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Movimento na praça Conselheiro Rodrigues Alves, no Centro de Guaratinguetá; cidades lutam para inibir avanço da doença, mas número de casos cresce após a flexibilização

Estado mantém RMVale na fase 
2, mesmo depois de 6.015 casos
Média diária de infectados com Covid-19 quase dobra após reabertura do comércio com 
3.771 somente em junho; Litoral tem duas das cinco cidades com mais contaminações

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) segue na 
faixa laranja da segunda 
fase da quarentena do Esta-
do, prorrogada até o dia 14 
de julho. A informação foi 

Foto: Marcelo A dos Santos

confirmada pelo governador 
João Doria (PSDB). O novo 
período tem início na próxi-
ma segunda-feira e atende a 
região que enfrenta alta nos 
números de contaminações, 
ultrapassando os seiscentos 

casos confirmados de novo 
coronavírus. Para sequência 
da batizada de “quarente-
na heterogênea”, o Estado 
realizou levantamentos 
dos critérios sanitários e 
estruturais das 39 cida-

des da RMVale e decidiu 
manter a flexibilização (em 
horário reduzido de quatro 
horas) em serviços como 
imobiliárias, escritórios, 
concessionárias, shopping 
centers e comércio em geral. 

Os atendimentos devem ser 
realizados com capacidade 
limitada a 20%, mediante 
adoção de protocolos de 
higiene específicos.
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Escada construída após polêmica de obra na Basílica Velha; Santuário garante aprovação técnica de projeto

Fotos: Divulgação Eduardo Ferro

Universitários que participam de trabalho voluntário para doação de máscaras a hospitais e instituições

Live do samba 
por doações em 
Guaratinguetá

As Escolas de Samba de 
Guaratinguetá fazem neste 
sábado uma live solidária para 
arrecadação de alimentos, que 
serão doados para as famílias 
carente.

Passista do Carnaval de Guará
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Polêmica da nova escada da Basílica Velha
Enquanto debate a retomada 

das atividades religiosas-tu-
rísticas, Aparecida enfrenta 
uma nova polêmica: a troca 
da escadaria da Matriz Basílica 

Velha de Nossa Senhora, em 
obra que gerou revolta de mo-
radores e fieis. Construída em 
1888, a igreja foi tombada em 
1982 e a reforma colocou em 

xeque os cuidados com o setor, 
apontado como essencial para 
a retomada na cidade após a 
crise com a pandemia.
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Universidades doam máscaras para hospitais
Apoios da iniciativa pri-

vada e da sociedade civil 
têm reforçado as ações 
de combate à pandemia 
de Covid-19. Em Lorena, 

o projeto Smart Society Li-
ving Lab da EEL USP (Escola 
de Engenharia de Lorena), 
Unifatea (Centro Universi-
tário Teresa D’Ávila) e Serra 

Dourada, que produz e doa 
máscaras de proteção, rece-
beu R$ 50 mil para aquisição 
de materiais e equipamentos.
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Pinda altera 
o pagamento 
de férias aos 
funcionários

A secretaria de Adminis-
tração de Pindamonhanga-
ba deve alterar o modo de 
pagamento de férias dos 
servidores. A mudança foi 
anunciada na última quarta-
-feira. Com a decisão, os fun-
cionários passarão a receber 
dois documentos apontando 
os recebimentos: o primeiro 
com detalhamento das férias, 
a quantia referente a um terço 
do período de descanso e abo-
no pecuniário, além descontos 
habituais como INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) e 
Imposto de Renda.
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Novas mortes 
por Covid-19 
preocupam 
Litoral Norte

Em uma situação que tem 
causado angústia nas famílias, 
a pandemia tem números ele-
vados nas cidades do Litoral 
Norte. Três das quatro cidades 
da região registraram novas 
mortes causadas pelo novo 
coronavírus na quinta e sexta-
-feira. Segundo município com 
mais infectados, São Sebastião 
retomou a restrição de acesso 
às suas praias.
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projeção, garantem os especialistas 
da política local que o grupo do edil 
Paulo Vieira, congregando vários 
vereadores e bons postulantes à 
futura Câmara, e que recebeu a 
filiação do radialista Laodelino, se 
somar com algum prefeiturável da 
oposição, poderá encarecer ainda 
mais a campanha de Gabriel. Per-
guntem ao Jorge Currila...

A polêmica dos vices
Enquanto a concorrência ‘quei-

ma os neurônios’ na captura de um 
nome pra vice-prefeito, Thales 
Gabriel está para ‘jogar no paliti-
nho’ a escolha dos mais de cinco 
postulantes. Desde Charles Fernan-
des – que traria a simpatia de Paulo 
Vieira – a Mário Notharangelli; de 
Zé Rogério a Kleber Silveira – que 
por via das dúvidas já desincompa-
tibilizou da Prefeitura, todos estão 
de prontidão para o convite. Ah! 
Sem contar Diego Miranda – que 
sentindo a temperatura da disputa 
interna para o ‘convite’, tratou 
logo de se autodefinir candidato 
a vereador para não amargar uma 
reação contrária.

Congestionamento
Para quem achou que sete can-

didatos a prefeito de Cachoeira 
seria muito, nem imaginava que o 
oitavo já estaria sendo anunciado. 
Esta semana o advogado Marcelo 
Galvão postou em sua rede social 
que pretende disputar o cargo pelo 
PSD – curiosamente partido do Tio 
João do Açaí. Ele passa a integrar 
uma lista de opção como Fernando 
Hummel (PP), Dadá Diogo (Pode-
mos), Torrada (PSB), Mineiro da 
Funerária (MDB), Elbom Fontes 
(Prós) e se não pintar outros nomes, 
Aloísio Vieira (PTB).

Planejando hoje...
...a realidade do amanhã - 

Mais uma dupla de pré-candidatos 
à Prefeitura acrescentam os diálo-
gos sobre o desenvolvimento de 
Ubatuba, Professor Ademar Alves 
(Avante) e Custódio Barreto (Pro-
gressista). Motivados pela crise na 

saúde – ainda mais agravada com a 
pandemia da Covid-19, da carência 
de uma educação mais promissora 
e a necessidade de mecanismos 
municipais para fortalecer a se-
gurança, Ademar e Custódio vêm 
ganhando forças na orla e prestígio 
entre os políticos.

Engrossando o caldo
Enquanto o prefeiturável Nuno 

Dias (PROS) recebe aclamação 
popular falando de inovação, hu-
manização e qualidade de vida em 
Ubatuba, a também pré-candidata 
à prefeita Flávia Pascoal (PL) ga-
nha espaço entre os moradores e 
discute nas redes sociais políticas 
públicas e ações de crescimento 
da cidade. Em análise, o mercado 
político do litoral acredita que a 
estabilidade da reeleição de Délcio 
Sato (PSD) entre em risco, contra-
riando o pensamento de que quanto 
mais candidato melhor.

Não convidem para...
...a mesma picanha Os vere-

adores de Guaratinguetá e o em-
presário Silvio Sanzone, principal-
mente se o churrasqueiro for o atual 
prefeito e a motivação da festa seja 
o lançamento da pré-candidatura 
de sua jornalista e apresentadora 
Dani Dias!!!

João Pita

Bastidores da Política

Isael Domingues

Atos e Fatos
“Em dúvida, 
diga a verdade”

Márcio Meirelles Mark Twain

O MITO DA CAVERNA
O Mito da Caverna ou Alegoria 

da Caverna é uma metáfora criada 
por Platão contida em sua obra A 
República.

A República de Platão descre-
ve sobre a política ateniense da 
Grécia Antiga e apresenta a tese 
relacionando o conhecimento ao 
poder público.

Para Platão, o conhecimento da 
verdade mais profundo, proporcio-
nado apenas pelo raciocínio, é a 
condição fundamental para que um 
governante tenha uma boa gestão.

O livro é construído na forma 
de diálogo. O Mito da Caverna, um 
capítulo da obra, retrata o diálogo 
de Sócrates, personagem principal, 
e Glauco.

Sócrates constrói um exercício 
de imaginação para Glauco, fa-
lando para o jovem imaginar uma 

situação passada dentro de uma 
caverna em que prisioneiros foram 
mantidos desde o seu nascimento.

Acorrentados em uma parede 
só tinham a visão da parede em 
sua frente e nessa parede sombras 
formadas por uma fogueira no 
fosso anterior eram projetadas. 
As sombras projetadas na parede 
frontal aos prisioneiros passaram 
a ser a realidade no seu restrito 
mundo, em resumo, aquelas ex-
periências.

Certo dia, um dos prisioneiros 
é libertado e começa a explorar o 
interior da caverna descobrindo 
que as sombras que ele sempre via 
era, na verdade, controladas por 
pessoas atrás da fogueira.

Fora da caverna uma realidade 
muito mais ampla e complexa do 
que ele julgava quando ainda es-
tava preso.

A luz solar, o primeiro incô-
modo, suas retinas não estavam 
habituadas com tanta claridade e 
o cega momentaneamente.

Passada esta sensação de ce-
gueira, o ex-prisioneiro percebe 
que a realidade e a totalidade do 
mundo não se parecem com nada 
que tinha vivido.

Um dilema toma forma em 
sua mente. Retornar a caverna e 
correr o risco de ser julgado como 
louco por seus companheiros ou 
desbravar aquele novo mundo. 
A realidade toma forma sem sua 
mente: o que julgava conhecer 
antes era fruto enganoso de seus 
sentidos limitados.

O leitor/eleitor já em condições 
de perceber que o nosso presidente 
vive o mito da caverna. Prisioneiro 
de sombras, apesar de toda a infor-
mação e conhecimento que tem à 
sua disposição.

Não só o presidente, a nossa 
sociedade foi acometida de uma 
preguiça de pensar estimulada 
pela facilidade que as tecnologias 
proporcionam.

A política, a sociedade e a vida 
comum, deixaram de ser interes-
santes para os cidadãos de nosso 
tempo. Neste início de século ape-
nas vivem como se a própria vida 
tivesse importância maior que a 
preservação da sociedade.

Mandatários de nações estran-
geiras homenagearam os mortos 
pela pandemia, um gesto huma-
nitário e sinal civilizatório. Não 
vi em nosso país um gesto desta 

natureza. A preguiça intelectual 
tem sido a mais forte característica 
de nosso tempo. A dúvida, o ques-
tionamento, a não aceitação das 
afirmações sem antes analisá-las 
são hoje desprezadas.

As “Fake News”, palavra ingle-
sa, abrandam a consequência de 
uma palavra maligna do nosso vo-
cabulário: a mentira, a maledicên-
cia. As pessoas não se prestam ao 
cuidado de verificar a veracidade e 
a confiabilidade da fonte geradora 
da informação. As redes sociais vi-
raram verdadeiras vitrines do ego, 
que divulgam a falsa propaganda 
de si, sequer sabendo o peso que 
sua existência traz o mundo.

A ignorância, em nosso tempo, 
é cultivada e celebrada.

O país vive sobre o predomínio 
da opinião rasa, do conhecimento 
superficial, da informação inútil, 
construindo uma prisão cotidiana 
que arrasta as pessoas, cada vez 
mais, para a caverna da ignorância.

O mito da caverna nos coloca 
em um mundo limitado, preso 
em nossas crenças; a caverna, os 
nossos sentidos enganados; as 
sombras, as opiniões erradas, o 
conhecimento preconceituoso, a 
prevalência do senso comum como 
a verdade.

Sair da caverna significa buscar 
o conhecimento verdadeiro diante 
da luz que ofusca, eliminar a visão 
do prisioneiro, instalar a clareza do 
conhecimento verdadeiro.

A sociedade precisa sair da 
caverna!

“A ignorância, em nosso tempo, 
é cultivada e celebrada”

Aparecida - O Santuário Nacional, 
responsável pela Basílica Velha, que 
virou centro de uma polêmica com 
fiéis, membros de um movimento 
(hoje fora de ação oficial), formado por 
moradores e empresários do Centro 
Velho. O grupo protestou nesta semana 
contra a retirada da escada de acesso 
e outras ações na igreja, um prédio de 
1888, tombado na década de oitenta, 
e que é destino de milhões de turistas 
por ano. Mesmo garantindo que tem o 
aval técnico para a obra, o Santuário 
coloca em ponto negativo um dos 
focos da esperança da cidade para a 
recuperação pós pandemia, além da 
falta de comunicação junto aos fiéis de 
Aparecida, temerosos pela construção 
de forte apelo histórico e de fé.

Lorena – O vereador Pedro da 
Vila Brito que na contramão da opo-
sição ao prefeito Fábio Marcondes 
na Câmara Municipal, está pegando 
o caminho do bom senso contra a 
iniciativa polêmica do colega Fabio 
Longuinho em extinguir a recém 
criada Zona Azul na cidade. Pela lei 
aprovada em 2019, a Prefeitura con-
tratou através de processo licitatório 
a Estacionamento Digital, já em fase 
de implantação com a contratação 
de aproximadamente 100 funcio-
nários. Por entender a necessidade 
do serviço e as oportunidades dos 
empregos, Pedro da Vila Brito está 
se colocando como mediador para 
manutenção do estacionamento 
rotativo.

Assédio dos eleitores
Comenta-se pelas esquinas de 

Pinda que a oposição ao prefeito 
Isael Domingues está tão ressentida 
pelos avanços da 
Administração 
Pública que re-
solveu criticar 
o formato das 
inaugurações. 
E s t a  s e m a n a 
tentaram um al-
voroço nas re-
des sociais com 
registro no ‘meio’ ou ‘meios’ de 
comunicação que ele$ dominam 
denunciando a suposta aglomera-
ção de pessoas. Durmam com este 
barulho...

Um passo à frente
Em meio a pandemia do corona-

vírus alguns pré-candidatos de Lore-
na se reinventam enquanto outros se 
complicam. Na disputa pelo futuro 
Executivo, Sylvio Ballerini (PSDB) 
segue ainda tentando acertar as dife-
renças e vaidades entre os integran-

tes de seu grupo, buscando rastrear 
os apoiadores que sobreviveram ao 
fato Fradique; Daniel Munduruku 
já está com chapa pronta de ve-
readores, vice escolhida e pronto 
para anunciar plano de governo e 
discutir metas nos debates. Marietta 
Bartelega continua trabalhando e 
necessariamente envolvida com as 
classes sociais da cidade criando 
mecanismo de apoio às famílias. Um 
eventual quarto candidato parece 
que que não evoluiu, segundo a pa-
tuleia da Praça, talvez pela indecisão 
de seus agregados – muitos com os 
recursos reclusos no ‘esquemão’ da 
pirâmide financeira que explodiu 
com a economia local...

Reforço partidário
O vice prefeito Ricardo Piorino 

reforçou a base partidária da campa-
nha com o PSB no pacote eleitoral 
do prefeito Isael Domingues. De 
acordo com o mercado político da 
constelação de partidos em torno da 
reeleição, Piorino tem o comando 
– direto ou indiretamente – de pelo 
mesmo quatro dos principais.

Leitura
É voz corrente entre os cientistas 

políticos de Pinda que o êxito da 
campanha à reeleição passa pelas 
mãos de Ricardo Piorino, ou seja, 
com sua permanência na condição 
de vice, o prefeito Isael Domingues 
teria menos dificuldades com a 
oposição e somaria a integralidade 
do corpo a corpo com os eleitores. 
Falam ainda que a majoritária ser 
com Magrão não acrescentaria di-
videndos, e com Everton Chinaque, 
a coisa ficaria na mesma.

Casca de banana
No afã de travar a administração 

do prefeito Fábio Marcondes, o 
vereador Fabio Longuinho defende 
uma proposta de anular a lei que 

extingue a Zona 
Azul em Lore-
na – aprovada 
no ano passado 
e que está sen-
do implantada 
na cidade com 
a contratação 
de cerca de 100 
funcionários. 

Ventos dos corredores da Câmara 
revelaram que os próprios colegas 
da oposição apoiaram Longuinho 

neste atentado contra a geração de 
empregos e desconstrução da ordem 
pública, apenas para vê-lo ‘sangrar’ 
neste período eleitoral, onde “cada 
candidato é por si, e os eleitores para 
todos...”

Boca rica
Corre na boca pequena de Cacho-

eira que a população não sabe se a 
indignação é maior contra o prefeito 
ou dos atuais vereadores. Para piorar 
a situação e a rejeição, correu a no-
tícia que a Câmara ‘debaixo de um 
quieto’ aprovou o repasse de R$11 
milhões para o sumidouro, digo, 
Santa Casa. Segundo o pessoal de 
bom senso, nada demais se a po-
pulação estivesse sendo atendida a 
contento e se tudo estivesse em ple-
no funcionamento no hospital que 
tem mais funcionários que pacientes. 
Afinal, o Ministério Público não 
havia determinado que o prefeito 
Edson Mota exonerasse um punhado 
de contratados da Santa Casa? Ou 
os familiares dos vereadores são 
exceção???

Sinal de alerta
Informações da antessala do 

gabinete do prefeito deram conta 
que a permissionária do Transporte 
Urbana de Guaratinguetá – o TUG 
poderá devolver a concessão à Pre-
feitura, devido a pandemia do novo 
coronavírus que reduziu a quanti-
dade de ônibus e seus respectivos 
horários, caso não haja por parte da 
administração um aporte financeiro 
para amenizar os prejuízos. Em 
abril, a empresa Oceano já pretendia 
um recurso de R$ 1 milhão, mas a 
Administração Pública transformou 
este valor em compras de passes fra-
cionados. De acordo com a patuleia 
política, esta medida extrema da 
empresa é tudo que Executivo não 
poderia ter ou receber às vésperas 
do período eleitoral.

De bem com a galera
O vereador João Pita comemorou 

o apoio do prefeito ao seu reque-
rimento que pede a isenção dos 
aluguéis dos permissionários dos 
espaços comer-
ciais do Termi-
nal Rodoviário 
de Guará duran-
te a pandemia 
do coronavírus. 
O requerimento 
de Pita, também 
assinado pelo 
presidente da 
Câmara – o Celão, tem como obje-
tivo apoiar os empresários da Rodo-
viária neste momento de crise, onde 
a transição de pessoas pelo espaço 
diminuiu e por consequência, estão 
encontrando dificuldades em manter 
seus estabelecimentos.

Cara ou coroa?
Ganhou quem apostou, em Cru-

zeiro, que Celso Lage não enfrentaria 
o prefeito Thales Gabriel na linha 
de frente. Ventos da oposição infor-
maram esta semana que o jornalista 
Paulo Antônio de Carvalho já assu-
miu como pré-candidato a prefeito e 
aí, sim, com Celso Lage como vice. 
A dupla reúne a maior parte das li-
deranças que se manteve distante da 
administração como também outras 
que tentaram aproximação, porém, 
não foram aceitas. Perguntem ao 
ex-vereador Marco Aurélio!!!

A voz do povo
Se valerem as pesquisas e prévias 

eleitorais que ‘filtrou’ a preferência 
dos eleitores de Cruzeiro, pelo ín-
dice de aprovação do governo de 
Thales Gabriel, a dupla Paulo An-
tônio e Celso Lage estaria largando 
na segunda fila, seguida de Juarez 
Juvêncio atropelando Fernando Mo-
reira na terceira posição. Junto a esta 

Fabio Longuinho

Bartelega - Munduruku - Ballerini

Professor Ademar e Coronel Custódio
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Com mais de seis mil casos de Covid-19, 
RMVale segue com atividades flexibilizadas
Média diária de infectados quase dobra após reabertura do comércio na região, com 3.771 somente em 
junho; Litoral Norte tem duas das cinco cidades com mais registros de contaminações por novo coronavírus

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) segue na 
faixa laranja da segunda 
fase da quarentena do Esta-
do, prorrogada até o dia 14 
de julho. A informação foi 
confirmada pelo governador 
João Doria (PSDB). O novo 
período tem início na próxi-
ma segunda-feira e atende a 
região que enfrenta alta nos 
números de contaminações, 
ultrapassando os seiscentos 
casos confirmados de novo 
coronavírus.

Para sequência da batizada 
de “quarentena heterogênea”, 
o Estado realizou levanta-
mentos dos critérios sani-
tários e estruturais das 39 
cidades da RMVale e decidiu 
manter a flexibilização (em 
horário reduzido de quatro 
horas) em serviços como 
imobiliárias, escritórios, 
concessionárias, shopping 
centers e comércio em geral. 

Lucas Barbosa
RMVale

Os atendimentos devem ser 
realizados com capacidade 
limitada a 20%, mediante 
adoção de protocolos de 
higiene específicos.

A região registra em ju-
nho um aumento de 112% 
no número de moradores 
infectados pelo coronavírus 
(Covid-19) em comparação 
a maio. Desde o início da 
reabertura gradual das ati-
vidades econômicas no últi-
mo dia 1, a média diária de 
novos casos da doença teve 
um crescimento de 174% em 
relação ao mês anterior.

De acordo com os dados 
divulgados até a manhã 
desta sexta-feira (26) pelas 
prefeituras das 39 cidades 
da RMVale, de 1 a 31 de maio 
a região contabilizou 1.672 
moradores infectados pelo 
coronavírus, representando 
uma média de 54 novos casos 
por dia.

Com a flexibilização gradu-
al das atividades econômicas, 
autorizada pelo governador 
João Doria (PSDB) no último 
dia 1 dentro do Plano São 

Foto: Marcelo A dos Santos

Atividades comerciais seguem flexibilizadas com atenção a restrições e cuidados contra o novo coronavírus

Paulo, a RMVale registra 
até esta quinta-feira 3.771 
diagnósticos positivos da 
doença, correspondendo a 
uma média diária de 180 
novos infectados. Desde o 
início da contagem, foram 
6.015 confirmações e 222 
mortes por Covid-19.

Entre as cidades com a 
situação mais preocupante 
estão São José dos Campos, 
que atingiu 2.561 casos con-
firmados, São Sebastião, que 
contabiliza 518, Caraguatatu-
ba (339); Pindamonhangaba 
com 158; Guaratinguetá com 
146; Lorena com 137 e Uba-
tuba com 133.

O estado de São Paulo soma 
248.587 casos, com 9.765 so-
mente nas últimas 24 horas. 
Até essa sexta-feira, foram 
13.759 mortes decorrentes 
do novo coronavírus.

Além do avanço de ocor-
rências da doença, o Estado 
avaliou o índice de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
para pacientes com Covid-19,  
os número de leitos para 
cada cem mil habitantes.

Universidades de Lorena ampliam doação de 
máscaras para hospitais e entidades da região

Fotos: Divulgação Eduardo Ferro

O professor Eduardo Ferro ao lado de universitários que participam de trabalho para doação de máscaras

Doação de R$ 50 mil de empresa geradora de energia e novos equipamentos geram aumento 
de 400% na produção do material; projeto prevê álcool em gel e reutilização de plástico

Apoios da iniciativa priva-
da e da sociedade civil têm 
reforçado as ações de comba-
te à pandemia de Covid-19. 
Em Lorena, o projeto Smart 
Society Living Lab da EEL 
USP (Escola de Engenharia 
de Lorena), Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila) 
e Serra Dourada, que produz 
e doa máscaras de proteção, 
recebeu R$ 50 mil para aqui-
sição de materiais e equipa-
mentos. O grupo deve iniciar 
a produção de álcool em gel 
e gerar menos resíduos ao 
meio ambiente.

A equipe de aproximada-
mente quinze voluntários, 
entre professores, universitá-
rios e funcionários já produ-
ziram cerca de mil máscaras 
em 3D, com uma jornada 
de oitos horas de trabalho. 
As unidades foram doaram 
para hospitais de Lorena e 
Roseira e entidades sociais 
de Guaratinguetá, Canas, 

Rafaela Lourenço
Lorena

Piquete, Guaratinguetá e 
Cruzeiro. Com a doação do 
Instituto EDP, de R$ 50 mil, 
o projeto poderá aumentar 
a produção de duas mil para 
dez mil máscaras e benefi-
ciar mais pessoas. 

Segundo a EDP, o repasse 
será investido na compra 
de novas impressoras 3D, 
máquina de corte a laser, 
máquina de costura e outros 
insumos para contribuir 
na produção de protetores 
faciais, máscaras de tecido 
e outros acessórios que es-
tão sendo aprimorados em 
pesquisa de professores e 
alunos.

O idealizador do projeto, 
o professor doutor da USP, 
Eduardo Ferro, salientou que 
o investimento possibilitará 
ainda a compra de equipa-
mentos para reutilizar o plás-
tico e gerar menos resíduos. 
“Quando imprimimos na 
impressora 3D a gente gera 
resíduo, aí estou negociando 
uma máquina para reciclar 
plástico e se transformar de 
novo em filamento”.

Ferro explicou que boa 
parte dos novos materiais 
já chegou e que além da 
doação da EDP, empresas 
e redes globais como Tech-
noval e Rotary doaram uma 
máquina de corte a laser e 
uma impressora 3D, respec-
tivamente.

Para iniciar a produção do 
álcool em gel, Ferro destacou 
que falta apenas a chegada 
de dois insumos. “Já chega-
ram os potes, tampinhas e o 
álcool puro. Já compramos e 
a Vigilância (Sanitária) já fez 
a vistoria. Até semana que 
vem temos uma entrega para 
o projeto Criança Feliz, ai vão 
os kits para as famílias”.

O projeto social de alunos 
da USP, que faz parte de uma 
das frentes neste momento 
de pandemia, arrecadou ali-
mentos para serem doados 
com máscaras, protetores 
faciais e o álcool em gel para 
famílias já atendidas, consi-
deradas de vulnerabilidade.

Para o idealizador do 
Smart Society, as dez mil 
máscaras são apenas uma 
das vertentes de apoio ao 
combate ao novo coronaví-
rus. Outras ações, projetos 
e pesquisas ainda estão em 
estudo para envolver mais as 
universidades em benefícios 
à população.

Os interessados em co-
nhecer melhor o projeto ou 
fazer doações devem acessar 
o site oficial, que segue em 
atualização, lab4society.com.

Codesg abre inscrições para seleção de coletores de lixo em Guará

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá) abre na próxima 
semana o processo seletivo 
para contratação temporá-
ria de coletores de lixo na 
região. Serão oferecidas 
dez vagas para coletores de 
lixo, com remuneração de 
R$ 1.119, além da entrega 
de cesta básica, conforme 
critérios dos demais em-
pregados.

No ato da inscrição, gra-
tuita, os participantes de-
vem estar munidos da ficha 
de inscrição, que será dis-
ponibilizada no local pela 
organização do processo 
seletivo, e cópia do docu-

Wanessa Telles
Guaratinguetá

mento de identidade oficial 
com foto. Os inscritos devem 
ter ensino fundamental 
completo e idade mínima 
de 18 anos.

A vaga consiste em ativida-
des de coleta de lixo amon-
toado ou acondicionado em 
latões e sacos plásticos com 

caminhões compactadores, 
exigindo esforço físico e 
ferramentas manuais, além 
da remoção lixo para de-
pósito e descarga, varrição 
de espaços públicos, coleta 
seletiva de materiais, lim-
peza de compartimento de 
carga dos veículos coletores 

de lixo, limpeza de quintais 
e entulhos com utilização 
de vestimentas de proteção 
apropriada (botas e luvas).

A contratação para as va-
gas será mediante resultado 
da prova prática, realizada 
no dia 2 de agosto, no mes-
mo local das inscrições, 

Processo seletivo oferece dez vagas temporárias com renda de até R$ 1.119; idade mínima para inscritos é de 18 anos
à avenida Professor João 
Rodrigues de Alckimin, nº 
670. As inscrições, gratuitas, 
serão realizadas de forma 
presencial e ficarão abertas 
entre os dias 6 e 8 e julho 
das 9h30 às 12h.

Os nomes dos aprovados 
serão divulgados no dia 

19 de agosto. Para mais 
informações sobre a prova, 
contratação e cronograma 
do processo, os interessa-
dos devem acessar o edital 
disponível na página do 
Facebook da Prefeitura de 
Guaratinguetá ou o site da 
Codesg, codesg.net.br.
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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:
EDERSON MOREIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil divorciado, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 26 de agosto de 1987, residente e domiciliado Avenida Alferez Adriano Gomes
Vieira nº 431, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO DIMAS
RODRIGUES e MARIA DE FÁTIMA MOREIRA RODRIGUES.
IRIS DA SILVA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em enfermagem,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de agosto de 1993, residente e domiciliada Rua Francisco Joaquim de Oliveira
Filho nº 391, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BOSCO DE ALMEIDA
e MARGARIDA MARIA DA SILVA ALMEIDA. 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, 22 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERIK MASSAO HIGA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 37 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 10 de março de 1983,
residente e domiciliado Rua Raul Borges nº 624, Triângulo, em Pindamonhangaba SP,
filho de MINORU HIGA e KIYOKO HIGA.
DANIELE LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Paracambi-RJ, no dia 13 de janeiro de
1982, residente e domiciliada Rua Raul Borges nº 624, Triângulo, em Pindamonhangaba
SP, filha de ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS e NEUSA LIMA DOS SANTOS.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO GONÇALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de fevereiro de 1977, residente e domiciliado Rua Cônego Tobias nº 105, Alto do
Tabaú, em Pindamonhangaba SP, filho de MAURO GONÇALVES DA COSTA e MARIA
CLEUSA CHAGAS DA COSTA.
FABIELE DE ARAÚJO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil divorciada, de 34 anos de idade, nascida em Mossoró-RN, no dia 24 de
setembro de 1985, residente e domiciliada Rua Lecticia Bononcine dos Santos nº
1750, condomínio Morumbi, bloco 14, aptº. 4, Morumbi, em Pindamonhangaba SP,
filha de FRANCISCO ARAÚJO DA COSTA e DILMA MARIA DE ARAÚJO.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GIOVANI MARCELO PUPPIO, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado
civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de
março de 1970, residente e domiciliado Rua Antonio Augusto Rodrigues nº 261,
Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANTONIO PUPPIO e MARISA
RISOLETA DE AVILA PUPPIO.
CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
técnica de enfermagem, estado civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em
Guaratinguetá-SP, no dia 03 de junho de 1981, residente e domiciliada Rua Antonio
Augusto Rodrigues nº 261, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filha de
ADEMILSON ARAUJO DOS SANTOS e MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA. Apresentaram
os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ODAIR CHINAQUI, de nacionalidade brasileira, profissão marceneiro, estado civil
divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de
novembro de 1970, residente e domiciliado na Estrada Municipal do Goiabal nº 2300,
Goiabal, em Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO CHINAQUI e MARIA JOSÉ
BAHIA CHINAQUI.
LUCIA ELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil viúva, de 52 anos de idade, nascida em Moreira Cesar -
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de agosto de 1967, residente e domiciliada na
Estrada Municipal do Goiabal nº 2300, Goiabal, em Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ DUVANIR LUCIANO e ALICE LEITE LUCIANO. 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, 24 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUIZ PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
janeiro de 1990, residente e domiciliado Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira nº 102,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de APARECIDA DOMICIANA PEREIRA.
ANA FLÁVIA DE PAULA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
dezembro de 1992, residente e domiciliada Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira nº 102,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LUIZ DE SOUZA e VALDIRENE
ROSA DE PAULA. 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, 25 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVANDRO CASSIANO DE GODOY, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 09 de novembro de 2000, residente e domiciliado Rua Severino da Silva Lopes nº
524, Jardim Mariana, em Pindamonhangaba SP, filho de MARIA DE FATIMA GODOY.
LETÍCIA TAVARES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em
enfermagem, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de janeiro de 1999, residente e domiciliada Rua Severino da Silva Lopes
nº 524, Jardim Mariana, em Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO MOREIRA
FILHO e CARLA SIMONE TAVARES MOREIRA. 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, 25 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY MACEDO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Santo Amaro-BA, no dia 29 de
setembro de 1995, residente e domiciliado Rua José Bastos Junior nº 609, Santa
Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filho de HUGO SILVA e MARIA HELENA MACEDO.
LIGIA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
agosto de 2003, residente e domiciliada Rua José Dias Sobrinho nº 225, Castolira, em
Pindamonhangaba SP, filha de ELEONILTON DOS SANTOS e MARIA DA PENHA
DOS SANTOS. 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, 26 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO ANTONIO GALIANO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão professor
de educação física, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de agosto de 1985, residente e domiciliado Rua
Gonçalo Batista nº 51, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO ANTONIO
GALIANO e MARIA APARECIDA BORGES GALIANO.
BRUNA DAIANA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão promotora de vendas,
estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de maio de 1987, residente e domiciliada Rua Gonçalo Batista nº 51, Araretama,
em Pindamonhangaba SP, filha de MARIA ELISABETE RIBEIRO. 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, 26 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO JOSUÉ FERNANDES BRAGA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão
abastecedor, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de agosto de 1996, residente e domiciliado Rua Anacleto Rosas Júnior,
nº 541, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ REIS PINTO e
ALESSANDRA FERNANDES BRAGA PINTO.
ALINE RAFAELA DUARTE DE GODOI, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de loja, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 09 de novembro de 1998, residente e domiciliada Rua Anacleto Rosas Júnior,
nº 541, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS AURÉLIO RIBEIRO
DE GODOI e VIVIANE DUARTE DE GODOI. 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, 26 de junho de 2020

O Sinhores (Sindicato dos 
Hotéis, Bares, Restaurantes e 
Similares) de Aparecida e re-
gião entregou ao comitê anti-
crise da Prefeitura o protocolo 
de segurança para abertura 
das atividades econômicas 
da categoria. Desde o início 
da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), o setor 
tem sido o que mais sentiu os 

Rafael Rodrigues
Aparecida

efeitos da quarentena.
De acordo com o documento, 

a abertura dos hotéis se daria 
com 30% da capacidade de 
cada estabelecimento, além de 
seguir outras determinações 
da OMS (Organização Mu-
nicipal de Saúde). “Inclusive, 
desinfecção dos hotéis, uso 
do álcool em gel 70%, e que 
todos tenham os aparelhos de 
medição de temperatura”, con-
tou o presidente da entidade, 
Valdecir Henrique.

O que mais preocupa o setor 

nesse primeiro momento é 
o fato de que vários hotéis 
oferecem também o serviço 
de alimentação, e agora para 
reabertura gradativa dos ser-
viços, é necessário seguirem 
uma das determinações do 
protocolo que prevê apenas 
a estadia com café da manhã. 

“A nossa intenção é que 
a Prefeitura libere todos os 
serviços, inclusive os bares e 
restaurantes, mas nos hotéis, 
não vamos oferecer almoço, 
mas só o café da manhã com 

Hoteleiros entregam protocolo 
de segurança para reabertura 
das atividades em Aparecida
Categoria espera análise de documento para voltar a receber romeiros; 
entidade acredita em retorno ao trabalho já na primeira semana de julho

a estadia”, reforçou Henrique.
Ainda não há uma data 

prevista para que os hotéis 
de Aparecida possam voltar a 
atender, mas durante a entre-
ga do documento, o Sindicato 
sugeriu que a abertura, seguin-
do o protocolo de segurança, 
fosse feia a partir da próxima 
quarta-feira, dia 1.

A Prefeitura ainda não sina-
lizou quando poderá atender 
as reivindicações, e de acordo 
com a as informações da 
assessoria de comunicação, 
o comitê anticrise está anali-
sando o documento antes de 
tomar alguma decisão. 

“Não ficou definido quando 
as atividades podem ser re-
tomadas. Os representantes 
demonstraram grande preo-
cupação com os empregos, já 
que mais de cinco mil postos 
são gerados dentro de toda 
a rede de Aparecida. As con-
trapartidas quanto ao auxílio 
na manutenção de leitos ou 
testagem dos funcionários 
foram debatidas com o intuito 
de que os trabalhos possam 
voltar com melhor estrutura 
de saúde para todos”, diz o 
trecho da nota de imprensa 
enviada pela administração. 

A administradora Karine 
César, que está à frente de um 
hotel na cidade, lembrou que 
a classe hoteleira em Apare-
cida está passando por uma 
crise sem precedentes. “No 
meu caso, especificamente, 
demitimos mais da metade 
dos funcionários, pois desde o 
dia 20 de março estamos com 
nossa atividade paralisada”. 

Segundo Karine, o protocolo 
tem o intuito de prevenir que 
funcionários e clientes fiquem 
expostos ou que transmitam 
o vírus. “O documento conta 
com as normas de segurança 
sanitária determinadas pelo 
Governo do Estado de São Pau-
lo, mas adaptadas à realidade 
de nossa cidade”, explicou. 

Ainda de acordo com as 
informações da Prefeitura, até 
o início da próxima semana 
está previsto novo decreto 
municipal flexibilizando ainda 
mais as atividades.Hotéis no Centro de Aparecida; setor planeja retomada de atendimento na cidade, à espera de novo decreto

Escolas de Samba de Guaratinguetá 
realizam Live Solidária neste sábado

As Escolas de Samba de Gua-
ratinguetá fazem neste sábado 
uma live solidária para arreca-
dação de alimentos que serão 
doados para as famílias em 
situação de vulnerabilidade.

Com a pandemia do novo 
coronavírus, eventos e apre-
sentações artísticas estão im-
pedidas de ocorrer como pre-
venção, mas as redes sociais 
se tornaram uma verdadeira 
balada como mais um canal 
de entretenimento.

A live contará com a apresen-
tação de cantores, músicos e 
ritmistas das seis agremiações 
carnavalescas de Guará e po-
derá ser acompanhada pelo 
Facebook, na página da Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá) e do 
projeto “Samba não se aprende 
no colégio” do Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial). A ideia é garantir 
doações que podem ser feitas 
através do WhatsApp pelo 
número (12) 99739-7397. 
O material arrecadado será 
encaminhado a famílias cadas-
tradas na Assistência Social.

Da Redação
Guaratinguetá

Passista da Mocidade Alegre no Carnaval deste ano em Guará; live busca arrecadação de alimentação

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Fotos: Leandro Oliveira
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Santuário Nacional faz reforma em escadaria da 
Basílica Velha e gera reclamações de moradores
Obra está na etapa final de restauro do templo; Santuário desmente boatos que circulam em redes sociais

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.

Enquanto debate a reto-
mada das atividades reli-
giosas-turísticas, Aparecida 
enfrenta uma nova polêmi-
ca: a troca da escadaria da 
Matriz Basílica Velha de 
Nossa Senhora, em obra que 
gerou revolta de moradores 
e fieis. Construída em 1888, 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

a igreja foi tombada em 
1982 e a reforma colocou 
em xeque os cuidados com 
o setor, apontado como 
essencial para a retomada 
na cidade após a crise com 
a pandemia.

A “Igreja Velha”, como 
o prédio é conhecido, foi 
tombada pelo Condephaat 
(Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arque-
ológico, Artístico e Turístico 

do Estado de São Paulo) 
quase um século após a 
construção.

Desde então, foram algu-
mas ações de restauro. As 
obras atuais, iniciadas na 
última semana, fazem parte 
da última fase de restaração 
da Basílica Velha, que passa 
por processo de recupera-
ção desde 2004 com foco 
na parte interna do prédio. 
Mas foi a troca dos degraus 

da entrada da igreja que 
causaram polêmica.

Um movimento denomi-
nado “Centro Velho”, que 
conta com moradores e 
empresários da área onde 
fica a basílica e tem como 
causa a preservação da re-
gião histórica da cidade, já 
havia questionado o projeto. 
Hoje, sem contar com gestão 
oficial, o grupo protestou 
contra a retirada da estru-
tura centenária.

Segundo o empresário Er-
nesto Elache, ex-presidente 
dos Sinhores (Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes Bares 
e Similares Aparecida e 
Vale Histórico) e um dos 
fundadores do “Movimento 
Centro Velho”, revelou que 
a obra foi questionada. “O 
movimento fez um questio-
namento do porquê disso. Já 
que precisava do restauro, 
que fizessem um restauro 
do restauro, mas não uma 
reforma como foi feita”.

Segundo Elache, os mem-
bros do grupo tinham per-
missão do então bispo da 
Arquidiocese de Aparecida, 
Cardeal Aloísio Lorscheider, 
para fiscalizar as obras de 
restauração.

Também membro do “Cen-
tro Velho”, a profissional de 
relações públicas Rosane 
Costa protestou nas redes 
sociais. “Só em Aparecida 
que um bem público, que 
foi tombado em 1982 pelo 
Condephaat, tem um absur-
do desse e ninguém toma 
providências. Arrancaram 
um pedaço de nossa história 
num total descaso com a 
mesma. Onde estava a Pre-
feitura? E suas secretarias 
de Cultura e Turismo? Onde 
estavam os vereadores que 

não contestaram?”, postou 
em seu perfil no Facebook.

Ela espera mais cuidado 
com as ações na igreja, um 
dos focos do movimento 
turístico na cidade. “...Será 
que falta conhecimento 
da lei de tombamento? Ou 
falta cultura? E o Santuário 
Nacional, a qual a igreja 
referida pertence hoje? 
Onde estão os arquitetos e 
engenheiros que realizaram 
essa sandice? Falta a eles 
também conhecimento da 
lei? Falta cultura? Ou ape-
nas colocaram seus nomes 
em um projeto que fere e 
descaracteriza uma história? 
Como aparecidense que sou, 
fica aqui minha indignação”, 
criticou.

Questionado, o Santuário 
Nacional garantiu que teve 
o aval necessário e oficial 
para o trabalho. “... entre 
os anos de 2004 e 2015 
foi realizada a restauração 
que contemplou o espaço 
interno e suas fachadas. A 
área externa, embora com 
as obras também já auto-
rizadas, não recebeu, no 
período, a execução prevista 
e aprovada”.

Em seguida, o texto explica 
que o “... projeto aprovado 
previa total substituição, por 
não serem mais originais 
e estarem deterioradas, as 
escadas externas também 
se encontravam na mesma 
situação. A maioria não 
possuía revestimento, tendo 
‘restado’ apenas piso cimen-
tado. Os fragmentos de re-
vestimento em pedra foram 
removidos e destinados ao 
Centro de Documentação 
e Memória do Santuário 
Nacional...”.

A Prefeitura, também alvo 

de críticas, destacou que a 
havia autorização para o 
reparo da área externa no 
dia 8 de abril. “Ontem (quar-
ta-feira), depois de várias 
denúncias, fui até o Santu-
ário para embargar a obra, 
mas como eles tinham os 
documentos do Condephaat 
que libera a troca do piso da 
área interne e externa não 
pude fazer nada”, contou 
o secretário de Obras, José 
Renato Ribeiro.

Ainda segundo o secre-
tário, foi encaminhado um 
oficio solicitando uma cópia 
do documento do Condepha-
at ao Santuário, que deve 
ser entregue em 48 horas 
(prazo encerrado após o 
fechamento desta edição). 

O prédio - Com sua ar-
quitetura em estilo barroco, 
a Basílica passou por um 
processo de restauro, que 
teve início ano de 2004. Em 
2020, o exterior foi refor-
mando, onde foi retirada a 
escadaria de pedras.

Construída em 24 de ju-
nho de 1888, a igreja rece-
beu o título de “Episcopal 
Santuário de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida” em 
1893, e sagração como Basí-
lica Menor a Basílica Velha, 
em 1908, pelo papa Pio 10.

Em dezembro de 2017, a 
Basílica Velha deixou de ser 
Igreja Matriz da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 
diocesana, e passou a respon-
der ao Santuário Nacional.

Pela Basílica Velha já pas-
saram os presidentes Con-
selheiro Rodrigues Alves, 
Getúlio Vargas e Juscelino 
Kubitschek. A Princesa Isabel 
também passou pelo local, 
em 1888, quando deixou um 
presente especial, sua coroa.

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Escada construída após polêmica obra na Basílica Velha; Santuário garante aprovação técnica de projeto

Guaratinguetá chega a marca 
de seis mil máscaras doadas

A Prefeitura de Guara-
tinguetá atingiu nessa se-
mana a marca de seis mil 
máscaras entregues nas 
feiras livres. O município 
já registou, até esta quin-
ta-feira, 146 casos do novo 
coronavírus, com quatro 
óbitos e 56 recuperados.

O utensílio é um dos prin-
cipais mecanismos sociais 
de proteção contra a Co-
vid-19. Segundo informa-
ções da Prefeitura, foram 
doados materiais de TNT e 
elásticos para Fundo Social, 
responsável pela confecção.

A doação e produção são 
feitas desde abril e são 
entregues para feirantes e 
clientes na tentativa de se 
proteger contra a doença. 
As feiras, inseridas no gru-
po de atividade essenciais, 
sofrem com aglomeração 

Da Redação
Guaratinguetá

entre as barracas.
O uso de máscaras é obri-

gatório na cidade desde do 
dia 8 abril. Um mês depois, 

(7 de maio) o governador 
João Doria determinou a 
obrigatoriedade em todo 
estado de São Paulo.

Distribuição de máscaras nas ruas de Guará; cidade mantém ação

Fotos: Reprodução PMG
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Equipe da Águas Piquete realiza manutenção na barragem do córrego do Coura

O município de Piquete 
é conhecido como "Cidade 
Paisagem" o que é facil-
mente notado pelas belas 
imagens de montanhas, 
vegetação e fontes natu-
rais de água que provém 
dos córregos Cristo, Prata 
e Coura. Porém, para ga-
rantir que essa água che-
gue potável à população 
é necessária a realização 
da captação, tratamento e 
distribuição desse recurso.

Na última quinta-feira, 
25, a equipe da Águas Pi-
quete, a empresa respon-
sável pelo abastecimento 
de água da cidade, realizou 
uma importante ação de 
manutenção e desasso-
reamento na represa do 
Córrego Coura, uma das 

Da Redação
Piquete

Represa é uma das principais fontes de captação da cidade

principais fontes de capta-
ção da cidade.

A empresa obteve as au-
torizações necessárias do 
poder público e do proprie-
tário da área para efetivar 
a ação, além de realizar a 
divulgação prévia a toda 
a população. A operação 
contou com equipamentos 
apropriados para executar 
o serviço com máxima agi-
lidade e segurança.

De acordo com a gerente 
da Águas Piquete, Indiara 
Jogas, é necessário que se 
façam as manutenções nas 
captações de água, uma vez 
que isso garante um volume 
contínuo do recurso para o 
tratamento e abastecimento, 
além de reforçar o compro-
misso da empresa com a 
sustentabilidade e cuidado 
com o meio ambiente.

O Córrego do Coura, fica 

Águas Piquete realiza manutenção na barragem do Coura

localizado próximo a ETA 
(Estação de Tratamento de 
Água), no bairro da Tabuleta, 
e a água é captada através 
de uma barragem que faz 
o represamento do recurso, 
a fim de garantir o volume. 
“As chuvas provocam o desli-
zamento das encostas o que 
causa o acúmulo de material 
em suspensão nas águas dos 
rios, com o tempo esse ma-
terial sedimenta reduzindo 
a capacidade da barragem 
e obstruindo as saídas de 
água, por isso é importante 
realizar o desassoreamento 
periodicamente. Os serviços 
foram realizados com suces-
so, as margens da represa 
foram realinhadas e limpas, 
as instalações hidráulicas 
verificadas, as grelhas revi-
sadas e o excesso de material 
removido do fundo da repre-
sa”, contou a gerente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 
LORENA 

Rua.: Dr. Azevedo de Castro, 254 – Centro - Lorena 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Presidente da entidade supra, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Estatuto nos artigos 24 e 37, 
convoca os integrantes da categoria econômica por ela 
representada, para participar da Assembléia Geral 
Ordinária que se realizará dia 30 de junho de 2020, às 10 
horas em primeira convocação e 12 horas em segunda 
convocação, em sua sede social à rua Dr. Azevedo de 
Castro, 254 – Centro nesta cidade, a fim de deliberar por 
escrutínio secreto, sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 
Tomar conhecimento das contas da Diretoria Executiva, 
relativas ao exercício 2019. 
  

 
Lorena, 26 de junho de 2020. 

Elcio Alves de Carvalho - Presidente 
 

 
PREFEITURA DE LORENA

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 40/2020– PROC. Nº 262/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços em realização de serviços de imagens – Tomografia 
computadorizada e colangioressonancia, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: CLÍNICA RADIOLÓGICA LORENA S/C LTDA CNPJ Nº: 50.446.533/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
Valor Total: R$ 859.678,50 (oitocentos cinquenta e nove mil seiscentos setenta e oito reais 
e cinquenta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 09/2020– PROC. Nº 222/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a engenharia de drenagem de águas pluviais de trecho 
da Av. Dr. Peixoto de Castro e trecho da Rua Expedicionário Genésio Valentin Correa, no 
Loteamento Vila Zélia para atender as necessidades do Município de Lorena, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: J.S. VALENTE TERRAPLANAGEM ME - CNPJ Nº: 21.724.121/0001-56
Valor Total: R$ 179.657,90(cento setenta e nove mil seiscentos cinquenta e sete reais e 
noventa centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preço Nº 14/2020 – PROC. Nº 301/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto é a na contratação de 
empresa para prestação de serviços comuns a engenharia para obra de ampliação 
e modernização de quadra poliesportiva no parque das rodovias, Lorena, SP, situada 
na Alameda João Augusto De Lima, s/n, a realizar-se às 09h30min do dia 14 de Julho 
de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada 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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
estatuto e a legislação vigente, convoca todos os associados quites com 
as suas obrigações, e portanto, em condições de votar, a participarem da 
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de junho de 2020, 
às 16h00, em primeira convocação e não havendo número legal, às 18h00, 
em segunda convocação, com qualquer número de associados, na sede 
social do Sindicato, situado na Rua Odila Rodrigues, nº 137, na cidade de 
Lorena/SP, próximo ao Fórum, onde será deliberada a seguinte ORDEM 
DO DIA: a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior; 
b) Leitura do relatório da Diretoria correspondente ao exercício de 2019; c) 
Leitura e votação em escrutínio secreto das peças que compõem o Balanço 
Financeiro de 2019, com o parecer do Conselho Fiscal; d) Leitura e votação 
em escrutínio secreto das peças que compõem a previsão orçamentária para 
o exercício de 2021, com o parecer do Conselho Fiscal; em razão do cenário 
de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e normativas relativas 
a este período, serão tomadas todos os cuidados, com distanciamento, 
distribuição de álcool gel, uso de máscara será obrigatório Lorena/SP, 22 
de junho de 2020. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora., 

alguns telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 24/06/2020 das 04h36 às 07h20. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data:

TOMADA DE PREÇO Nº 14/2020 PROC. Nº 301/2020.
O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, cujo objeto 
é o Contratação de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia para obra 
de ampliação e modernização de quadra poliesportiva no parque das rodovias, Lorena, 
SP, situada na Alameda João Augusto De Lima, s/n, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra. A nova data da sessão será dia 20 de Julho de 2020 
ás 09h30min, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada 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
EDITAL RETIFICADO

Pregão Presencial Nº 41/2020 PROC. Nº 268/2020.
O Município de Lorena-SP torna público o EDITAL RETIFICADO da Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor 
preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em realização 
de exames de imagens (ultrassonografia e ressonância magnética), para atender aos 
usuários do SUS do município de Lorena, pelo período de 12 meses. A alteração ocorreu 
no item 4.2.f). Foi acrescentado o item 10.1.1.7. A sessão irá realizar-se às 09h30min 
do dia 14 de Julho 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 05 – Processo nº 4762/2020 GPRO – Convênio nº 06/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: INSTITUTO DESAFIO JOVEM MONTE SINAI
CNPJ: 03.489.694/0002-41
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Convênio nº 06/16, firmado em 24 de junho de 2016, nos termos previstos 
em sua Cláusula 6ª.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 24 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 Termo Aditivo é de R$ 75.600,00 (setenta 
e cinco mil e seiscentos reais).
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: 24/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JULGAMENTO DE RECURSO E DATA DE ABERTURA 

PARA AS PROPOSTAS DE PREÇOS.
Tomada de Preço n° 10/2020 – Proc. nº 242/2020
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento do recurso interposto na TOMADA 
DE PREÇO n°. 10/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de 
serviços comuns a engenharia para execução de gabião – Olaria do Simão – Ribeirão 
Quatinga, localizada no Bairro Olaria do Simão, para atender as necessidades do 
Município de Lorena. O presidente e equipe de apoio comunicam que: o recurso 
apresentado pela empresa MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI foi acolhido, 
considerando que o CRC substitui a apresentação do contrato social; que contrato de 
prestação de serviço exibido em cópia simples não tem natureza obrigatória; e que o setor 
técnico deu parecer favorável à sua habilitação. Sendo assim, a empresa encontra-se 
HABILITADA no presente certame.
Fica marcado para o dia 30/06/2020 às 14h00 a abertura dos envelopes contendo as 
propostas. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

Tomada de Preço n° 12/2020 - Proc. Nº 264/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 12/2020 cujo objeto é a O objeto da presente licitação consiste na contratação 
de empresa especializada na execução de serviços de reforma do refeitório, lanchonete e 
cozinha do campo de futebol, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 720, Bairro Vila Passos.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos 
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de 
habilitação do Edital, decide que as empresas FERRAZ FILHO ENGENHARIA 
EIRELI EPP; OSAKA CONSTRUTORA LTDA; R NHONCANSE JUNIOR EIRELI EPP; 
MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL LTDA; SILVA RIBEIRO CONSTRUCOES EIRELI 
foram HABILITADAS.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 288/2020; 3284/2020GPRO, com 
fundamento no art. 24, inciso IV da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de internação psiquiátrica em caráter de 
urgência, de dois pacientes, pelo período de 180 dias ou até que o serviço de residência 
terapêutica (SRT) esteja efetivamente instalado no Município de Lorena (Chamamento 
Público nº 01/2019).
CONTRATADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO E AÇÃO SOCIAL INSTITUTO RODSON 
LIMA 28544216000137 - CNPJ Nº: 28.544.216/0001-37

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 287/2020; 3663/2020GPRO, 
com fundamento no art. 25, “caput”, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
do cartório especializado na prestação de serviços do 2º Tabelião de Notas e de Protestos 
de Letras e Títulos-Comarca de Lorena/SP, para atender as necessidades da Secretaria 
de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS-
COMARCA DE LORENA-SP
CNPJ Nº: 14.553.592/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os 
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor 
de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação 
ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: ELIZABETH MARIANO RODRIGUES RG: 
209537309; MATHEUS MAKIYAMA FERRACINY RG: 104208150; ADRIANA SWERTS 
DE CASTRO RG: 343321166.
Lorena, 26 de JUNHO de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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Para evitar demissões, funcionários da Gerdau 
aprovam novo lay-off em Pindamonhangaba
Etapa prioriza trabalhadores com saúde mais frágil; empresa busca se adequar a queda de vendas

Apesar do período de isola-
mento social motivado pela 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) registrou 
nos primeiros cinco meses do 
ano um aumento do número 
de vítimas de assassinatos 
em comparação ao mesmo 
período de 2019. Divulgado 
pelo Estado na última quinta-
-feira, o levantamento apontou 
que Cruzeiro e Ubatuba estão 
entre as quatro cidades mais 
violentas da região.

De acordo com os dados da 
SSP (secretaria de Segurança 
Pública), a RMVale teve de 
janeiro a maio 139 morado-
res assassinados, sendo 137 
vítimas de homicídio doloso 
(quando existe a intenção de 
matar) e dois de latrocínio 
(roubo seguido de morte). O 
montante é quase 1% superior 
ao da mesma época do ano 
passado, que foi de 138, quan-
do ocorreram 131 homicídios 
dolosos e sete latrocínios.

Mesmo com o aumento leve 
de casos, a situação surpreen-
deu especialistas e autoridades 
em Segurança Pública da 
região, já que o fluxo de circu-
lação de pessoas nas ruas em 

Lucas Barbosa
RMVale

2019 era superior ao atual e 
não haviam recomendações 
governamentais sobre o dis-
tanciamento social e as res-
trições de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais.

O montante de assassinatos 
manteve a RMVale como a re-
gião mais violenta do interior 
de São Paulo, estigma que 
permanece desde 2010.

As demais áreas paulistas 
contabilizaram os seguintes 
números de casos: Campinas 
(121), Piracicaba (103), Ribei-
rão Preto (90), Sorocaba (81), 
Baixada Santista (58), Bauru 
(50), Araçatuba (38), São José 
do Rio Preto (37) e Presidente 
Prudente (23).

Segundo o levantamento, 
São José dos Campos lidera 
as mortes violentas na região 
nos primeiros cinco meses 
de 2020, contabilizando 19 
registros. Fechando o “pódio” 
aparecem Jacareí, com 18 
casos, e Cruzeiro, com 13 
assassinatos.

O crime que mais chocou 
os moradores de Cruzeiro 
no ano foi o duplo homicídio 
praticado por um grupo de 
atiradores em 9 de janeiro 
em um condomínio do bairro 
Parque Primavera. Na ocasião, 
dois jovens, de 19 e 22 anos, 
conversavam no pátio do 
condomínio durante a noite, 
quando criminosos desceram 

de um carro e efetuaram diver-
sos disparos de arma de fogo 
contra a dupla.

A Polícia Civil de Cruzeiro 
prendeu um suspeito em 
fevereiro e ainda apura o en-
volvimento de outros homens 
na ação.

Quarta cidade com mais 
moradores mortos, Ubatuba 
teve 11 homicídios dolosos de 
janeiro a maio.

Os demais municípios da 
RMVale que registraram 
mortes violentas no período 
foram Aparecida (1), Areias 
(1), Caçapava (10), Cachoeira 
Paulista (4), Campos do Jordão 
(3), Caraguatatuba (9), Cunha 
(3), Guaratinguetá (5), Igaratá 
(1), Ilhabela (1), Lagoinha (2), 
Lorena (9), Pindamonhangaba 
(9), Potim (1), Roseira (2), São 
Bento do Sapucaí (1), São Luís 
do Paraitinga (1), São Sebas-
tião (2), Silveiras (1), Taubaté 
(8) e Tremembé.

Queda - Em contrapartida 
ao aumento de assassinatos, 
a região teve reduções consi-
deráveis nos índices de roubo 
e furto no comparativo entre 
os cinco primeiros meses de 
2019 e 2020. Enquanto a 
primeira modalidade crimi-
nosa sofreu uma diminuição 
de 23%, caindo de 3.091 para 
2.380, a outra teve uma queda 
de 30%, despencando de 9.928 
para 6.875.

Temendo perderem seus 
empregos em meio à crise 
econômica motivada pela 
pandemia do novo corona-
vírus, os funcionários da 
empresa Gerdau aprovaram 
na última quarta-feira mais 
uma etapa de lay-off na 
fábrica de Pindamonhan-
gaba. A medida garantirá a 
suspensão temporária dos 
contratos de trabalhadores 
considerados do grupo de 
risco diante ao Covid-19. 

Contando com a participa-
ção de 1.035 funcionários, a 
assembleia virtual resultou 
na aprovação da terceira 
etapa do programa de pre-

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

servação de empregos ado-
tado em março pela fabri-
cante de aço, e que nas duas 
primeiras fases consistiu 
em férias coletivas de três 
meses para cerca de 1,8 mil 
colaboradores e aplicação de 
lay-off (suspensão temporá-
ria dos contratos), até o fim 
de julho, para outros quase 
duzentos funcionários.

De acordo com o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba, a votação da 
última quarta-feira teve o 
placar de 931 votos favo-
ráveis, 70 contrários e 34 
abstenções.

A nova etapa do lay-off, 
que terá duração de dois 
a cinco meses, contempla-
rá os trabalhadores mais 
suscetíveis a complicações 

Depois de ação judicial, Pinda altera o 
pagamento de férias aos funcionários
Com esgotamento de recursos e discussões, município acatará a decisão a partir deste mês

A secretaria de Adminis-
tração de Pindamonhangaba 
deve alterar, ainda neste mês, 
o modo de pagamento de fé-
rias dos servidores públicos. A 
mudança foi anunciada pela 
pasta responsável, na última 
quarta-feira.

Com a decisão, os funcio-
nários passarão a receber 
dois documentos apontando 
os recebimentos: o primeiro 
com detalhamento das férias, 
a quantia referente a um 
terço do período de descanso 
e abono pecuniário, além de 
descontos habituais como 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) e Imposto de 
Renda. O segundo é referente 
ao pagamento do mês, acerca 
da remuneração dos dias tra-
balhados com exclusão das 
férias, que será destacado no 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

primeiro holerite.
O secretário de Administra-

ção, Fabrício Pereira, afirmou 
que essa não é uma decisão 
unilateral da Prefeitura e que 
“essa obrigação foi imposta 
para se adequar à legislação”. 
Pereira destacou ainda que o 
alerta é necessário pois diver-
sos servidores retornarão ao 
trabalho sem saldo de valores, 
já que a antecipação do salário 
será feita quando o trabalha-
dor sair de férias.

As quantias quitadas de 
férias serão lançadas no paga-
mento do mês para que sejam 
efetuados os recolhimentos 
necessários do INSS e FGTS. 
Como meio de evitar possíveis 
transtornos, o município orien-
ta os colaboradores que se 
atentem às situações de ausên-
cia de saldo para empréstimos 
consignados ou de descontos 
da Associação de Servidores 
Públicos Municipais e do Sin-
dicato de Servidores.

A Prefeitura de Pindamonhangaba  anunciou alteração aos funcionários públicos, com pagamento de férias alterado nesta semana

Foto: Bruna Silva

Mesmo em quarentena, região tem aumento de assassinatos
RMVale segue como a mais violenta do interior, mesmo com redução de atividades; índices de roubo e surto sofrem quedas

de saúde caso contraiam 
o novo coronavirus, como 
diabéticos, hipertensos e 
transplantados.

Segundo o sindicato da 
categoria, ainda não é pos-
sível anunciar o número 
de funcionários que serão 
inseridos na nova fase do 
programa, já que a Gerdau 
está realizando o levanta-
mento do grupo que possui 
comorbidades. 

Durante o lay-off, parte 
dos salários dos metalúrgi-
cos será paga pelo Governo 
Federal, baseado no cálculo 
do seguro-desemprego, e a 
fábrica arcará com a com-
plementação.

Em nota oficial à impren-
sa regional, a gerência da 
Gerdau confirmou a con-
tinuidade do programa de 
suspensão temporária dos 
contratos de parte de seus co-
laboradores, e explicou que a 
ação busca adequar o quadro 
existente de funcionários aos 
atuais volumes de produção 
de aço especial na fábrica de 
Pindamonhangaba.

Fotos: Reprodução SMP

Funcionários da Gerdau, empresa que após assembleia virtual, ativou a terceira etapa de lay-off na pandemia

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Fotos: Reprodução SMP

Policiais militares durante operação em Pindamonhangaba; índice criminal segue preocupante na região
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Caraguá inicia testagem em pessoas 
em situação de vulnerabilidade social

A secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba anunciou, 
nesta semana, que deve 
iniciar as testagens em or-

Bruna Silva
Caraguatatuba

ganizações sociais que abri-
gam dependentes químicos, 
pessoas em situação de rua, 
além de crianças e adoles-
centes. 

Conforme informado pela 
Prefeitura, a ação ocorre 
depois de concluírem os exa-
mes em casas de permanên-
cias para idosos e clínicas 
que recebem pacientes de 
hemodiálise. 

Aproximadamente qua-
trocentas testagens estarão 
disponíveis para a população 
que integra as sete institui-
ções, entre elas a Casa do 
Caminho Novo, Casas Acolhi-
da e Restitui. Concluída esta 
etapa, o Lar São Francisco 
receberá a equipe de saúde 
para a testagem de cem ido-
sos que lá residem. 

O foco da pasta responsá-
vel está em testar os grupos 

vulneráveis às situações de 
contrair a doença e também 
àqueles que pertencem aos 
grupos de risco como hiper-
tensos, diabéticos e porta-
dores de doenças crônicas. 

Caraguatatuba fez um 
novo remanejamento das 
pessoas infectadas com o 
vírus, e passou a notificar 
somente os casos atendidos 
na cidade. Sendo assim, a 
secretaria de Saúde conta-
bilizou 322 contaminados, 
desde o início da pandemia. 
Ao menos 25 pessoas falece-
ram devido às complicações 
da doença.

Aproximadamente sessen-
ta pacientes permanecem 
hospitalizados; sendo 15 
deles na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). A taxa 
de ocupados dos leitos com 
respiradores é de 49%.

Moradores de rua, crianças e adolescentes serão testados para Covid-19; objetivo é 
preservar a saúde e conter a doença que já infectou mais de trezentos no município

Novas mortes pela
pandemia preocupam 
moradores do Litoral

Fotos: Arquivo Atos

Equipe de atendimento no Hospital Regional de Caraguatatuba; mortes aumentam no Litoral Norte

Região praiana contabiliza 47 vítimas fatais da doença; 
São Sebastião proíbe novamente acesso às praias

Em uma situação que tem 
causado angústia nas famí-
lias, a pandemia tem núme-
ros elevados nas cidades 

Lucas Barbosa
RMVale

do Litoral Norte. Três das 
quatro cidades da região 
registraram novas mortes 
causadas pelo novo corona-
vírus (Covid-19) na quinta e 
sexta-feira. Segundo municí-
pio com mais infectados pela 
doença na RMVale (Região 

Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), São 
Sebastião retomou a restri-
ção de acesso às suas praias.

Totalizando 47 óbitos 
causados pela Covid-19, o 
Litoral Norte teve o seu mais 
recente caso registrado no 

início da tarde desta sexta-
-feira (26), em Ubatuba. Ape-
sar de não revelar em qual 
hospital o aposentado de 64 
anos estava internado e se 
ele possuía comorbidades, 
a Prefeitura informou que 
o idoso morava na região 
central da cidade.

Com 149 moradores infec-
tados, Ubatuba contabiliza 
nove mortes e 105 recupera-
dos. O boletim epidemiológi-
co divulgado na tarde desta 
sexta-feira revela também 
que 35 pacientes aguardam 
os resultados de exames.

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, anunciou que mais 
dois moradores morreram 
na última quinta-feira. Os 
homens, que tinham 70 e 
71 anos, estavam interna-
dos desde o último dia 11. 
Enquanto o mais novo fale-

ceu no Hospital Regional do 
Litoral Norte, que fica em 
Caraguá, o outro morreu na 
Casa de Saúde Stella Maris.

De acordo com o boletim 
epidemiológico publicado 
pela secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba, a cidade re-
gistra 349 infectados, sendo 
27 mortos e 281 recupera-
dos. O município tem ainda 
nove óbitos e outros 126 
casos suspeitos aguardando 
resultados de exames.

Também na última quin-
ta-feira, São Sebastião teve 
mais uma vítima fatal da 
pandemia, chegando a nove 
no total. De acordo com 
a Prefeitura, o novo caso 
trata-se de uma idosa de 79 
anos que morava no bairro 
Topolândia.

Além do local de interna-
ção, o Executivo não revelou 

se ela sofria de comorbida-
des.

Dos 518 moradores infec-
tados pelo novo coronavírus 
na cidade, oito ainda seguem 
internados em hospitais do 
Litoral Norte.

Temendo o avanço da do-
ença em São Sebastião, o pre-
feito Felipe Augusto (PSDB) 
anunciou na noite da última 
quinta-feira, através da inter-
net, a retomada da restrição 
de acesso de banhistas às 
praias da cidade, que esta-
vam liberadas desde 12 de 
maio para práticas esportivas 
individuais. A primeira inter-
dição dos pontos turísticos 
ocorreu em 31 de março.

Com a situação mais amena 
do Litoral Norte, Ilhabela 
contabiliza 182 casos da 
doença, sendo apenas duas 
mortes e 104 recuperados.

Trabalho de prevenção ao novo coronavírus no acesso ao Litoral Norte

Fotos: Reprodução PMC


