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Santuário e Prefeitura de Aparecida ainda não têm 
definição sobre celebrações da Festa da Padroeira

A menos de dois meses 
para da novena em prepara-
ção ao dia de Nossa Senhora 
Aparecida, o Santuário in-
formou que ainda não tem 
nada definido sobre as cele-
brações para a data, a mais 
importante do calendário 
turístico religioso da cidade. 
Igreja e Prefeitura debatem 
as saídas para o evento em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus.

Com a crise causada pela 
Covid-19, o Município tenta 
projetar os reflexos que a 
realização da festa levaria 
quanto aos números da do-
ença. No último ano, segundo 
a Prefeitura, 145 mil fiéis 
passaram pela “Capital da Fé” 
no dia 12 de outubro. Atual-
mente, o fluxo de romeiros 
segue limitado a 30%, após 
liberação de parte das ativi-
dades dentro do Santuário.

Em nota encaminhada à 
redação do Jornal Atos, a 
Prefeitura lembrou que as 
conversas ainda são iniciais, 
em avaliação ao quadro 
da pandemia na cidade. 
“Qualquer preparo feito hoje 
servirá para uso e segurança 
de todos em quaisquer datas 
e dias do ano. Estamos ainda 
na fase 3, amarela, do Plano 
São Paulo e seguiremos as 
recomendações e normas 
que forem pertinentes a cada 
fase estabelecida”.

O texto lembra ainda que 
a estrutura do combate à 
Covid-19 na cidade conta 
com os atendimentos da 
Ala Covid da Santa Casa de 
Misericórdia e do Centro de 
Enfrentamento Covid-19, 
além de atualização periódi-

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Município e Igreja mantêm conversas para ações focadas no 12 de outubro; evento segue incerto na pandemia

ca dos profissionais de saúde. 
“... Contamos com todos os 
cuidados sanitários, como 
distribuição de equipamen-
tos de proteção individu-
al aos servidores, além de 
orientações constantes para 
que todos possam colaborar 
na luta contra o novo coro-
navírus”.

Já a Igreja se limitou a 
informar que “ainda não há 
definições para a Novena e 
Festa da Padroeira do Brasil 
deste ano. Tão logo tenhamos 
as situações definidas, será 
realizada uma coletiva de 
imprensa”.

As celebrações dentro da 
Basílica foram retomadas 

após a publicação de um 
decreto e liberando a re-
alização de missas com a 
presença de fiéis, das 6h às 
18h, durante a semana, e 
das 5h às 20h aos sábados 
e domingos.

A malha turística também 
já foi liberada e comercian-
tes e hoteleiros começaram 

a retomar suas atividades, 
porém com limitações fun-
cionar como uma capacida-
de máxima de 30 %, deixar 
5% de leitos para pessoas 
que apresentarem sintomas, 
além de testagem obrigató-
ria de 25% dos funcionários 
a cada 15 dias, com custeio 
por parte dos hoteleiros.

Hotéis – Mesmo com as 
incertezas os hotéis e pou-
sadas estão realizando re-
servas de quartos para a 
semana da festa. De acordo 
com o Sinhores (Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes Bares e 
Similares Aparecida e Vale 
Histórico), 50% de leitos 
disponível estão reservadas.

Missa no Santuário Nacional de Aparecida, que ainda não tem confirmação sobre a Festa da Padroeira; discussões até 12 de outubro continuam

Testes para Covid 
são ampliados em 
Pinda e Potim

Para ter melhor mapeamen-
to da evolução da Covid-19, 
a secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba iniciou, 
nesta segunda-feira (24), a 
testagem de pacientes as-
sintomáticos. Os moradores 
irão fazer o teste rápido 
agendaram o atendimento 
pelo site da Prefeitura. Após 
o esgotamento das vagas 
disponíveis, no sábado (22), 

devido à grande procura, a 
Saúde de Pindamonhangaba 
passou a testar os pacientes 
assintomáticos (aqueles que 
não apresentam sinais da 
infecção como febre e falta 
de ar). Após a primeira fase, 
novas inscrições devem ser 
abertas ainda nesta semana. 
Já em Potim, a secretaria 
de Saúde adquiriu, recen-
temente, cinco mil testes 

Mais de dez mil exames estão disponíveis para análises; 
medida visa identificar evolução do vírus nos municípios

rápidos para o diagnóstico 
da Covid-19. O protocolo a ser 
seguido deve ser de testagem 
em sintomáticos que bus-
carem atendimento médico 
em unidade de suspeitos da 
enfermidade. O Município 
aguarda a liberação para au-
mentar o número de atendi-
dos e ter maior ciência sobre 
o índice de contágio.

Pinda investe 
R$ 3 milhões 
em novas 
lousas digitais

Lorena anunciou a abertura 
do quinto pregão presencial 
para a concessão de boxes no 
Mercado Municipal. O certame 
conta com nove espaços volta-
dos para a área de comércio 
em geral. Os contemplados 
serão isentos do aluguel por 
até três meses após a quarente-
na contra o novo coronavírus. 
O pregão é o oitavo realizado 
pela Prefeitura, desde 2013, e 
o quinto de concessão onerosa 
de boxes. Dos 44 disponibiliza-
dos, a secretaria de Comuni-
cação informou que 28 estão 
sendo utilizados e nove seguem 
vagos para esta licitação. O 
valor das unidades é calculado 
sobre o metro quadrado de R$ 
17,50.

Pág. 2Pág. 2 Um dos boxes do Mercadão; Prefeitura anuncia mais um pregão
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Saúde inicia testagem em massa contra o 
novo coronavírus em Pindamonhangaba
Dez mil testes estarão disponíveis para análises de Covid-19; medida visa identificar evolução do vírus

Para ter melhor mapeamen-
to da evolução da Covid-19, a 
secretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba iniciou, nesta se-
gunda-feira (24), a testagem de 
pacientes assintomáticos. Os 
moradores irão fazer o teste 
rápido agendaram o atendi-
mento pelo site da Prefeitura.

Após o esgotamento das 
vagas disponíveis, no sábado 
(22), devido à grande procura, 
a Saúde de Pindamonhangaba 
passou a testar os pacientes 
assintomáticos (aqueles que 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

não apresentam sinais da 
infecção como febre e falta de 
ar). Após a primeira fase, novas 
inscrições devem ser abertas 
ainda nesta semana.

Com o objetivo de evitar 
aglomerações, o Município 
dispoibilizou três pontos de 
coleta: Shopping Pátio Pinda 
(região do Araretama), Ônibus 
da Saúde (ao lado do prédio 
da Saúde da Mulher, na re-
gião central, Vila Bourghese 
e o Centro Esportivo Zito, em 
Moreira César. Serão atendi-
das somente as pessoas que 
tiverem agendamento prévio.

Para fazer o teste, o paciente 
deve apresentar comprovante 

de residência, cartão SUS (Sis-
tema Único de Saúde), além de 
usar máscara de proteção. A 
pasta garante que medidas de 
proteção como distanciamento 
social, aferição de tempera-
tura e álcool em gel estarão 
disponíveis.

Em casos de confirmação 
da doença, o paciente será 
encaminhado para a uma 
unidade de referência em 
tratamento do vírus. Desde 
o início da pandemia, Pinda 
registrou 1567 casos, com 
1108 recuperados; cerca de 
418 seguem em isolamento 
social. A Covid-19 vitimou 
trinta pessoas na cidade.

Fotos: Divulgação PMP

Posto de coleta no Shopping Pátio Pinda; cidade recebeu doação de dez mil testes rápidos da Exsa Urbanismo 

Potim se prepara para testar cinco mil pessoas
Com 239 casos confirmados do novo coronavírus; nova remessa de testes deve chegar na próxima semana

A secretaria de Saúde de 
Potim adquiriu, recentemente, 
cinco mil testes rápidos para 
o diagnóstico da Covid-19. O 
protocolo a ser seguido deve 
ser de testagem em sintomá-
ticos que buscarem atendi-
mento médico em unidade 
de suspeitos da enfermidade.

Recentemente, o Municí-
pio criou uma ala específica 

na UBS do Centro (Unidade 
Básica de Saúde) para atendi-
mento de pessoas com sinais 
do novo coronavírus. A pasta 
reforçou que tem seguido 
as normas de tratamento da 
doença e que “resultado posi-
tivo ou negativo não elimina 
a necessidade de isolamento 
do paciente que se queixa de 
sintomas”.

Desde o início da pande-
mia, Potim contabilizou 239 
infecções, um paciente segue 
internado na Unidade de Tera-

pia Intensiva e 25 estão sendo 
monitorados. O número de 
pessoas que aguardam ainda 
o resultado dos exames é de 
106, sendo duas delas inter-
nadas. Entre os bairros com 
maior proliferação do vírus 
são Centro (40), Vila Olívia 
(35), Chácara Tropical (33) e 

Teste é arma das cidades para fiscalizar avanço da doença

Foto: Reprodução EBC

Bruna Silva
Potim

Frei Galvão (28).
Em casos de apresentação 

de sinais da Covid-19, o mo-
rador pode ir até a unidade 
especial de tratamento da 
doença ou até mesmo solicitar 
uma visita técnica de profis-
sionais de saúde pelo telefone 
(12) 99683-0145.

Região tem baixa adesão ao 
programa de rastreamento 
de casos do novo coronavírus

O Governo do Estado revelou 
na manhã desta segunda-feira 
(24) que a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) é a área 
paulista com menor taxa de 
adesão ao programa estadual 
de rastreamento de casos do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Dos 39 municípios da região, 
apenas dois solicitaram auto-
rização para serem inseridos 
no sistema de base de dados.

Lançada no início deste 
mês pelo governador João 
Doria (PSDB), a plataforma, 
denominada “Sistema de Mo-
nitoramento de Contatos 2.0”, 
armazena dados fornecidos pe-
las prefeituras paulistas sobre 
os moradores diagnosticados 
com a Covid-19 e das pessoas 
que tiveram contato com eles, 
como familiares e amigos.

A ferramenta possibilita o 
mapeamento dos registros de 
casos confirmados e suspeitos 
da doença, agilizando os pro-
cessos de recomendação para 
o isolamento e de testagem do 
grupo. A plataforma permite 
que os municípios registrem 
os casos suspeitos, com neces-
sidade de isolamento de até 14 
dias. Se durante este período 
o teste constar positivo, as 
pessoas que tiveram contato 
com o infectado nas últimas 
duas semanas, por pelo me-
nos 15 minutos e a menos 
de um metro de distância, 
serão contatadas através de 

Lucas Barbosa
RMVale

Das 39 cidades, 37 não se cadastraram em sistema estadual; 
plataforma busca conter avanço da pandemia de Covid-19

mensagens no celular para 
também realizarem o exame e 
permanecerem em isolamento 
domiciliar.

Na cerimônia de lançamento 
do programa, o secretário de 
Desenvolvimento Regional do 
Estado, Marco Vinholi, ressal-
tou que a implantação da rede 
de informações contribuirá 
para mapear as regiões com 
maior incidência de casos do 
novo coronavírus, auxiliando 
as prefeituras paulistas a tra-
çarem medidas que possam 
conter seu avanço. Além disso, 
a base de dados propiciará 
uma identificação mais ágil 
dos contaminados, que con-
sequentemente receberão o 
tratamento de forma mais 
precoce, reduzindo as chances 
de sofrerem complicações ou 

até mesmo morrerem.
De acordo com o Estado, 

na RMVale, apenas Ilhabela 
e Santo Antônio do Pinhal 
realizaram o pedido para se-
rem inseridas no sistema até 
a manhã desta segunda-feira. 
Sem a adesão das demais 37 
prefeituras da região, até o 
momento, o interesse ao pro-
grama na RMVale é de apenas 
5%, a menor de São Paulo.

As três regiões que possuem 
os maiores índices de adesão 
ao programa estadual são: Bar-
retos (100%), Vale do Ribeira 
(57%) e Bauru (56%).

De acordo com o Estado, 
a meta é que todas as 645 
cidades paulistas passem a 
integrar o ‘Sistema de Moni-
toramento de Contatos 2.0’ 
até o fim de setembro.

Comércio na praça em Guará; cidade é uma das 37 fora do sistema 

Foto: Marcelo A. dos Santos
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Consumo Responsável da água 
é um dever de toda sociedade
Tempo seco aumenta o desafio de manter o abastecimento nas cidades

Da Redação
Piquete

 A água é um recurso funda-
mental para a sobrevivência 
do ser humano. Ainda que 70% 
do planeta Terra seja coberto 
por água, apenas 1% desse 
volume é considerado potável. 
As reservas de água doce estão 
distribuídas de modo desigual 
em todo o mundo e, além disso, 
são constantemente ameaçadas 
de escassez e contaminação. 
Em períodos de estiagem, o 
consumo consciente de água 
se torna ainda mais importante, 
visto que, a baixa ocorrência de 
chuvas pode prejudicar o abas-
tecimento de água nas cidades. 

De acordo com o relatório da 
ONU (Organização das Nações 
Unidas) sobre Desenvolvimento 
dos Recursos Hídricos, a ten-
dência é que a demanda siga 
aumentando, visto que, cerca 
de 500 milhões de pessoas no 
mundo vivem em áreas onde 
o consumo de água excede os 
recursos hídricos localmente re-
nováveis. A média de consumo 
diário que a ONU recomenda 
é 110 litros por habitante/dia, 
sendo essa quantidade conside-
rada suficiente para suprir as 
necessidades básicas de uma 
pessoa. No Brasil, isso não acon-
tece, segundo dados do Instituto 
Trata Brasil o consumo médio 
brasileiro é de 166,3 litros por 

habitante/dia, o que fica 51% 
acima do recomendado.

Diante desse cenário, a Águas 
Piquete, empresa responsável 
pelo abastecimento de água na 
cidade, destaca a importância 
do consumo responsável da 
água no dia a dia, para asse-
gurar a sua disponibilidade e 
gestão sustentável.

“O consumo consciente da 
água é um dever de todos, 
e cada pessoa pode contri-
buir para a preservação des-
se recurso, utilizando-o com 
responsabilidade. Algumas 
ações simples como: escovar os 
dentes com a torneira fechada, 
reaproveitar a água da má-
quina de lavar para a limpeza 

do quintal e calçada, tomar 
banhos mais rápidos e fazer 
reparos de vazamentos inter-
nos nas residências assim que 
detectados, são primordiais 
para evitar o desperdício e a 
escassez da água ” explica a 
gerente operacional da Águas 
Piquete, Indiara Jogas.

Segundo Jogas, a Águas 
Piquete tem o compromisso 
com a gestão hídrica no mu-
nicípio de Piquete. “Buscamos 
por meio das nossas ações 
garantir o acesso sustentável 
à água tratada e de qualidade, 
além de monitorar e com-
bater às perdas de água no 
abastecimento”, acrescenta 
Jogas.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 61/2020 PROC. Nº 394/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, ata de registro de preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar novos para uso nos veículos pertencentes 
a frota municipal, a realizar-se às 09h30min do dia 16 de setembro 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
Alteração de data: Pregão Presencial Nº 58/2020 PROC. Nº 384/2020.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, cujo 
objeto é o Registro de preços para a aquisição de pó de café para diversas secretarias 
pelo período de 12 (doze) meses. A nova data da sessão será dia 21 de Setembro 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
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
Comissão Permanente de Apuração de Responsabilidades da Prefeitura de Lorena
Portaria 21.851/2020 - Instauração de Sindicância em face do servidor Gilson Aparecido 
de Azevedo, matrícula:1954. Portaria 21.852/2020 - Instauração de Sindicância em face 
de Júlio César Ribeiro Fagundes, matrícula:4698.
Portaria 21.853/2020 - Instauração de Sindicância em face de Nildeir José de Carvalho, 
matrícula:4727.
Portaria 21.854/2020 - Instauração de Sindicância em face de Luiz Gonzaga dos Santos, 
matrícula:5256.
Portaria 21.855/2020 - Instauração de Sindicância em face de Neusa de França Motta 
Siqueira, matrícula:4607.
Portaria 21.856/2020 - Instauração de Procedimento de Apuração Preliminar.

PREFEITURA DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, CEP:12607-020, LORENA-SP

Setor de Fiscalização
NOTIFICAÇÃO 52253
MARKO SISTEMAS METALICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, representada por Carlos 
Alberto de Almeida Borges, endereço Rua Bolívia (antiga rua 05(cinco), S/Nº , JD. 
América (Distrito. Industrial) , Itaguaí- RJ, Cep:23810-000, Descrição: Providenciar a 
Construção de Muro-GLEBA DE TERRA SITO NA AV. JOSE MOREIA MIGUEL , V. DOS 
COMERCIARIOS II, LORENA-SP- Fica(m) V. Sa. Notificado de que devera, dentro do 
prazo de 60 dias, a contar do recebimento desta, regularizar sua situação perante a 
Prefeitura de Lorena, de acordo com a Legislação Vigente: Lei 3506 de 22 de março de 
2012, Art.2º -Os proprietários de imóveis localizados em ruas pavimentadas dentro do 
perímetro urbano deverão construir muro e calçada. O não cumprimento desta Notificação 
poderá gerar ao Notificado uma multa no valor aproximado de 40 UFESP’S. Lorena, 25 de 
agosto de 2020.Rita de Cassia Moura e Silva Fiscal de tributos e Posturas-Matricula 6061

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 PROC. Nº 303/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de switch para atender as necessidades das unidades de saúde do 
Município de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LETTECH IND. E COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ Nº: 13.258.144/0001-94
VENCEDORA DO ITEM: 02
VALOR TOTAL: R$ 2.923,00(dois mil novecentos vinte e três reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 PROC. Nº 337/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos (termômetro infravermelho e oxímetro de dedo), para 
utilização nas unidades de saúde, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DO ITEM: 02
VALOR TOTAL: R$ 5.749,50(cinco mil setecentos quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 135/2020 do PROC nº 377/2020-SUP – 4800/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço para aplicação de testes psicológicos aos Guardas Civis 
Municipais, de acordo com a Normativa nº 078/2014DG/DPF, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: M B B BESSA CLINICA DE PSICOLOGIA ME
CNPJ Nº: 27.410.884/0001-09
VALOR: R$ 7.538,79(sete mil quinhentos trinta e oito reais setenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

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

alguns telefones fixos da localidade de Rancho Grande tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 24/08/2020 das 07h11 às 07h12. Equipamento normalizado após 

recuperação automática.

Comunicado
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Com objetivo de combater 
não só a disseminação do 
novo coronavírus, como 
também a proliferação do 
mosquito transmissor da 
dengue, a secretaria de 
Saúde de Potim, por meio 
do Programa de Saúde da 
Família, está promovendo 
visitas casa a casa para 
orientar a população sobre 
os cuidados necessários 
contra as doenças.

De acordo com a Prefei-
tura, a cidade registrou 
na última semana, mais de 
16 novos casos de dengue, 
ultrapassando dois mil no 
ano. 

Segundo o boletim co-
ronavírus, atualizado na 
última quinta-feira (20), 
Potim apresenta 220 con-
firmações, 98 suspeitos e 4 

Da Redação
Potim

Com mais de dois mil casos no ano, Potim
reforça combate à dengue e coronavírus

Foto: Reprodução PMP

Mercadão de Lorena tem aluguel suspenso 
até três meses após quarentena e novo pregão
Certame oferece nove boxes para comércio em geral; lei sobre isenção deve ser sancionada até segunda

A Prefeitura de Lorena 
anunciou a abertura do 
quinto pregão presencial 
para a concessão de boxes 
no Mercado Municipal. O 
certame conta com nove 
espaços voltados para a 
área de comércio em geral. 
Os contemplados serão isen-
tos do aluguel por até três 
meses após o término da 
quarentena contra o novo 
coronavírus.

O pregão é o oitavo reali-
zado pela Prefeitura, desde 
2013, e o quinto de con-
cessão onerosa de boxes. 
Dos 44 disponibilizados, a 
secretaria de Comunicação 
informou que 28 estão sen-
do utilizados e nove seguem 

Rafaela Lourenço
Lorena

vagos para esta licitação. O 
valor das unidades é calcula-
do sobre o metro quadrado 
de R$ 17,50.

De acordo com o secretá-
rio de Administração, Daniel 
Malerba, os vencedores 
terão o mesmo benefício 
dos atuais concessionários 
que formalizaram um pe-
dido junto à Prefeitura, 
apresentando as dificuldades 
econômicas com redução de 
vendas devido à pandemia 
de Covid-19. O Executivo o 
transformou em projeto de 
lei e encaminhou para vota-
ção na Câmara, em junho. 
Os vereadores aprovaram 
o benefício no último dia 3. 
“Foi aprovado na Câmara 
Municipal a suspensão desde 
abril até três meses após o 
prazo da quarentena, isso 

do preço público, que é do 
aluguel. Com relação as des-
pesas condominiais, como 
agua e luz, essa é devida e 
o Município não pode abrir 
mão de receita”, explicou.

A lei que garante o benefí-
cio deve ser sancionada pelo 
prefeito Fábio Marcondes, 
ainda nesta segunda-feira 
(24).

Podem participar do pre-
gão pessoas físicas e ju-
rídicas que desenvolvam 
atividade compatível com o 
objeto do espaço. O licitante 
poderá ofertar mais de uma 
proposta, mas será contem-
plado por apenas um box. 

O certame será realizado 
no dia 10 de setembro, na 
sala de licitações, na Prefei-
tura, às 9h30.

As regras para a partici-

Considerado o mais frio do 
ano, o último fim de semana 
foi marcado pela intensi-
ficação das abordagens à 
pessoas em situação de rua. 
A secretaria de Assistência 
Social de Pinda ampliou as 
ações devido à exposição 
às baixas temperaturas que 
podem ocasionar até mesmo 
óbitos, além de facilitar a 
possibilidade de infecção 
da Covid-19.

Com o termômetro osci-
lando entre 10 e 15 graus, 
houve ainda a sensação 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

térmica reduzida, devido às 
chuvas que caíram na cida-
de. Durante as abordagens, 
as pessoas em situação de 
rua receberam cobertores, 
além de encaminhamento 
para o Centro de Acolhi-
mento.

A programação para que 
estes moradores saiam da 
situação de vulnerabilidade 
acontece regularmente, mas 
devido à baixa acentuada da 
temperatura local o proces-
so foi intensificado.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o trabalho não consegue 
retirar as pessoas das ruas, 
mas traz um pouco mais de 

Prefeitura de Pinda intensifica 
abordagens com pessoas em 
situação de rua no inverno
Frio intenso da última semana e risco de contágio da 
Covid-19 são os principais motivos para atendimento

Abordagem a pessoas em situação de rua, em Pindamonhangaba; cidade amplia atendimentos

Foto: Divulgação PMP

Um dos boxes do Mercadão, utilizado para o ramo alimentício; Prefeitura anuncia novo pregão com nove espaços

Foto: Rafaela Lourenço
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Entre em contato!

pação e informações como 
metragem e recursos podem 
ser conferidas no edital com-
pleto, disponível no site da 

Prefeitura, o lorena.sp.gov.br 
ou no link bit.ly/2YDMIP5.

Para esclarecimento de 
dúvidas a Prefeitura dispo-

nibilizou o portal da licitação 
e o telefone (12) 3185-3041 
e 3185-3046, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.

proteção durante o inverno. 
“Muitos andarilhos prefe-
rem permanecer na rua e 
por isso receberam cober-
tores para enfrentar o frio”.

Os que aceitaram a pro-
posta foram encaminhados 
para o Centro de Acolhimen-
to montado em um ginásio 
municipal, no bairro Quadra 
Coberta. 

A iniciativa é realizada 
desde abril para que sejam 
retiradas das ruas pessoas 
impossibilitadas de fazer o 
isolamento social, e que se 
tornam mais suscetíveis de 
se contaminar com o novo 
coronavírus.
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Trabalho de nebulização em Potim; ações contra o mosquito da dengue são reforçadas

óbitos vítimas da Covid-19. 
Os casos são concentrados 
no Centro (39), Chácara 
Tropical (31), Frei Galvão 
(27) e Vila Olívia (28).

A secretaria de Saúde 
frisou a importância da 
higienização constante das 
mãos, permanecer em casa 
e, ao sair, utilizar máscara. 

A Prefeitura ainda pede a 
colaboração da população 
para fiscalizar imóveis e eli-
minar possíveis criadouros 
do mosquito Aedes aegypti.


