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Lorena inicia revitalização
da avenida Peixoto de Castro

Investimento de R$ 2,6 milhões de recursos próprios garante pavimentação e drenagem

As obras de revitalização
da avenida Dr. Peixoto de
Castro, em Lorena, iniciaram
nesta terça-feira (30). Com um
investimento superior a R$ 2
milhões, o principal acesso ao
município contará com serviços como o de pavimentação,
ciclovia, iluminação em LED e
replantio de árvores. Orçada
em R$ 2.604.820,48, a polêmica reforma que tentou ser
barrada por vereadores será
feita por blocos de aproximadamente 100 metros, com
interdição parcial no trânsito.
Segundo o secretário de
Trânsito e Transportes, Norival de Sousa Junior, neste
primeiro dia de obras, as equipes da empresa vencedora da
licitação, a J.B. do Nascimento
iniciaram a preparação do
canteiro central para a instalação da ciclofaixa e o corte de
árvores, previsto no projeto.
A obra consistirá em ciclovias
bidirecionais com 2,2m de
largura, oito pontos de ônibus,
instalação de cinco semáforos
em ruas paralelas, drenagem
subterrânea e replantio de
47 árvores.
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Entrada principal de Lorena, pela avenida Dr. Peixoto de Castro; obras de revitalização contam com investimento municipal de R$ 2,6 milhões

Dono de cinco mandatos
na Câmara, Wadê Pedroso
é sepultado em Aparecida

Ubatuba tem
retomada
de consultas
veterinárias
Para contribuir para a preservação da saúde de cães e
gatos de Ubatuba, a Prefeitura
retomou nesta terça-feira
(30) o agendamento para
atendimentos ambulatoriais
no CRA (Centro de Referência
Animal). Devido à pandemia
de Covid-19, as consultas ocorrerão em horários específicos
para evitar aglomerações na
unidade. Localizado no bairro
Estufa 1, o CRA foi inaugurado
pelo prefeito Délcio
Sato
(PSD) em outubro de 2018. A
unidade teve suas atividades
suspensas no fim de março,
devido o avanço da pandemia
na cidade litorânea. De acordo
com o Executivo, para que
não haja filas na recepção do
aparelho público, os donos
dos animais de estimação
deverão agendar as consultas
com os veterinários através do
contato: (12) 3833-1085. As
ligações devem ser realizadas
de segunda a sexta-feira das
8h30 às 16h30. Após ser informada pelo morador sobre
os sintomas e demais problemas de saúde apresentado
pelo cão ou gato, a equipe
veterinária realizará a triagem
dos casos, dando preferência
aos que estão em situação
mais preocupante.
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Vereador atuava sob bandeira da inclusão desde os anos 90
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O vereador de Aparecida Waldemir José Pedroso
(DEM) morreu na noite desta
segunda-feira devido à uma
infecção urinária. Ele estava
internado na Santa Casa da
cidade desde do começo do
mês.
Segundo a Câmara, o parlamentar teve uma piora em
seu estado, no último dia 13,
e a infecção se tornou generalizada. O vereador foi encaminhado para a UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo).
Vereador por cinco mandatos, Wadê era cadeirante,
condição motivada por um

acidente de carro, na rodovia
Presidente Dutra, que lhe fez
perde os movimentos das
pernas, na década de 1970.
Em 1996 ele se candidatou a
vereador e tinha como bandeira a luta para inclusão.
Reeleito em 2000, obteve
1724 votos, sendo o mais
votado da época. No ano
seguinte (2001) assumiu
a presidência da Casa. Em
2004 foi eleito para o cargo
de vice-prefeito ao lado do ex-prefeito José Luiz Rodrigues
(Zé Louquinho-PL), época em
que também ficou à frente da
secretaria de Esportes, Juventude e Lazer.
O corpo de Wadê Pedroso
está sendo velado no Velório
Municipal e o enterro está

previsto para acontecer as
13h30, no cemitério Santa
Rita. Segundo a Prefeitura, o
local terá a entrada controlada e a obrigatoriedade do uso
de máscara. Também estará
disponível álcool em gel.
Em nota, a prefeita Dina
Morares (DEM) homenageou
o vereador. “É com grande
pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso
grande amigo Wadê, que agora, junto ao Pai irá interceder
por nós e servirá de exemplo
eternamente como um herói
que venceu seus próprios
limites para cumprir a missão
de servir”.
Ainda não há informações
sobre o suplente para o cargo
na Câmara de Aparecida.

O veterano vereador Wadê Pedroso, que faleceu nesta terça-feira, em Aparecida, após 17 dias de internação

A importância
do saneamento
para o cuidado
com a saúde
Em meio a pandemia de
Covid-19, a importância do saneamento básico nunca foi tão
debatida. Se a maior prevenção,
no momento, é lavar as mãos
com água e sabão, manter
o esgoto coletado e tratado
também faz toda a diferença
no combate ao vírus. Associado
a essa questão, está em fase
de assinatura presidencial, o
novo marco regulatório do
saneamento que vem reforçar
a importância da inserção das
empresas privadas para o desenvolvimento do saneamento
básico dos municípios.
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Aumento de casos de Covid-19 faz UTI de
Pinda chegar a 45% de ocupação dos leitos
Somente neste mês foram identificados mais de 148 casos; índice de isolamento oscila em entre 47% e 49%
Fotos: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Desde a flexibilização
da quarentena, Pindamonhangaba tem sofrido com
a elevação de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Somente no mês
de junho, foram 148 novas
confirmações e sete óbitos.
Quase a metade dos leitos
disponíveis na Unidade de
Terapia Intensiva Covid-19
estão ocupados.
Segundo a secretaria de
Saúde, o Município possui
15 leitos especialmente
para o tratamento da Covid-19. No momento, 45%
desses espaços destinados
para a assistência intensiva,
na rede pública e privada,
estão ocupados com pacientes infectados.
O último boletim epidemiológico apontou que ao
menos seis pessoas estão
internadas na ala de UTI

O Pronto Socorro de Pinda, que recebe parte dos atendimento de pacientes com Covid-19; cidade chega a 45% de ocupação do leitos de UTI

especial de tratamento do
novo coronavírus na rede
pública e privada de saúde.
A pasta não descarta a possibilidade de expandir os
leitos disponíveis em caso
de esgotamento, podendo
até mesmo recorrer ao Hospital Regional de Taubaté.
Recentemente foi anunciado que a cidade está em
diálogo para recebimento
de emenda parlamentar no
valor de dois milhões de
reais para reforço nas ações
de enfrentamento da doença. A secretária de Saúde,
Valéria dos Santos, estimou
que o valor possibilitaria a
aquisição de cerca de cinco
mil testes rápidos para o
diagnóstico precoce, a intenção é que o município,
que chegou a 196 casos
confirmados e 93 suspeitos, tenha autonomia para
determinar quais grupos
poderão ser testados, além
do protocolo do Ministério
da Saúde.

CCR Nova Dutra inicia campanha contra queimadas
RMVale já registra um aumento de 184% no números de focos, que prejudicam saúde e segurança no trânsito
Fotos: Arquivo Atos

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Com a chegada do inverno, as chuvas diminuem e a
vegetação fica seca, propicia
a incêndios. Pensando nisso, a CCR Nova Dutra deu
início à campanha de alerta
e prevenção às queimadas
nas margens da rodovia
Presidente Dutra.
Segundo a empresa, os
meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019 concentraram 60% das ocorrências de focos de incêndios às
margens da Via Dutra, em
levantamento realizado nos

Queimadas na RMVale; CCR Nova Dutra deu início a campanha de alerta e prevenção às queimadas

402 quilômetros administrados pela concessionária.
Além de aumentar o risco
de acidentes, as queimadas
causadas às margens da
rodovia podem alastrar por
matas e florestas causando
danos ambientais. Bitucas
de cigarros acesas jogadas
por motoristas e passageiros de veículos são uma das
causas de início de incêndio.
O gestor de Atendimento
da CCR NovaDutra, Virgílio
Leocádio ressaltou que as
queimadas comprometem a
visibilidade dos motoristas,
podendo causar acidentes,
além de aumentar o impacto
ambiental.

“Por essas razões temos
alertado os usuários sobre
o assunto, especialmente
durante o período de estiagem, quando os riscos são
maiores”.
A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte) já registra
um aumento de 184% no
números de focos de acordo
com o programa Queimadas
do Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisa Espaciais).
O índice para o mês de
mês de maio (18 focos) é o
maior dos últimos dez anos.
O número chega perto da
média de junho quando há
um aumentos de queimadas.
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Saneamento básico é essencial para manutenção da saúde
Guaratinguetá
Saneamento
completa
12 anos de
serviços
prestados
Da Redação
Guaratinguetá

Em meio a pandemia de
Covid-19, a importância
do saneamento básico
nunca foi tão debatida.
S e a m a i o r p r e ve n ç ã o ,
no momento, é lavar as
mãos com água e sabão,
manter o esgoto coletado
e tratado também faz toda
a diferença no combate
ao vírus.
Associado a essa questão,
está em fase de assinatura
presidencial, o novo marco
regulatório do saneament o q u e ve m r e f o r ç a r a
importância da inserção
das empresas privadas
para o desenvolvimento
do saneamento básico dos
municípios. A cidade de
Guaratinguetá foi pioneira e assinou em 2008 a
primeira PPP (Parceria
Público Privada) de Saneamento do País, e hoje, 1 de

Foto aérea da Estação de Tratamento de Esgoto do Pedregulho, município de Guaratinguetá
julho, essa parceria com a
Guaratinguetá Saneamento
completa 12 anos de prestação de serviços.
De acordo com o diretor
da Guaratinguetá Saneamento, Eduardo Caldeira,
ao longo desses anos, importantes obras e avanços

ocorreram na cidade, como
a entrega da ETE (Estação
de Tratamento de Esgoto)
no bairro Pedregulho, que
ampliou o sistema de coleta e tratamento da cidade.
Além dos investimentos,
a empresa segue diariamente com os serviços de

afastamento, coleta e tratamento do esgoto e mantém a operação e a conservação de 18 estações
elevatórias de tratamento,
04 estações de tratamento
de esgoto, poços de visita
e demais equipamentos e
instalações, assim como

executa a limpeza dos
poços, consertos de vazamentos na rede coletora e
interceptores, desobstrui
ramais domiciliares, entre
outras ações.
“São muitos os desafios,
mas continuamos trabalhando empenhados, para

que a população de Guaratinguetá tenha mais
saúde e qualidade de
vida. Investir em saneamento básico também é
cuidar do meio ambiente
e do desenvolvimento
d a s c i d a d e s”, d i s s e o
diretor.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020 PROC. Nº 244/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de hidrojato, auto vácuo e vac-all com motorista e
de microfilmagem e televisionamento de tubulação com operador, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que
integrou o Edital.
CONTRATADA: J. R. GRAZIOLLI EPP
CNPJ Nº: 26.606.728/0001-55
VENCEDORA DO ITEM: 02
VALOR TOTAL: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2020
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020 PROC. Nº 262/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em realização
de serviços de imagens Tomografia Computadorizada e colangioressonancia, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CLÍNICA RADIOLÓGICA LORENA S/C LTDA
CNPJ Nº: 50.446.533/0001-70
VENCEDORA DO ITEM: 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 e cinquenta e nove mil seiscentos setenta e
oito reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2020
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 PROC. Nº 248/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de cimento para atender as necessidades da Secretaria de Serviços
Municipais, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HERMANO M. PERRONI EPP - CNPJ Nº: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 65.250,00 (sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2020
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Lorena inicia revitalização da Peixoto de Castro
Investimento de R$ 2,6 milhões de recursos próprios garante pavimentação e drenagem de águas pluviais
Rafaela Lourenço
Lorena

As obras de revitalização
da avenida Dr. Peixoto de
Castro, em Lorena, iniciaram
nesta terça-feira (30). Com
um investimento superior
a R$ 2 milhões, o principal
acesso ao município contará com serviços como o de
pavimentação, ciclovia, iluminação em LED e replantio
de árvores.
Orçada
em
R$
2.604.820,48, a polêmica reforma que tentou ser barrada
por vereadores será feita por
blocos de aproximadamente
100 metros, com interdição
parcial no trânsito.
Segundo o secretário de
Trânsito e Transportes, Norival de Sousa Junior, neste
primeiro dia de obras, as
equipes da empresa vencedora da licitação, a J.B. do
Nascimento iniciaram a pre-

paração do canteiro central
para a instalação da ciclofaixa
e o corte de árvores, previsto
no projeto.
A obra consistirá em ciclovias bidirecionais com 2,2m
de largura, oito pontos de
ônibus, instalação de cinco
semáforos em ruas paralelas, drenagem subterrânea
e replantio de 47 árvores.
Uma das principais mudanças
estruturais da avenida será
a captação de águas pluviais
com a implantação de tubos
de 1000 mm para drenagem
subterrânea, nas esquinas das
ruas Gonçalves Dias e Expedicionário Genésio Valentim
Corrêa, e um “sarjetão” (canal
de seção triangular em pontos baixos ou nos encontros
dos leitos viários) na rua
Carlos Gomes.
Sousa destacou que a interdição parcial na saída e
entrada para a rodovia Presidente Dutra foi encerrada
às 17h com a finalização dos

trabalhos e retornará às 7h
desta quarta-feira. A medida
será de meia pista no trecho
final da avenida, sentido
Centro – Dutra e no trecho
inicial sentido Dutra – Centro. Os agentes de trânsito
estão orientando os motoristas sobre as alterações
que também contam com
um desvio de acesso às ruas
Osvaldo Aranha, Madame
Curie e Amélia Pereira. “Pra
quem conhece a cidade, se
houver interesse em acessar
o Centro, a via com melhor
trafegabilidade é a avenida
Carrolton emendando com
a Thomas Alves Figueiredo”,
explicou o secretário ao pedir
a compreensão da população.
“Pedimos para que todos
redobrem a atenção, que
tenham paciência, pois eles
mesmos irão usufruir desta
melhor estrutura e avanço
da cidade, mais para frente”.
A previsão para o término
das obras é de quatro meses.

Fotos: Rafaela Lourenço

Principal acesso de Lorena, Peixoto de Castro; obras de revitalização tem investimento de R$ 2,6 milhões

Ubatuba anuncia retomada
de consultas veterinárias
Centro de Referência Animal adota medidas para evitar
aglomerações; atendimentos a cães e gatos são gratuitos
Fotos: Divulgação PMU

Centro de Referência Animal de Ubatuba; local volta a ter atendimentos ambulatorial para cães e gatos
Da Redação
Ubatuba

Para contribuir para a
preservação da saúde de
cães e gatos de Ubatuba, a
Prefeitura retomou nesta
terça-feira (30) o agendamento para atendimentos
ambulatoriais no CRA (Centro de Referência Animal).
Devido à pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), as
consultas ocorrerão em horários específicos para evitar
aglomerações na unidade.
Localizado no bairro Estufa
1, o CRA foi inaugurado pelo
prefeito Délcio Sato (PSD)
em outubro de 2018. A unidade teve suas atividades
suspensas no fim de março,
devido o avanço da pandemia na cidade litorânea.
De acordo com o Executivo,
para que não haja filas na
recepção do aparelho público, os donos dos animais de
estimação deverão agendar

as consultas com os veterinários através do contato:
(12) 3833-1085. As ligações
devem ser realizadas de
segunda a sexta-feira das
8h30 às 16h30.
Após ser informada pelo
morador sobre os sintomas
e demais problemas de saúde apresentado pelo cão ou
gato, a equipe veterinária realizará a triagem dos casos,
dando preferência aos que
se encontram em situação
mais preocupante. Na sequência, os técnicos ligarão
para os donos, comunicando
sobre a data e horário que
devem comparecer no CRA
com seu bicho de estimação.
Os procedimentos serão
agendados em horários
distintos, buscando evitar
a permanência simultânea
de um grande grupo de
moradores no interior do
aparelho público.
Segundo a Prefeitura, no
dia da consulta, cada usu-

ário deverá chegar com
antecedência de 15 minutos
e, se possível, levar carteira
de vacinação do animal. O
usuário deverá respeitar
as normas de prevenção à
Covid-19, sendo obrigatório
o uso de máscara e higienização frequente das mãos
com álcool em gel.
Em nota oficial, o Executivo ressalta que na consulta
o veterinário poderá fazer
prescrição médica, marcar
retorno e realizar pedidos
de exame, mas a CRA “não se
trata de um Pronto Socorro
animal, não há rede de apoio
de laboratórios ou exame de
imagem, somente a consulta
com profissional veterinário
(trecho do documento)”.
Além da retomada das
consultas, que estavam suspensas desde o fim de março,
a unidade voltará atuar na
vacinação antirrábica (contra a doença raiva) a partir
da próxima quinta-feira.
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