do 
Supermercado (PV), não seguiria ao 
lado de Erica Soler (PL) nesta elei-
ção. Pelo que se ouviu nas esquinas 

da praça, Marcinho não resistiu o 
assédio do grupo de João Cascão 
e resolveu encabeçar a candidatura 
majoritária com João Marcelo (PSB) 
de vice. Sendo assim, Marcinho é 
o quinto candidato a pegar a fila 
entre os que se opõe a reeleição da 

João Pita e Celão

prefeita Erica Soler, que já disputa 
contra Emerson Tanaka, João Luiz e 
Carlinhos Zaga. Isso se não parecer 
mais um ou dois para dividir ainda 
mais o mercado eleitoral da cidade.

Não convidem para...
...a mesma picanha – a secre-

tária de Educação de Guará, Beth 
Sampaio e os vereadores Marcelo 
da Santa Casa e Fabrício da Aero-
náutica, principalmente se o churras-
queiro for o Pedro Sannini, que na 
hora da votação do requerimento de 
informação sobre contratação de ter-
ceirizadas, saiu de fina do plenário!!!

Disputa no plenário
O requerimento com pedido de 

informações à Secretaria de Edu-
cação de Guaratinguetá, aprovado 
esta semana na Câmara, coloca em 
rota de colisão a secretária da pasta 
com os vereadores de oposição – 
que buscam ocasião para abertura 
de uma CEI. Se a decisão for para 
o confronto no plenário do Legisla-
tivo, ou seja, para votação, o presi-
dente Celão poderá ser novamente o 
‘fiel da balança’ a favor da primeira 
dama da Educação no município, 
Beth Sampaio. Perguntem ao João 
Pita, que já corre nos bastidores dos 
poderes para ‘apagar o incêndio’...

Cor de rosa choque
Esquenta o clima eleitoral de 

Cachoeira com oito candidaturas 
à Prefeitura sendo articuladas no 
mercado político. Esta semana quem 
definiu o grupo à espera do período 
das convenções 
foi a vereadora 
Dadá Diogo que 
segue conver-
sando com ou-
tras frentes par-
tidárias e para 
escolha de seu 
vice na majoritá-
ria. Além de seu 
partido o PODEMOS, ela soma com 
o PP e PRB com chapa completa de 
candidatos à Câmara. Segundo a 
boca pequena, Dadá ganhou respeito 
de muitos eleitores do município por 
se manter oposição aos ‘desmandos’ 
de Edson Mota, inclusive como 
autora da ação que chegou afastá-lo 
do cargo.

Um milhão e meio
Quem marcou positivamente 

o retorno das atividades econômi-
cas de Lorena, foi a vice prefeita 
Marietta Bartelega, com a injeção 
financeira de aproximadamente 
R$ 1,5 milhão no comércio local, 
através do Programa de Auxílio 
Emergencial Temporário às famílias 
de baixa renda. Marietta utilizou to-

das as ferramentas de mídias sociais 
para conscientizar os mais de 5.500 
beneficiários do apelidado ‘Bolsa 
Família Municipal’ a consumirem o 
valor do cartão que que receberam 
no comércio local. A boa notícia é 
que a campanha deu certo; em resu-
mo todos satisfeitos, os empresários, 
as famílias assistidas e a vice pela 
missão cumprida e por colocar mais 
comida na mesa das pessoas.

Formula I da eleição
A corrida eleitoral nem saiu da 

faze preparatória e dos treinos e a 
especulação política de Lorena já 
identificou o ganhador do ‘prêmio 
Barrichello’ desta temporada. Em 

Dada Diogo

aquecimento aos motores, tem ‘es-
cudeiras’ completando a segunda, a 
terceira e até a quarta volta e o ‘Bar-
richello’ versão Terra das Palmeiras 
não conseguiu acertar nem o ‘GPS’ 
do itinerário e a equipe, ainda deixa 
a desejar.

Os dois lados da moeda
Pela leitura dos bem informados 

de Cruzeiro, se está difícil para 
oposição escolher um ‘nome dife-
renciado’ para disputar o Executivo 
da cidade, para o prefeito Thales 
Gabriel´, se for depender de um 
vice para garantir sua reeleição, 
as coisas também não estão fáceis. 
Pela avaliação do mercado polí-
tico, independente da quantidade 
de alianças que Thales celebrou 
com as lideranças locais, ‘se juntar 
todos, é capaz de não dar um’. Ah! 
Disseram ainda, se o prefeito for 
depender de alguém entre seu se-
cretariado para compor sua majori-
tária, não se tem notícia de nenhum 
com jogo de cintura suficiente para 
missão. 

Palanque limitado
Em ritmo de pré-campanha em 

Pinda, o plenário da Câmara virou 
alvo de atenção da especulação po-
lítica, quando a dupla que sobrou na 

oposição Rafael 
Goff (PSDB) e 
Ronaldo Pipas 
(agora  DEM) 
levou uma lam-
bada de 8 votos 
a 2 para o arqui-
vamento da CEI 
que pretendia 
transformar a 

Reforma Administrativa na Pre-
feitura num embate eleitoral. Com 
a intervenção precisa do presidente 
Felipe Cesar, o Legislativo foi 
poupado para assuntos mais sérios 
da cidade, ao invés de servir de 
‘combustível’ para um cenário de 
‘falácias politiqueiras’.

Salvando a renda...
...familiar -  A Câmara de Lore-

na tentou mais uma vez e conse-
guiu – na voz da oposição – reduzir 
o índice do ISSQN da Unimed, de 

5% para 2% na 
sessão desta se-
mana. Mesmo 
a cooperativa 
m é d i c a  s e n -
do de caráter 
privado e sem 
nenhum viés 
de filantropia, 
o vereador Sa-

muel de Melo defendeu de ‘unhas 
e dentes’ - a manutenção dos em-
pregos dos parentes no Hospital - a 
derrubada do veto do Executivo no 
projeto, que tentava barrar o pri-
vilégio da Unimed em detrimento 
dos demais planos que operam na 
cidade, que continuaram com a 
carga tributária de 5%.

Perguntar não ofende
Quantos atendimentos gratuitos 

ou sociais sem custo à população de 
Lorena, que a Unimed disponibiliza 
mensalmente? Qual a contribuição 
que a cooperativa médica mais rica 
da cidade oferece à Assistência So-
cial do município?

Mensagem cifrada
Aquele político que limpou os 

cofres público de Lorena há mais 
de 10 anos e, visando a eleição 
desse ano, deixou sua grana apli-
cada numa 'conhecida' empresa de 
investimentos; agora para tentar 
recuperar mais de R$1,2 milhão 
está pensando em acionar a Jus-
tiça. Só que tem um porém: é ne-
cessário comprovar a worigem do 
dinheiro. Hi! Será que vai informar 
que é a Prefeitura???

Marietta em momento nostálgico

Pipa & Goffi
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Com apontamento do MP, decreto 
em Lorena volta a alterar comércio
Cruzeiro também é notificada para mudança em regras e adequação a plano de 
flexibilização do Estado, com até quatro horas de atendimento para consumidores

Dois dias após ser notifi-
cada pela Justiça devido ao 
descumprimento das regras 
estaduais de flexibilização das 
atividades econômicas, a Pre-
feitura de Cruzeiro anunciou 
na manhã desta sexta-feira 
(5) que limitará o horário de 
funcionamento do comércio e 
proibirá a reabertura de parte 
dos estabelecimentos libera-
dos na cidade. Já Lorena, a 
administração municipal tam-
bém decidiu recuar e reduzir a 
carga horária de atendimento 
no setor, após recomendação 
do MP (Ministério Público) 
para também se adequar às 
normas estabelecidas pelo 
governador João Dória (PSDB).

Em prática, desde a última 
segunda-feira, o “Plano SP” 
determina que as cidades pau-
listas sigam critérios técnicos 
para a retomada gradual de 
suas atividades econômicas 
diante à pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). Dividido 
em cinco categorias, separadas 
por cores, o plano estabelece 
que o avanço da flexibilização, 
e a consequente abertura de 
ramos comerciais, dependerá 
dos índices de evolução de 
infectados e de ocupação 
hospitalar de cada uma das 
17 regiões do estado.

Incluída na “fase laranja, 
parte dos negócios na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) pode reabrir suas por-
tas, como concessionárias de 
veículos, escritórios, imobi-

Lucas Barbosa
RMVale

liárias e shoppings. Além de 
regras de prevenção, como 
exigência que os funcionários 
e clientes estejam de máscaras, 
os estabelecimentos devem 
funcionar por apenas quatro 
horas diárias e permitirem um 
fluxo simultâneo de pessoas 
de até 20% de sua capacidade 
de lotação, definida no AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros).

Na mesma data da publi-
cação do decreto do “Plano 
SP”, o prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
determinou no último dia 29 
a flexibilização de parte das 
atividades, viabilizando as rea-
berturas de barbearias e salões 
de beleza. O chefe do Executivo 
autorizou também que con-
cessionárias de automóveis, 
escritórios e imobiliárias per-
manecessem abertas por até 
nove horas e recebendo um 
fluxo de pessoas de até 30% 
de sua capacidade.

Devido ao descompasso 
entre os decretos municipal e 
estadual, o Ministério Público 
relatou na última segunda-fei-
ra o caso à Justiça de Cruzeiro, 
que na última quarta-feira 
determinou que a Prefeitura 
restringisse as regras de reto-
mada do comércio.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura in-
formou que acatará a decisão 
judicial e que emitiria um novo 
decreto municipal nos moldes 
do estadual.

Já a Prefeitura de Lorena 
recebeu na última segunda-
-feira um ofício da promotora 
de Justiça da cidade, Virgínia 
Roma, recomendando ao Mu-

nicípio adequar suas ativida-
des comerciais ao decreto de 
Doria, respeitando as regras 
da “Fase Laranja”.

No último dia 29, um de-
creto baixado pelo prefeito 
Fábio Marcondes (sem partido) 
autorizou, além de tempos 
religiosos, as retomadas dos 
funcionamentos de barbearias, 
concessionárias de veículos, 
lojas de comércio em geral, es-
critórios, imobiliárias, salões de 
beleza e do Eco Valle Shopping. 

Também confrontando com 
o decreto estadual baixado 

Movimentação no centro comercial de Lorena; aumento de fluxo

pelo governador na mesma 
data, o documento municipal 
concedeu aval para que os 
pontos comerciais perma-
necessem com suas portas 
abertas por mais de quatro 
horas e recebendo um fluxo 
interno simultâneo de 35% 
de sua capacidade de lotação. 

Na sexta-feira, o Executivo 
publicou um novo decreto. 
No texto, o governo municipal 
manteve parte das especifica-
ções, mas alterou o horário 
de funcionamento do sho-
pping center e das atividades 

consideradas não essenciais 
como imobiliárias, escritórios, 
concessionárias e lojas de veí-
culos, que passam a atender de 
segunda à sexta-feira, das 13h 
às 17h. Mesma programação 
estabelecida para o comércio 
em geral.

Já no caso do shopping 
center, que segue somente 
com as atividades essenciais 
e as autorizadas no decreto 
anterior, tem funcionamento 
de 14h às 18h.

A cidade passa ainda a ado-
tar novos critérios para a 
abertura dos estabelecimentos, 
para evitar aglomerações, 
como a limitação do número 
de pessoas no interior do 
estabelecimento, em 20% da 
sua capacidade total; adoção 
de medidas especiais e priori-
tárias, visando à proteção dos 
idosos, gestantes e pessoas 
com doenças crônicas ou imu-
nodeprimidas; manutenção em 
local visível da capacidade de 
pessoas permitida no estabe-
lecimento; obrigatoriedade 
do uso de máscaras pelos 
funcionários e clientes no in-
terior do estabelecimento, que 
constitui condição de ingresso 
e frequência eventual ou per-
manente; obrigatoriedade de 
higienização do estabelecimen-
to e fornecimento de álcool em 
gel 70% para funcionários e 
clientes, especialmente na en-
trada do estabelecimento e nos 
locais de pagamento; a adoção 
de todos os protocolos padrões 
e setoriais, assim definidos no 
Plano SP e do “Protocolo de 
Testagem Covid-19”, definido 
pela OMS (Organização Mun-
dial da Saúde).

Apenas três cidades não registraram infectados; aumento dos casos na região preocupa Estado

Com primeira morte em Piquete, novo coronavírus 
tem avanço nos pequenos municípios da RMVale

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), chegou na 
última quinta-feira a marca 
de 2.740 casos confirmados 
e 114 mortes por Covid-19 
(os números não foram atu-
alizados em todas as cida-
des até o fechamento desta 
edição). A alta no números 
de infectados foi auxiliada 
pelo avanço da doença nas 
pequenas cidades, com pri-
meiras mortes.

Um exemplo disso é Potim 
também deu um salto de dez 
para 17 casos entre a quarta 
e a quinta-feira.

Dos 39 municípios da RM-
Vale, apenas Arapeí, Lagoi-
nha e Silveiras não tiveram 
nenhuma coso de coronaví-
rus. Outras que se encaixam 
nesse perfil é Queluz, com 

Marcelo Augusto dos Santos 
RMVale

um caso suspeito e São José 
do Barreiro com dois. 

Areias (4), Bananal (5), Ca-
nas (1), Cunha (7), Jambeiro 
(8), Monteiro Lobato (2), Na-
tividade da Serra (2), Roseira 
(10), Redenção da Serra (1), 
Santo Antônio do Pinhal (9), 
São Bento do Sapucaí (1) e 
São Luiz do Paraitinga (1) 
estão abaixo de 10 casos. Já 
Lavrinhas (11) e Paraibuna 
(15) estão acima de 10.

Outra cidade com novas 
confirmações é Piquete, que 
registrou a primeira morte 
na quinta-feira. As Prefei-
tura não revelou dados do 
paciente. A cidade tem seis 
casos confirmados.

O estado possui (até a tar-
de desta sexta-feira) 8,8 mil 
óbitos e 134,5 mil casos de 
novo coronavírus. “É hora 
de compreendermos a gra-
vidade das circunstâncias 
que o Brasil e São Paulo 
estão enfrentando na pior 

fase do coronavírus desde 
a sua chegada”, declarou o 
Governador. “É preciso que 
tenhamos todos consciência 
desta gravidade para evitar 
que mais brasileiros percam 
as suas vidas”, acrescentou 
o governador João Doria 
(PSDB).

Em todo país, o número de 
contaminações é de 630.708 
casos (mais de 30.925 na 
sexta-feira) e 34.625 (mais 
1.473).

Dos 645 municípios do ter-
ritório paulista, houve pelo 
menos uma pessoa infectada 
em 549 cidades, sendo 283 
com um ou mais óbitos.

As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI mantêm-se es-
táveis, com 80,5% na Grande 
São Paulo e 71% no Estado. 
O número de pacientes inter-
nados é de 12.231, sendo 7.7 
mil em enfermaria e 4.531 
em unidades de terapia 
intensiva.

Ação de combate ao avanço do novo coronavírus; cidades de reforçam

Fotos: Reprodução PMA

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Caraguatatuba tem nova morte e Lorena 
atinge noventa confirmções de Covid-19

A sexta-feira foi de novos 
casos e morte confirmada 
no Litoral Norte pelo novo 
coronavírus (Covid-19). Mais 
uma vez Lorena foi um dos 
destaques negativos entre as 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), com 

Da Redação
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oito contaminações.
A morte confirmada aconte-

ceu em Caraguatatuba, onde 
um homem de 77 anos, que 
estava internado na Casa de 
Saúde Stella Maris, se tornou 
a 11ª vítima fatal da doença 
na cidade. De acordo com a 
secretaria de Saúde, o idosos 
tinha doenças pré-existentes.

Além dele, Caraguá registrou 
outros dez casos de contami-
nações, saltando de 195 para 

205. Já em Lorena, após nove 
confirmações na quinta-feira, a 
cidade, que tem cinco mortes, 
registrou outros oito casos, 
chegando a noventa.

Outros cidades com novos 
registros são: Ubatuba, que 

saiu de 63 para 66 confirma-
ções; Guaratinguetá (68 para 
74) e Cachoeira Paulista (13 
para 15); a recordista São José 
(1066 para 1116); Jacareí (236 
para 257) e Taubaté (178 para 
198).

Potim flexibiliza 
comércio e abre 
espaço às ações 
religiosas

A última cidade da região a 
publicar decreto flexibilizan-
do o comércio local, Potim 
surpreendeu, antecipando-se 
em algumas questões, como a 
liberação do atendimento de 
salões de beleza e barbearia, 
além de permitir também 
a realização de cultos reli-
giosos.

De acordo com o documen-
to publicado nesta quinta-fei-
ra, apesar da flexibilização, 
medidas restritivas devem 
continuar sendo tomadas 
para que o atendimento seja 
efetuado no município.

Segundo a prefeita Erica 
Soler (PL), fica permitido o 
atendimento ao público em 
imobiliárias, concessioná-
rias, comércio de pequeno 
porte, indústria, atividades 
religiosas, salões de beleza e 
barbearia. 

Para que seja permitido 
o atendimento é necessário 
que os estabelecimentos 
cumpram determinadas 
normativas, como uso de 
máscara pelos funcionários 
e clientes. O local terá que 
disponibilizar também álcool 
em gel para os consumidores, 
além de limitar o acesso de 
pessoas, com permissão de 
apenas 35% da capacidade.

“Uma igreja que tem cem 
membros, que vai fazer um 
culto, apenas 35 pessoas 
poderão participar, com 
uma distância de dois metros 
cada um e sempre com uso 
de máscara e álcool em gel”, 
exemplificou Erica Soler, que 
confirmou que antecipou em 
alguns casos, a flexibilização 
da economia na cidade. “Nós 
estamos dentro da fase laran-
ja, que é a fase dois, do Esta-
do, e estamos antecipando, 
mas com algumas medidas”.

Os salões de barbearia e 
de beleza não estão contem-
plados na primeira fase da 
flexibilização estipulada pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, entretanto, em Potim, 
poderão atender, desde que 
também cumpram determi-
nas exigências estabelecidas 
no decreto municipal. “Salões 
deverão fazer agendamento 
prévio com os clientes e 
atender uma pessoa por vez”, 
explicou a prefeita.

Sobre a abertura de igrejas, 
recentemente, a Arquidiocese 
de Aparecida, responsável 
por Potim, havia emitido nota 
referente ao atendimento 
em Guaratinguetá, onde o 
prefeito Marco Soliva (PSB), 
também liberou a realização 
de cultos religiosos.

Na nota, assinada pelo arce-
bispo, Dom Orlando Brandes, 
a Igreja reforça que cabe a 
cada pároco debater junto 
ao Conselho Pastoral para 
realização de missas. A nota 
informa ainda, que aos que 
decidirem realizar as cele-
brações, deverão cumprir as 
medidas estabelecidas pelo 
decreto municipal.

Já com relação à Potim, a 
arquidiocese não se manifes-
tou até o fechamento dessa 
reportagem.

Da Redação
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Idoso de 77 anos estava internado na Casa Stella Maris; região volta a preocupar
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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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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.

Feirantes pedem isenção de taxa mensal 
para montagem da feira de Aparecida

Sem montar as bancas 
desde março, os feirantes de 
Aparecida pediram à Prefei-
tura a isenção ou suspensão 
da cobrança da taxa mensal, 
que permite a abertura e 
montagem da feira. Sem pra-
zo definido para o retorno do 
comércio ambulante, os tra-
balhadores têm sentido difi-
culdades financeiras durante 
o período de pandemia.

A isenção da taxa foi pedi-
da na última semana, após 
reunião de um grupo de 
feirantes com representan-
tes do Município. Foi feito 
um ofício e encaminhado 
ao Executivo e a secretaria 
de Indústria e Comércio, 
responsável pelo setor.

“Cada banca tem um valor 
de taxa, somado de acordo 
com a ala, mercadoria, me-
tragem de cada banca. Então, 
cada licença é um valor”, 
explicou a representante dos 
feirantes, Juliana Rosa. “Nós 
pedimos que essa taxa fosse 

Sem abrir bancas desde março, ambulantes solicitaram suspensão da cobrança; Executivo analisa
Leandro Oliveira
Aparecida

isentada, pois muitos estão 
nessa situação, em que não 
recebem e as vezes guardam 
um pouco do dinheiro que 
têm para comer”, concluiu.

Além da isenção da co-
brança, alguns feirantes 
também solicitaram doa-
ções de cestas básicas por 
parte da Prefeitura. Uma 
quantidade de materiais foi 
doada anteriormente, mas 
como não houve retorno das 
atividades e com a prorroga-
ção da quarentena por três 
vezes, os feirantes voltaram 
a solicitar as doações.

Presidente da Associação 
Independente do Comércio 
Ambulante de Aparecida, 
João Major explicou a parce-
ria com o poder público. “Até 
então nós solicitamos da pre-
feita Dina (Moraes - PDT), do-
ações de cestas básicas. Ela 
arrumou algumas e nós, com 
um grupo de amigos da feira 
que têm mais condições, 
fizemos algumas doações”, 
afirmou. “Não são todos (que 
aguardam doações). É aquele 
que não tem ganho nenhum, 
que vive exclusivamente da 

banca. Esse que vai receber 
e recebeu”.

Em resposta, o secretário 
de Indústria e Comércio 
de Aparecida, José Fábio 
Moreira, confirmou que as 
solicitações estão em anda-
mento e análise. “O Jurídico 
está analisando e tem que 
tomar cuidado, porque pode 
ser renúncia de receita. 
Pode gerar problema para 
a prefeita, mas está sendo 
analisada pelo Departamen-
to Jurídico e se for possível, 
será feito”.

Sobre as doações de cestas 
básicas, Moreira explicou 
que, apesar de não ser a área 
dele, está em contato com 
o secretário de Promoção 
Social, Alexandre Dias, para 
possíveis novas doações. 
“Vamos nos reunir com os 
feirantes e definir se há 
necessidade e o que pode 
ser feito nesse sentido. Re-
almente não é minha área. 
Eu não tenho esse cadastro 
de assistência, mas a gente 
trabalha em parceria com o 
secretário e os ambulantes”, 
finalizou.

Antes lotada, agora vazia; a avenida Monumental é símbolo da paralisação das atividades em Aparecida

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Economia no duodécimo gera o quarto repasse e expectativa de novas 
verbas; aquisição de respiradores e auxílio em obra do novo Pronto Socorro

Com nova devolução, Câmara garante 
R$ 305 mil contra a Covid-19 em Guará

A Prefeitura de Guaratin-
guetá receberá um novo 
reforço para o combate a 
Covid-19 e a Saúde munici-

Rafaela Lourenço
Guaratinguetá

pal. A Câmara anunciou que 
nesta semana devolverá de 
forma emergencial mais R$ 
105 mil aos cofres públicos. 
Com o repasse, a economia 
no Legislativo já garantiu 
R$ 305 mil.

Além das devoluções de 
R$ 100 mil em março e duas 
parcelas de R$ 50 mil em 
abril e maio, o presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD) destinará ao 
chefe do Executivo mais 

R$ 105 nesta terça-feira. 
O montante será utilizado 
como apoio ao pagamento 
da mão de obra da cons-
trução da passarela que 
interligará o novo Pronto 
Socorro Municipal à Santa 
Casa de Misericórdia.

Segundo Celão, foram 
feitos acordos verbais com 
o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) para que os R$ 200 
mil auxiliem a aquisição de 
dez novos respiradores e o 
novo repasse para acelerar 
os trabalhos no PS. 

Os investimentos são 
provenientes da economia 
adotada em comum acor-
do entre os vereadores da 
cidade que cortaram gastos, 
como processos licitatórios. 
O principal destacado pelo 
presidente é o do novo pré-
dio da Casa. “Será na praça 
Conselheiro Rodrigues Al-
ves, nós que lutamos duran-
te anos para essa conquista, 
tivemos a doação o prédio 
por parte do governador 
Geraldo Alckmin, mas en-
tendi que e nesse momento 
a saúde, a vida são muito 
mais importantes que tudo 
isso”, ressaltou.

O projeto que segue sus-
penso está com os tramites 
burocráticos iniciais conclu-
ídos como a parte elétrica, 
arquitetônica e executiva, 
porém, sem a definição dos 
custos da reforma do local.

Questionado sobre a fis-
calização dos repasses do 
Legislativo e dos gover-
nos Estadual e Federal, 
Celão destacou que todas as 
questões relacionadas aos 
investimentos estão sendo 

acompanhadas de perto e 
de que “temos todas infor-
mações tanto do prefeito 
quanto da secretária de 
Saúde, onde sempre estou 
em contato com a secretária 
Maristela, acompanhando 
e fiscalizando”, detalhou o 
vereador que garantiu uma 
atenção redobrada, apesar 
do bom relacionamento com 
o prefeito e os departamen-
tos municipais. 

Há ainda a expectativa 
de novos repasses para a 
continuidade dos trabalhos 
de combate a pandemia, 
para os próximos meses. 
“Por mais que eu não seja 
do mesmo partido do Mar-
cus Soliva, não estaremos 
caminhando juntos com as 

eleições 2020, isso demons-
tra mais do que nunca que 
estamos pensando único e 
exclusivamente na popula-
ção de Guaratinguetá”.

Tribunal de Contas – O 
presidente que completará 
seis anos de trabalhos à 
frente do Legislativo gua-
ratinguetaense, comemo-
rou na última quarta-feira 
a conclusão dos entraves 
nas contas de 2018 sobre a 
realização de um concurso 
público, sendo aprovadas 
as contas do respectivo ano.

No mesmo dia, foi publi-
cado no Diário Oficial da 
União um relatório positivo, 
sem apontamentos nas con-
tas referentes ao exercício 
de 2019.

O presidente Marcelo Coutinho, que fez novo repasse para a Prefeitura

Fotos: Arquivo Atos 
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 No dia 05 de junho co-
memora-se o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, que tem 
como objetivo orientar a so-
ciedade sobre a importância 
da preservação dos recursos 
naturais. O Saneamento bá-
sico é uma área considerada 
prioritária para que haja o 

Da Redação
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Investimentos no setor podem mudar a realidade brasileira
pleno desenvolvimento da 
sociedade e é a base de todo 
o sistema de saúde de um 
país. A saúde pública está 
ligada ao saneamento, pois 
a ausência desse indicador 
pode aumentar a transmis-
são de doenças infecciosas 
que podem acarretar a 
queda de produtividade e 
o aumento de custos.

O Saneamento básico tam-
bém faz conexão direta com 

Saneamento Básico e sua importância para o meio ambiente

o meio ambiente, pois se 
você não tem uma rede de 
coleta e não faz uma elimi-
nação correta do esgoto, 
pode ocorrer a contamina-
ção do solo, do lençol freá-
tico ou até dos rios e lagos.

Em Guaratinguetá, a em-
presa responsável pelo es-
gotamento sanitário no 
município, Guaratinguetá 
Saneamento, através das 
suas operações, “possui o 
compromisso de levar um 
saneamento de qualidade 
às casas de milhares de 
pessoas, destacando a im-
portância das atividades de 

tratamento de esgoto para a 
saúde pública e preservação 
do meio ambiente”, destaca 
Eduardo Caldeira, diretor 
operacional da empresa.

Para alavancar o setor 
do saneamento básico uma 
série de fatores devem ser 
considerados, como o for-
talecimento das parcerias 
entre o setor público e pri-
vado. Segundo dados do Mi-
nistério das Cidades, mesmo 
estando presente em apenas 
6% dos municípios brasi-
leiros, a iniciativa privada 
respondeu por 20% dos 
investimentos realizados no 

setor de água e esgoto de 
2013 a 2016. “A iniciativa 
privada demonstra um gran-
de potencial para contribuir 
com a universalização do 
esgotamento sanitário nas 
cidades brasileiras. Em um 
cenário onde os recursos 
públicos serão insuficien-
tes para cobrir o enorme 
volume de investimentos, as 
Parcerias Público Privadas 
que possuem uma boa saúde 
financeira, planejamento 
e boa gestão apresentam 
resultados positivos e con-
cretos ao setor”, explica 
Mateus Banaco, diretor 

administrativo financeiro 
da Guaratinguetá Sanea-
mento.

A empresa destaca que 
a participação colaborati-
va da população também 
pode fazer a diferença e 
trazer benefícios ao meio 
ambiente. “São pequenas 
atitudes diárias como, rea-
lizar o descarte correto de 
resíduos e lixos para evitar 
a contaminação dos solos 
e rios, certificar-se que as 
instalações da residência 
estão devidamente ligadas 
as redes coletoras e não 
jogar óleo de cozinha na 
pia, podem contribuir na 
preservação do meio am-
biente”, ressalta Caldeira.

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:
THIAGO MIRANDA SURATY, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado
civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de
setembro de 1984, residente e domiciliado Rua Pedro Ângelo Foroni, nº 184, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ FERNANDO SURATY e RITA DE
CÁSSIA MIRANDA SURATY.
TABATA FERREIRA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão encarregada
de transporte, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 28 de dezembro de 1987, residente e domiciliada Rua Pedro Ângelo Foroni,
nº 184, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de AUSELINO TELLES DE CASTRO
e MARIA LUCELIA FERREIRA DE CASTRO. 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, 02 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
YAN FÁBIO MONTEIRO BONIFÁCIO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de março de 1995, residente e domiciliado Rua José Paparazo, nº 84,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de GESSI VALDO BONIFACIO e VALDILEIA
MONTEIRO DA SILVA BONIFACIO.
JÉSSICA FERNANDA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar contábil,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29
de julho de 1996, residente e domiciliada Rua José Paparazo, nº 84, Triângulo,
Pindamonhangaba SP, filha de LUIS FERNANDO MONTEIRO e EDNA MARIA DOS
SANTOS MONTEIRO. 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, 02 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO CESAR ROCHA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão corretor de
imóveis, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de dezembro de 1984, residente e domiciliado Rua Soldado Francisco
Rodrigues nº 96, Campos Maia, em Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL
FERREIRA DOS REIS e ANTONIA ROCHA DOS REIS.
GISELLE HELEN DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
desenvovimento infantil, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Mogi
das Cruzes-SP, no dia 15 de abril de 1987, residente e domiciliada Rua Soldado
Francisco Rodrigues nº 96, Campos Maia, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
ALBERTO DE MELO e NEUSA FÁTIMA DE MELO. 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, 03 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia
09 de janeiro de 1991, residente e domiciliado Rua Teodorico Cavalcante de Souza nº
1289, Mandú, em Pindamonhangaba SP, filho de ANA MARIA DE SOUZA.
RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil divorciada, de 33 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia
28 de janeiro de 1987, residente e domiciliada Rua Teodorico Cavalcante de Souza nº
1289, Mandú, em Pindamonhangaba SP, filha de RAUL RICARDO RAMOS e ROSELI
DE OLIVEIRA RAMOS. 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, 03 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON GABRIEL RODRIGUES JACINTO, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de janeiro de 1996, residente e domiciliado Rua
José Maria de Moraes nº 254, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de
CLAUDEMIR DA CONCEIÇÃO JACINTO e REGINA APARECIDA RODRIGUES.
JOSIMARA DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
novembro de 2002, residente e domiciliada Rua Mario Nogueira da Silva nº 14,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSIEL DOS SANTOS e MARISETE
DA CRUZ DIAS. Apresentaram os documentos I, II, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDILSON BARROS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil divorciado, de 51 anos de idade, nascido em Casa Nova-BA, no dia 09
de julho de 1968, residente e domiciliado Rua Martin Cabral nº 15, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOSE ESTEVAM DOS SANTOS e ESTELITA BARROS
DOS SANTOS.
MARIA APARECIDA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil divorciada, de 57 anos de idade, nascida em São Pedro dos Ferros-MG,
no dia 26 de novembro de 1962, residente e domiciliada Rua Pastor José Rodrigues
de Almeida nº 495, Shangrilá, em Pindamonhangaba SP, filha de DEUSDETE CALIXTO
COSTA e TEREZINHA LUCIA DE LIMA COSTA. 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, 04 de junho de 2020.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 39/2020 PROC. Nº 250/2020.

O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro 
de preços para aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial cadastrados 
na assistência farmacêutica, pelo período de 12 meses; a realizar-se às 09h30min do dia 
24 de junho de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 40/2020 PROC. Nº 262/2020.

O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro 
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços em realização de 
serviços de imagens - Tomografia Computadorizada e Colangioressonancia., pelo período 
de 12 meses; a realizar-se às 09h30min do dia 25 de junho de 2020, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 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 06/2020 CONTRATO Nº 158/2014
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
LOCADOR: MARIA APARECIDA SILVA CAVALCA
OBJETO: Locação do imóvel
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do
Contrato nº 158/14, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Avenida Godoy Neto, nº
480, Olaria, Lorena/SP, CEP 12607-060, onde encontra-se instalada a sede da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, firmado em 10 de junho de 2014, nos
termos previstos em sua Clausula Segunda, Parágrafo Primeiro.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 10 de junho de 2020.
Cláusula Terceira: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual,
previsto no parágrafo primeiro, da cláusula terceira do contrato original.
Cláusula Quarta: O valor global do presente ajuste é de R$ 24.882,96 (vinte e quatro mil
oitocentos oitenta e dois reais e novena e seis centavos), sendo certo que este valor será 
pago em 12 (doze) parcelas iguais mensais e consecutivas no valor de R$ 2.073,58 (dois 
mil setenta e três reais e cinquenta e oito centavos)
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: 05/06/2020
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Com 1.679 casos de dengue Pinda 
mantém combate ao Aedes aegypti

Focado no coronavírus, Litoral Norte 
registra mais de mil casos de dengue

Em meio à pandemia do 
coronavírus (Covid-19), as 
cidades do Litoral Norte re-
forçaram na última semana 
suas ações de combate à 
dengue, que neste ano já 
resultou em duas mortes e 
1.124 moradores infectados 
na região litorânea. Reunindo 
mais da metade dos casos, 
Caraguatatuba tenta conter o 
avanço da doença através da 
intensificação de vistorias em 
imóveis e de ações de cons-
cientização da população.

De acordo com dados da 
Vigilância Epidemiológica 
de Caraguatatuba, o muni-
cípio registrou 615 casos de 
dengue entre janeiro e maio. 
Apesar de o montante ser 
73% inferior ao do mesmo 
período de 2019, que foi de 
2336, a Prefeitura reforçou 
as medidas de prevenção 
à doença, temendo que o 
aumento de infectados con-
tribua para a sobrecarga 
do seu sistema de Saúde, no 
momento concentrado em 
atender vítimas da pandemia 
do Covid-19. 

Comandado pelo prefei-

Caraguá concentra mais da metade dos registros; gestante e idoso são vítimas fatais
Lucas Barbosa 
RMVale

to Aguilar Junior (MDB), o 
Executivo revela em seu site 
oficial que ampliou a frequ-
ência de ações de orientação 
dos moradores e de fiscali-
zação de imóveis, buscando 
eliminar possíveis criadouros 
do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da doença. Além 
de casas, agentes do Centro 
de Controle de Zoonoses 
percorrem estabelecimentos 
comerciais considerados 
pontos estratégicos, como 
borracharias, ferros-velhos 
e oficinas mecânicas. 

Segunda cidade com mais 
casos de dengue no Litoral 
Norte, Ilhabela contabiliza 
218 infectados, sendo uma 
morte. A vítima fatal foi uma 
gestante de 34 anos, que 
morreu em 26 de março no 
Hospital Mário Covas. Graças 

a um parto de emergência, os 
médicos conseguiram salvar 
o bebê. 

O número atual de infecta-
dos na cidade é 77% maior 
ao registrado nos primeiros 
cinco meses do ano passado, 
que foi de apenas 123.

Assim como Caraguá, a 
Prefeitura de Ilhabela afirma 
ter aumentado nas últimas 
semanas as atividades de 
conscientização das famílias 
e de vistorias em imóveis e 
pontos comerciais. 

Em São Sebastião, o boletim 
da Vigilância Epidemiológica 
aponta que a cidade teve 166 
casos de dengue até o fim de 
maio. O número é 76% menor 
do que o contabilizado na 
mesma época de 2019, que 
foi de 706. 

Em contrapartida, o mu-
nicípio teve em 2020 um 
morador de 86 anos morto 
pela dengue em 28 de março. 
O idoso, que residia no bairro 
Arrastão, faleceu no Hospital 
de Clínicas de São Sebastião. 

Cidade com menos casos 
da doença no Litoral Norte, 
Ubatuba possuí 141 registros 
positivos, atingindo uma que-
da de 84% em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado, que foi de 814. En-
tretanto, o Executivo aguarda 
as liberações dos resultados 
de 442 casos suspeitos de 
dengue. 

De acordo com a Prefeitura, 
neste ano já foram fiscaliza-
dos mais de 32 mil imóveis, 
sendo que em cerca de cinco 
mil foram aplicados larvicidas 
e inseticidas.  Segundo a atual 
gestão municipal, gerida pelo 
prefeito Délcio Sato (PSDB), 
as medidas de conscientiza-
ção dos moradores, vistorias 
em imóveis e limpezas de 
terrenos baldios continuarão 
sendo realizadas regularmen-
te em todos os pontos da 
cidade até o fim do ano.

Um dos bairros com maior número de casos no município é o Araretama, 
que recebeu aplicação de produto químico, em operação no final de maio

Pindamonhangaba refor-
çou as medidas de combate 
ao mosquito da dengue. De 
acordo com levantamento da 
secretaria de Saúde, a epide-
mia na cidade contaminou 
1.679 pessoas, a pasta voltou 
a reforçar que os focos estão 
nos quintais das casas e pediu 
a colaboração da população.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Segundo dados da Prefeitura, 
o Araretama é uma das preocu-
pações com relação aos casos 
confirmados, o que motivou 
uma operação de conscienti-
zação e combate à proliferação 
do mosquito, ainda em maio. A 
primeira etapa de abordagens 
aconteceu no Nova Esperança, 
o cronograma de visitas dos 
agentes de controle de vetores 
e comunitários deve seguir 
para outras áreas do bairro.

Além das visitas, também 

está sendo aplicado em locais 
mais críticos o controle quí-
mico através da aplicação de 
inseticida adequado nos quin-
tais das residências. Todos os 
moradores recebem material 
informativo com orientações 
para se preparem para a ação; 
eles devem cobrir alimentos, 
água, roupas de cama ou toa-
lhas de mesa, e também manter 
janelas e cortinas abertas para 
facilitar a entrada do produto. 
Os residentes e animais domés-

ticos devem permanecer fora 
de casa durante a aplicação 
e retornar somente após 15 
minutos da conclusão dos 
trabalhos. A expectativa da 
Prefeitura é de atender duas 
mil residências no Araretama, 
após o térmico das ações a 
equipe será destinada para o 
Castolira. O fumacê também 
tem reforçado as atividades, 
fazendo o percurso à noite 
em localidades que possuem 
grande incidência de dengue.

Guará inaugura novo Centro de Fisioterapia

Para melhor atender os 
pacientes que precisam de 
sessões fisioterapêuticas, a 
Prefeitura de Guará inaugurou, 
na última quarta-feira (3), o 
Centro de Fisioterapia. O novo 
espaço recebeu equipamentos 
modernizados e profissionais 
preparados para atender a 
demanda.

Bruna Silva
Guaratinguetá

Cedido pela secretaria de 
Esportes e localizado no giná-
sio esportivo do Pedregulho, o 
centro visa atender pacientes 
que tiveram problemas de 
saúde como paralisia cerebral, 
hérnia de disco, AVC (Acidente 
Vascular Cerebral); podendo 
até mesmo atender cinco pes-
soas simultaneamente. 

O espaço conta com quatro 
profissionais especializados 
que atenderão das 7h às 17h, 

conforme informado pela 
Prefeitura. Entre os tratamen-
tos variados para reabilitação 
neurológica, reumatologia 
e ortopedia terão auxílio de 
aparelhos de ultrassom, raio 
laser, eletroanalgesia, além de 
eletroestimuladores.

O vice-prefeito, Régis Yasu-
mura (PSB), afirmou que, como 
profissional da área, sempre 
enxergou a necessidade de 
Guará “ter um grande centro 

de fisioterapia”. Ele disse ainda 
que este sempre foi “o sonho da 
administração”. 

O valor investido pela secre-
taria de Saúde para aquisição 
dos equipamentos necessários 
foi de R$ 15 mil, o centro levou 
cinco meses para ser finalizado 
conforme as adequações. O 
atendimento foi iniciado ainda 
nesta semana e 36 pessoas 
recebem assistência fisiotera-
pêutica diariamente.

São Sebastião prorroga pagamento do IPTU

Em função dos problemas 
resultantes da pandemia do 
novo coronavírus, a Prefeitura 
de São Sebastião ampliou o 
prazo de vencimento do IPTU 
(Imposto Predial Território 
Urbano). A medida não será 
obrigatória para as pessoas 
que optarem por realizar o 
pagamento normalmente.

Segundo decreto do prefei-
to Felipe Augusto (PSDB), as 
parcelas referentes ao mês de 
junho e julho tiveram prazo 

Wanessa Telles
São Sebastião

estendido para 10 de dezembro 
deste ano. Ação que também 
foi adotada nas prestações 
dos meses de abril e maio de 
acordo com decreto validado 
no dia 28 de março de 2020.

Aos que desejarem realizar o 
pagamento do imposto normal-
mente, não serão impedidos e 
as pessoas que optarem por 
adiar o prazo de vencimento, 
não serão cobrados juros. Até 
o momento, as demais datas do 
carnê do IPTU não foram alte-
radas. A medida visa auxiliar a 
população afetada financeira-
mente pela pandemia do novo 
coronavírus.

Ubatuba finaliza ponte 
para acesso à zona rural

Com objetivo de beneficiar 
toda a comunidade local, a 
secretaria de Obras de Ubatuba 
concluiu na última quarta-fei-
ra (3) a ponte que estava em 
construção desde novembro de 
2019. A obra contou com inves-
timento de R$ 120,9 mil com 
fundos do próprio Município.

A ponte de balanço de 35m 
de comprimento e 1,5m de 
largura, foi construída com 
madeira e cabos de aço para 
a proteção lateral. Anterior-
mente, alunos moradores da 
Fazenda da Caixa, no interior 

Wanessa Telles
Ubatuba

do Parque da Serra do Mar, 
atravessavam a área por meio 
de um tronco de árvore para 
embarcar no veículo escolar 
até a EM Iberê Ananinas Pi-
mentel, na Picinguaba.

Segundo o prefeito Délcio 
Sato (PSD), a ponte facilitará 
o acesso para os alunos da 
região. Em épocas de chuva, 
a falta dela resultava em 
baixa frequência dos alunos, 
afetando o aproveitamento 
escolar. “Quando o assunto é 
educação, precisamos priori-
zar ainda mais. Esta ponte vai 
oferecer o suporte necessário 
aos nossos alunos e, assim, 
minimizar a quantidade de 
faltas”.

Ponte entregue nesta semana, melhorou difícil acesso à áreas rurais

Praça em São Sebastião; cidade prorroga prazo de parcelas do IPTU

Trabalho contra a dengue em Caraguá; visitas às residencias fazem parte de campanha para evitar novos casos da doença na crise da saúde

Durante ações contra o novo coronavírus, Pinda também foca a dengue

Fotos: Reprodução PMC

Fotos: Divulgação PMP

Fotos: Reprodução PMU

Fotos: Reprodução PMSS
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Prefeitura de Pinda entrega mais de cem 
títulos para moradores do Bem Viver
Projeto de regularização fundiária “Meu Bairro é Legal” atende novos empreendimentos no município

Expandido as ações do 
“Meu Bairro É Legal”, a se-
cretaria de Habitação de 
Pindamonhangaba entregou, 
na última terça-feira (2), 180 
escrituras para os moradores 
do condomínio Jacarandá, 
no empreendimento habi-
tacional Bem Viver. As ati-
vidades de regularização no 
complexo devem continuar 
nas próximas semanas, às 
terças-feiras, conforme ta-
bela determinada pela pasta 
responsável.

A administração municipal 
destacou que os contratos 
de compra de imóveis foram 
registrados no cartório de 
imóveis. Foram entregues 
também a cópia de matrícula 
dos apartamentos para os 
residentes. O momento de 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

entrega aconteceu ao longo 
do dia, dividido em blocos 
para evitar aglomerações 
devido à pandemia do novo 
coronavírus.

O projeto habitacional 
realiza ações semanalmente 
para regularizar situações 
fundiárias no município. 
Nele, as localidades aten-
didas recebem o título da 
propriedade e o morador se 
torna efetivamente o dono. 
Desde de setembro do ano 
passado foram atendidos 
os moradores do Nova Es-
perança, Feital, Campinas, 
Campininha, Karina/Ramos, 
Paulino de Jesus, Azeredo e 
Recanto do Sol.

Na última quinta-feira (4) a 
Prefeitura repassou a conces-
são de documentos do Lotea-
mento Marieta Azeredo, em 
Moreira César. O município 
frisou que quarenta famílias 
foram contempladas.

Fotos: Divulgação PMP

Conjunto de moradias do Residencial Bem Viver,  em Pindamonhangaba, que recebeu ações para entrega de mais de cem títulos durante a semana

Programa Rede Pinda Livre expande a área de cobertura 
para moradores do Ribeirão Grande e do Bonsucesso

Pinda tenta avançar acessos à 
internet para zona rural com 
novos pontos de Wi-Fi gratuitos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou, no fim do 
último mês, a instalação de 
pontos de Wi-Fi nos bairros Ri-
beirão Grande e Bom Sucesso, 
na região rural. A ação faz arte 
do trabalho de expansão do 
“Programa Cidade Inteligente”, 
que garante acesso gratuito à 
internet de maneira ilimitada.

A implementação de torres 
de transmissão já foi concluída 
no Ribeirão Grande, enquanto 
a estrutura no Bonsucesso está 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

em fase de testes de frequência 
da conexão.

Em vídeo publicado em rede 
social, o prefeito Isael Domin-
gues (PL), declarou que esse é 
começo do trabalho para levar 
conectividade para a área que 
atrai turistas, sendo também 
uma forma de solicitar ajuda 
em casos de acidentes nas es-
tradas que cortam a zona rural. 
Os pontos de internet também 
foram colocados próximos a 
um estabelecimento turístico 
localizado às margens do rio, 
além de uma unidade escolar.

A ação não tem custos para o 
Município, pois é feita a partir 

de uma doação à cidade, até o 
momento são cinco localidades 
que possuem internet gratuita 
para a população; entre elas 
estão praças no Araretama, 
Moreira César, Centro, Parque 
da Cidade e Feira Livre. A in-
tenção da gestão é de ampliar 
o número para 22 e abranger 
mais espaços na zona rural.

O prefeito destacou ainda 
que devido à pandemia, al-
guns pontos na zona urbana 
sofreram restrição para evitar 
a aglomeração de pessoas em 
espaços públicos; mas após o 
período, a conectividade será 
retomada normalmente.

Novo wi-fi é aposta para ampliar acesso às informações para moradores da zona rural de Pindamonhangaba

Fotos: Arquivo Atos


