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Cidades do Litoral cancelam
fogos e ações de Réveillon
Medidas são adotadas para inibir possível contágio de Covid-19; de volta à fase amarela

A Prefeitura de São Sebas-
tião informou na última ter-
ça-feira (1) a suspensão do 
calendário de shows e fogos 
para a celebração do Réveillon 
2021. Caraguatatuba, em nota 
publicada na quinta-feira (3), 
também cancelou sua progra-
mação da temporada de verão. 
As suspensões das festividades 
são uma forma de evitar o con-
tágio pela Covid-19 na época 
mais movimentada do ano no 
Litoral Norte.

As cidades litorâneas cos-
tumam receber milhares de 
turistas durante a alta tem-
porada, que tem início em 
dezembro com a chegada do 
verão. As Prefeituras criam 
agendas com shows e apre-
sentações para atrair o maior 
número de visitantes, mas 
neste ano será diferente. Os es-
petáculos nas praias e praças 
estão cancelados como forma 
de conter as aglomerações, já 
que todo o estado de São Paulo 
retornou à fase amarela do 
Plano SP na última segunda-
-feira (30).

Apesar de Caraguatatu-
ba não apresentar números 
alarmantes e ter registrado 
uma estabilidade na média 
móvel de casos positivos, e a 
taxa de ocupação dos leitos 
ter ficado abaixo de 50% nos 
últimos dias, a gestão decidiu 
intensificar as ações de cons-
cientização e fiscalização.

Para a ação foi criado o 
Plano Verão da Saúde, que 
prestará atendimento a pa-
cientes com suspeita do novo 
coronavírus. Será lançada 
também a campanha “Verão 
sem Covid”, que terá cartazes 
posicionados em locais com 

Thales Siqueira
RMVale

o maior tráfego de pessoas 
e faixas instaladas em locais 
públicos da cidade.

Para o atendimento no Pla-
no Verão haverá um reforço 
dos profissionais na UPA Covid 
e na Casa de Saúde Stella Ma-
ris. A estrutura montada em 
abril (80 leitos na UPA Covid, 
com 22 respiradores e 39 
leitos na Casa de Saúde Stella 

Maris) continuará à disposição 
da população.

O prefeito Aguilar Júnior 
(MDB) solicitou ao Estado 
a abertura de mais leitos 
hospitalares, além de um 
reforço para a fiscalização 
de cumprimento de medidas 
de segurança durante toda 
a temporada. “Precisamos 
continuar cuidando de vidas, 

mas não podemos esquecer da 
atividade econômica na alta 
temporada. O que precisamos 
é continuar dividindo respon-
sabilidades e que todos sejam 
fiscais. Só assim vamos vencer 
o novo coronavírus”, frisou.

A Prefeitura deve fazer uso 
do recurso dos drones para 
identificar e registrar possí-
veis aglomerações e notificar 

Foto: Rafaela Lourenço

Queima de fogos no Réveillon 2020 em Caraguá; celebrações são suspensas em todas as cidades do litoral

e multar os proprietários de 
residências de veraneio que 
permitirem a realização de 
festas particulares. Os ônibus 
e vans de turismo que fazem 
bate e volta continuam proibi-
dos, está permitido apenas o 
transporte das pessoas que já 
tenham realizado reservas em 
hotéis ou pousadas da cidade.

Em São Sebastião, apesar 
da agenda de shows ter sido 
cancelada, a Prefeitura infor-
mou que vai manter as regras 
do comércio da fase verde, 
descumprindo a determinação 
estadual de retorno para a 
fase amarela do Plano SP. O 
prefeito Felipe Augusto (PSDB) 
alegou que a cidade apresenta 
números diferentes da capital 
e que esses dados estão sendo 
apresentados ao Ministério 
Público para que se chegue em 
uma solução e que o comércio 
possa continuar funcionando.                                                                           

Fechamento das praias 
– Pesquisadores da Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz) e da 
UFRJ (Universidade Federal do 
Rio de Janeiro) recomendam 
com urgência o retorno do 
isolamento social nas regiões 
do Brasil com casos crescentes 
do novo coronavírus. Uma 
das medidas propostas é o 
fechamento das praias. Eles 
argumentaram que o país 
vive um aumento acelerado de 
contaminações pela Covid-19 
sem sequer ter acabado a pri-
meira onda. 

Em abril, no início da qua-
rentena, as praias do Litoral 
Norte foram fechadas após 
determinação do governador 
João Doria (PSDB).

Até o fechamento desta edi-
ção, as prefeituras de Ilhabela 
e Ubatuba não  informaram 
uma posição definitiva sobre 
a programação de réveillon 
2021.

Assassino de 
jovem de 18 
anos é preso

A Polícia Militar prendeu 
na manhã desta terça-feira 
(8), em Cunha, um homem 
de 48 anos que matou a 
facadas a namorada, de 18 
anos, em Guaratinguetá. A 
vítima havia registrado, no 
início de outubro, um bole-
tim de ocorrência contra o 
companheiro por violência 
doméstica. 

De acordo com a PM, o 
assassino foi localizado 
após uma denúncia anôni-
ma revelar que ele estava 
escondido em um imóvel na 
região central de Cunha. Ao 
ser surpreendido pelos po-
liciais, o homem confessou 
que esfaqueou a namorada, 
Cássia Mara Silva, durante 
uma discussão na noite da 
última segunda-feira (7) na 
casa em que moravam na 
rua Joaquim Fagundes, no 
bairro Pedreira. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, no dia do cri-
me, vizinhos decidiram 
entrar na residência do 
casal, por volta das 21h30, 
após ouvirem gritos de 
socorro. No interior do 
imóvel, as testemunhas se 
depararam com a vítima no 
chão, golpeada com cerca 
de 15 facadas, já sem vida. 

O namorado conseguiu 
fugir do local, através de 
um portão lateral, numa 
motocicleta.

Segundo a Polícia Civil, 
Cassia havia denunciado 
o companheiro em 14 de 
outubro após ser agredida. 

Encaminhado à Delega-
cia de Guaratinguetá, o 
criminoso responderá por 
feminicídio, podendo ser 
condenado entre 12 e 30 
anos de prisão.

O assassino aguarda 
transferência para um 
CDP (Centro de Detenção 
Provisória) estadual.

Da Redação
Guaratinguetá

Região debate Covid-19 com Governo do Estado após novo decreto

Após anunciar o retorno da 
fase amarela da flexibilização 
da quarentena em todo o esta-
do, o governador João Doria 
(PSDB) também confirmou 
uma videoconferência com 
as cidades que apresentaram 
maiores taxas de internação 
e ocupação de leitos por 
Covid-19.

Entre as cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) que foram convoca-
das estão Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba, Caragua-

Bruna Silva
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tatuba, Ubatuba, Caçapava, 
Jacareí, São José dos Campos 
e Taubaté. A intenção é que 
Estado e municípios possam 
discutir novas propostas por 
recomendação de Centro de 
Contingência.

De acordo com o governo 
Doria, os municípios convo-
cados possuem população de 
mais de setenta mil habitantes 
e apresentaram, conforme a 
última atualização em 28 de 
novembro, ocupação média 
de leitos acima de 75% ou 
elevação das internações em 
mais de 10%.

Ao todo, 62 prefeitos de 
todo o estado foram chama-
dos para participar da reunião 

à distância. Conforme o gover-
nador, o objetivo é melhorar o 
controle da pandemia nessas 
cidades e “oferecer, se neces-
sário, apoio para que possam 
proceder com as orientações 
do Governo de São Paulo”.

Fase Amarela – Mesmo 
com o retorno de todo o 
estado para a fase amarela, 
nenhuma atividade econô-
mica deve ser fechada, mas 
deve haver maior restrição. 
A capacidade de ocupação 
nos estabelecimentos volta 
a ser de 40%, com funciona-
mento de dez horas diárias e 
liberação até 22h. Permanece 
proibido qualquer evento 
com público de pé.

Prefeitos buscam definição de planejamentestadual para próximas medidas contra avanço do vírus no Plano São Paulo

Equipe de atendimento emergencial protegida para período da pandemia; RMVale aguarda novas medidas

Foto: Bruna Silva
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Câmara aprova lei para reger atuação 
de motoboy e mototaxista em Pinda
Ação visa regulamentar atuação dos profissionais; proposta aguarda sanção

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na 
última quarta-feira (2), o 
projeto de lei nº21/2020 
que regulamenta o exercí-
cio dos profissionais que 
trabalham com mototáxi 
e também como motoboy. 
A proposta seguiu para 
sanção do prefeito Isael 
Domingues (PL).

O projeto do vereador e 
presidente da Câmara, Feli-
pe César (PV), foi aprovado 
por unanimidade, garantin-
do a regulamentação das 
atividades de transporte 
individual de passagei-
ros, serviço de entrega de 
diversos tipos de objetos 
e também transporte re-
munerado de cargas ou 
volumes de acordo com a 
capacidade do veículo. A 
ação prevê também que os 
serviços devem ser exer-
cidos em motocicleta ou 
motoneta, conforme a lei. 

Há também a disposição 
de que os veículos tenham 
no máximo cinco anos de 
vida útil e em perfeito 
estado de conservação e 
funcionamento. As motos 
deverão ter motores entre 
125 cc e 250 cc, serem 
registradas pelo órgão 
estadual de trânsito, na 
categoria aluguel, para 
transporte de passageiro 
ou carga em conformidade 
com o Código de Trânsito 
Brasileiro e legislação com-
plementar.

Entre os requisitos ne-
cessários para exercer as 
atividades profissionais 
estão ter completado 21 
anos, possuir habilitação 
categoria A por ao menos 
dois anos, ser aprovado em 
curso especializado nos 
termos da regulamentação 
do Contran (Conselho Na-
cional de Trânsito), além 
de usar itens de proteção 
como capacetes e coletes 
com dispositivos reflexivos.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Mossoró recebe regularização 
fundiária depois de 25 anos

Moradores do Mossoró, co-
munidade localizada na região 
do Cidade Jardim, receberam 
na última sexta-feira (4) a 
tão sonhada documentação 
de suas áreas, agora regu-
larizadas. A ação integra o 
programa de regularização 
fundiária da Prefeitura, em 
parceria com o Estado.

Há 25 anos à espera pela 
documentação, o Mossoró é 
um loteamento que foi implan-
tado de forma irregular, mas 
acabou incluído no processo 
de regularização em parceria 
entre o Município e o Estado, 
sem custos aos moradores. De 
acordo com a pasta responsá-
vel, a atividade, que beneficiou 
122 moradores somente na 
comunidade, tramita desde 
2009, e que através do De-
partamento de Regularização 
Fundiária, tornou-se mais 
efetiva na atual administração.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

“Com a regularização, os 
moradores têm mais segu-
rança jurídica e valorização 
de seus imóveis, além de re-
ceber novos benefícios como 
extensão de rede de esgoto e 
pavimentação asfáltica onde 
ainda não existe”, comentou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

Nos últimos anos, a secre-
taria de Habitação iniciou o 
trabalho de adequação dos 
imóveis que aguardam do-
cumentação há 25 anos. Os 
responsáveis estimam que 
cerca de quatro mil regula-
rizações foram entregues 
aos moradores desde 2017. 
A parceria com o Estado, 
através do programa Cida-
de Legal, prevê adequação 
dos bairros Karina, Ramos e 
Queiroz. 

Para 2021, a pasta des-
tacou que já há estudos em 
andamento para expansão 
do programa “Meu Bairro É 
Legal” para os bairros Padre 
Rodolfo, Taipas e Tamborin-
deguy.

Ação beneficia 122 moradores com entrega de documentação; 
Pinda entrega cerca de quatro mil regularizações desde 2017

Barulho de latas vazias
Parece que está custando 

a oposição de Pinda a se con-
formar que o prefeito Isael 
Domingues ganhou a ree-

leição. Pelo 
g r i t o  dos 
excluídos, 
eles veem 
t r a g é d i a 
nos que se 
reelegeram 
na Câmara, 

mas não admitem que as ur-
nas barraram os vereadores 
oposicionistas porque 'em-
perraram' muitos projetos de 
interesses da população.

Efeito das urnas
Comenta-se pelo merca-

dão afora que além de uma 
vitória acachapante nas urnas 
de 15 de novembro, o prefeito 
reeleito Isael Domingues con-
seguiu também acabar com o 
'circo' montado pela oposição 
na Câmara de Pinda nos últi-

mos 4 anos. 
Praticamen-
te nenhum 
de seus opo-
sitores fer-
renhos  se 

reelegeram 
para contar 
história aos 
novatos. De 
acordo com 
a especulação política, caberá 
à dupla Vela (PT) e Norberti-
nho (PP) montar o próximo 
tabuleiro para 'tentar a sorte'...

Cartas na mesa
Com o atual presidente da 

Câmara de Guará fragilizado 
para reeleição na próxima le-
gislatura, o mercado político 
esquenta o nome da vereadora 
eleita Rosa Filippo (PSD) 
como uma 
suposta in-
dicada do 
partido para 
disputar a 
s u c e s s ã o . 
E n q u a n t o 
isso Arilson 
Pereira mede espaço e votos 
no futuro plenário, entenden-
do que o posicionamento do 
gabinete do prefeito Marcus 
Soliva poderá ser decisivo no 
dia 1º de janeiro.

Quem procura acha!
Quem foi visto 'peram-

bulando' pelos corredores 
do Palácio dos Bandeiran-
tes - sede do governo do 
estadual - esta semana foi 
o prefeito eleito de Piquete. 
Disseram que Rômulo Kazi-
mierz - o Rominho, estava 
farejando projetos para seu 
futuro governo e saber mais 
do recurso de R$ 22 milhões 
oriundo do Fehidro para o 
esgotamento sanitário da 
cidade.

E por falar em...
...Fehidro, quem está 

comemorando é a prefeita 
reeleita de Potim, Erica 
Soler. Como meta para o 
seu segundo mandato, a 
cidade vai receber recursos 
do órgão na ordem de R$ 
10 milhões, para somar aos 
R$ 16 milhões que serão 
necessários para implanta-
ção de toda rede de esgoto 
do município. Ah! Disseram 
que o processo licitatório 
para contratação de uma 
empresa já está em fase final 
na Prefeitura.

"Joga pedra na Geny..."
Parece que acharam o 

culpado pelas fortes chuvas 
que caíram sobre Lorena nos 
últimos dias: o ainda prefeito 
Fábio Marcondes. Após cons-
truir mais de 14 quilômetros 
de galerias 
d e  á g u a s 
p luv ia s  e 
resolver os 
problemas 
dos alaga-
mentos em 
mais de dez 
pontos crí-
ticos da cidade, a tromba 
d'água da última segunda-
-feira alagou a Vila Geny 
e Santa Edwiges. Mesmo 
o local recebendo obras de 
contenção e muro de arrimo 
às margens do Rio Mandi, os 
moradores foram inflamados 
pela oposição a protestarem, 
que pese o serviço ainda não 
ter sido concluído. Ai, foi um 
tal de 'joga pedra na Geny...', 
no caso, o prefeito...

Não convidem para...
...a mesma picanha os 

vereadores Fábio Longuinho 
e Mauro Fradique, principal-
mente se o assunto for as prer-

rogativas da presidência da 
Câmara de Lorena nos últimos 
4 anos, incluindo os devaneios 
do 'enTão' ex-presidente - 
agora 'carta fora do baralho'. 
Ah! E se for para fazer a carne 
torrar, basta chamar o Elcinho 
como churrasqueiro...

Chumbo grosso...
Na contagem regressiva 

para assumir a Prefeitura de 
Aparecida, o prefeito eleito 
Luiz Carlos Siqueira - o Pi-
riquito, já deixou claro que 
vai revolucionar a máquina 
administrativa, compondo 

sua equipe 
com 100% 
de  comis-
s i o n a d o s 
t é c n i c o s . 
D u r a n t e 
en t r ev i s t a 
no Atos no 

Rádio, esta semana, falou 
em cortes de mordomias, 
horas extras e sutilezas que 
têm 'afundado' as finanças 
públicas. Piriquito se diz 
confortável para medidas 
drásticas, porque foi eleito 
sem conchavos e nenhum 
compromisso com grupos 
políticos, a não ser a popu-
lação da Terra da Padroeira. 
Resumindo, vem 'chumbo 
grosso' pela frente...

Primeira chamada
O vazamento de alguns 

nomes para o futuro secre-
tariado do prefeito eleito de 
Lorena levou o senso crítico 

de muitos 
observado-
res da po-
lítica local 
a ponderar 
que Sylvio 
B a l l e r i n i 
e s t á  d i s -

posto a prestigiar grupos, 
pessoas e segmentos que 
manifestaram apoio à sua 
candidatura. Fontes ligadas a 
Ballerini adiantaram que será 
intolerante quanto a falhas e 
desvios de conduta.

Baião de três

Isael Domingues

Fábio Marcondes

Vela

Norbertinho

Rosa Filippo

Piriquito

Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...

Isael Domingues durante entrega de regularização no bairro Mossoró

Foto: Bruna Silva



10 DE DEZEMBRO DE 2020 3

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:
CARLOS RIOS JUNQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil divorciado, de 78 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 29 de
maio de 1941, residente e domiciliado Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº
1149, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de ADRIANO RIOS JUNQUEIRA e
ROSA TAVARES JUNQUEIRA.
MARIA ROSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 71 anos de idade, nascida em Itororó-BA, no dia 19 de setembro de
1948, residente e domiciliada Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº 1149, Vila
Rica, Pindamonhangaba SP, filha de LAURINDO NASCIMENTO e AUREA FERREIRA
ROSA. 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, 05 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDEMIR HONORIO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado
civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Sabará-MG, no dia 11 de junho de 1967,
residente e domiciliado Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São Benedito,
Pindamonhangaba SP, filho de OLISTER HONORIO e MARIA BENEDITA DOS SANTOS.
JAQUELINE MARIA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteira, de 51 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 02 de
junho de 1968, residente e domiciliada Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São
Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de MAURICIO DE CARVALHO ALVES e MARIA
APPARECIDA RAMOS ALVES. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Maracás-BA, no dia 21 de junho de 1969,
residente e domiciliado Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP,
filho de EURIPEDES ANTÔNIO DE SOUZA e ANA EUFLOSINA DE SOUZA.
BERENICE PADUA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
janeiro de 1969, residente e domiciliada Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO PÁDUA e ROSA DE ARAUJO
PÁDUA. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SERGIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
setembro de 1969, residente e domiciliado na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filho de BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA
MADALENA DE MORAIS SANTOS.
ROSIANE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de abril de 1971, residente e domiciliada na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filha de FRANCISCO DE OLIVEIRA e PAULINA DE PAULA
OLIVEIRA. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONEL PORFIRIO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 62 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de setembro de 1957, residente e domiciliado Rua Armando Ferreira Fernandes
nº 61, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO PORFIRIO DA SILVA e
ANTONIETA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA.
ELIANE RAMOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Roseira-SP, no dia 23 de
agosto de 1965, residente e domiciliada Rua Armando Ferreira Fernandes nº 61,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de IVONE RAMOS MACHADO. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GESTER WILLIANS SALINOS VICENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
camareiro, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 14 de outubro de 1992, residente e domiciliado Rua José Rodrigues da Rocha,
nº 117, Jardim França II, Guaratinguetá SP, filho de ROBERTO VICENTE e APARECIDA
MARIA TERESA DE OLIVEIRA SALINOS.
STÉFANE TAINÁ GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de caixa, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de julho de 1995, residente e domiciliada Rua Yolanda de Lacerda Lima,
nº 57, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS HONORATO
DOS SANTOS e CLEUZA APARECIDA GOMES 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, 06 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVI GALVÃO NICACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de julho de 1982, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira nº 367, Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
NICACIO DA SILVA e ANGELA MARIA DA CRUZ GALVÃO SILVA.
ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de abril de 1984, residente e domiciliada na Travessa Domingos Cesario Quirino nº
503, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO CRUZ
FERREIRA DOS SANTOS e MARIA CELIA DA SILVA FERREIRA 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, 06 de março de 2020.

A educação ambiental 
contribui para a formação de 
um cidadão mais consciente

Em decorrência da pan-
demia da Covid-19,  o 
distanciamento social e 
a permanência por mais 
tempo em casa se tornaram 
providencias urgentes e ne-
cessárias e possibilitaram 
um convívio maior dos pais 
com seus filhos, e com isso,  
surgiu a oportunidade de 
conscientizar as crianças 
sobre a importância da 
educação ambiental, por 
meio de atitudes simples no 
dia a dia, a fim de construir 
um futuro melhor para as 
próximas gerações.

Da Redação
Guaratinguetá

A adoção de práticas 
economicamente viáveis, 
socialmente justas e eco-
logicamente corretas são 
a lgumas  das  medidas 
propostas pela educação 
ambiental, que tem como 
objetivo conscientizar a 
população sobre o impacto 
das suas ações nos diferen-
tes ecossistemas.

O desperdício da água 
é uma das questões que 
podem ser debatidas em 
família. A média de con-
sumo diário que a ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) recomenda é 110 
litros por habitante/dia, o 
que já seria suficiente para 

Águas Piquete orienta sobre práticas sustentáveis com as crianças
suprir as necessidades bási-
cas de uma pessoa, porém, 
segundo dados do Instituto 
Trata Brasil o consumo 
médio brasileiro é de 166,3 
litros por habitante/dia, 
cerca de  51% acima do 
recomendado.

A Águas Piquete, em-
presa responsável pelo 
abastecimento de água 
no município, reforça que 
nesse momento em que a 
família está mais próxima é 
uma oportunidade para de-
bater sobre uso consciente 
e responsável dos recursos 
naturais. “Crianças que 
crescem praticando hábi-
tos sustentáveis tendem a 

tornarem-se adultos mais 
conscientes e preocupados 
com o planeta, garantindo 
um ambiente saudável para 
a sociedade ” ressalta o 
diretor da Águas Piquete, 
Mateus Banaco.

Algumas ações educativas 
podem ser feitas com as 
crianças para estimular ati-
tudes de preservação como: 
o plantio de mudas de árvo-
res, separação e destinação 
correta do lixo residencial, 
ensinar e praticar o consu-
mo consciente de água, evi-
tando banhos demorados 
ou deixar a torneira aberta 
enquanto escova os dentes, 
por exemplo, entre outros.

COMUNICADO
A quem possa interessar, tem-se que, por determinação legal e judicial, se 
faz publicar que, por sentença datada de 17/07/2020, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Civel da Comarca de Cruzeiro, nos autos do processo 
nº 1002078-74.2017.8.26.0156, foi decretada a INTERDIÇÃO DE LIA LIMA 
RIBEIRO, filha de Rogério Ribeiro e Martha de Souza Lima Ribeiro, nascida em 
31/12/1998, natural de Cruzeiro-SP Registro de Nascimento efetuado no Cartório 
de Registro Civil - 1º Subdistrito de Cruzeiro-SP, no Livro A, nº69, Fls.:090.Vº

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 07/12/2020 das 21h02 às 21h30. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

EDITAL RERRATIFICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA05/2020

O município de Lorena, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na Av. Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena/SP, CEP. 12607-020, com fundamento da Lei 
Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, na Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro 
de 2007, na Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, na Lei Estadual nº 12.300 
de 16 de março de 2006, na Lei Municipal nº 3.318 de 08 de dezembro de 2009 na Lei 
Complementar Municipal n° 249 de 19 de dezembro 2016, Lei Complementar Municipal 
n° 296 de 03 de junho de 2019 e nas demais normas aplicáveis torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, no dia 28 de janeiro de 2021 
ás 09:30h, na modalidade CONCORRÊNCIA, a ser julgada pelo critério de MENOR VALOR 
DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A SER PAGA PELO PODER CONCEDENTE, 
COMBINADO COM A MELHOR TÉCNICA (TÉCNICA E PREÇO), nos termos dos incisos 
II, alínea “b”, do artigo 12 da Lei Federal n° 11.079/04, com fim de selecionar a proposta 
mais vantajosa para outorga de DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DESTINADA À 
REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE LORENA 
(SP), obedecendo rigorosamente ás especificações técnicas instruções e anexos que 
integram o presente edital.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 594/2020-SUP; 10080/2020-GPRO, com 
fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
tecido TNT para ser utilizado pelo Centro de Esterilização Animal.
CONTRATADA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME
CNPJ Nº: 69.298.404/0001-00

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 592/2020-SUP; 10112/2020-GPRO, com 
fundamento no art. 4° e seguintes da Lei n°13.979/20, cujo objeto consiste na prestação 
de serviços de gestão de 5.132 (cinco mil cento e trinta e dois) cartões com tarja magnética, 
emitidos no âmbito do contrato 77/2020 – Proc.Administrativo 2702/2020, bem como de 
disponibilização de benefícios no cartão, contemplando carga e recarga de valor, para 
atender às necessidades do Municipio de Lorena, na forme do Termo de Referencia.
CONTRATADA: ALELO S.A.
CNPJ Nº: 04.740.876/0001-25

PREFEITURA MUNCIPAL DE LORENA
CITAÇÃO POR EDITAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7920/2020

“De acordo com o disposto no artigo 109, I, “e” e “f”, da Lei nº8.666, de 1993, e tendo em vista 
as alegações de inexecução parcial do Contrato nº86/17, decorrente do Pregão Presencial 
nº67/2017, fica intimada a EMPRESA POLIANE CRISTINA DA SILVA ROSA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº28.322.971/0001-77 para, ciência da decisão 
da rescisão unilateral do contrato com fundamento no descumprimento da cláusula 2.1 
do Contrato e artigo 78, I, da Lei 8.666/93 e aplicação de multa em razão da inexecução 
parcial do objeto. Fica intimada também para no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação do ato, apresentar RECURSO no referido processo, permanecendo os autos 
à sua disposição, e para retirada do boleto para pagamento da multa com vencimento 
em 23/12/2020, na sede da Administração do Mercado Municipal, com endereço situado 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº211, Olaria, Lorena/SP, CEP.12.067-020, nos dias 
úteis das 8h às 17h.”

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 10112/20 GPRO – 592/20 SUP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços de gestão de 5.132 (cinco mil cento e trinta e dois) cartões
com tarja magnética, emitidos no âmbito do contrato 77/2020 – Proc.Administrativo 
2702/2020, bem como de disponibilização de benefícios no cartão, contemplando carga e
recarga de valor, para atender às necessidades do Municipio de Lorena, na forme do Termo
de Referencia.
CONTRATADA: ALELO S.A. CNPJ Nº: 04.740.876/0001-25
VALOR TOTAL: R$ 1.539.600,00 (um milhão quinhentos e trinta e nove mil e seiscentos
reais )
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses DATA DA ASSINATURA: 07/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2020 PROC. Nº 488/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de EPI (mascara cirúrgica tripla); álcool gel 70° INPM e material para
coleta de teste covid-19, para os colaboradores durante o enfrentamento da pandemia do 
covid- 19, que integrou o edital em todos os termos e condições, quando deles a secretaria 
requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
CNPJ Nº: 34.686.134/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 03.
VALOR TOTAL: R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CNPJ Nº: 25.067.657/0001-05
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 07, 08.
VALOR TOTAL: R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2020 PROC. Nº 393/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias, conforme descrito no
Anexo I, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles as Secretarias
requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ Nº: 24.795.505/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS: 171, 172.
VALOR TOTAL: R$ 1.552,20 (um mil e quinhentos e cinqüenta e dois reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2020 PROC. Nº 482/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de expediente e material de papelaria para diversas 
secretarias, conforme descrito no Anexo I, que integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ Nº: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 81, 82, 131, 132, 167, 168, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
265, 266, 312, 313, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 
368, 369, 370, 371, 372, 373.
VALOR TOTAL: R$ 100.043,30 (cem mil e quarenta e três reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020
CONTRATADA: LARBAK SOLUÇOES EMPRESARIAIS EIRELI ME
CNPJ Nº: 09.510.784/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS: 47, 48, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 125, 126, 127, 128, 143, 144,
157, 158, 183, 184.
VALOR TOTAL: R$ 212.635,66 (duzentos e doze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
sessenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 07/12/2020
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 55, 56, 83, 84, 97, 98, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 123, 124, 
139, 140, 169, 170, 197, 198, 231, 232, 239, 240, 257, 258, 259, 260, 272, 273.
VALOR TOTAL: R$ 95.756,73 ( noventa e cinco mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e
setenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2020 PROC. Nº 514/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de areia media, rachão e pedra brita n° 01, 02 e 03, para atender 
as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, que integrou o Edital em todos os 
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ Nº: 28.270.266/0001-73
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 05, 06, 07, 08.
VALOR TOTAL: R$ 110.484,00 (cento e dez mil quatrocentos e oitenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 07/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº02– Proc. Licit. nº 564/18 - Contrato nº 207/18 – PP nº 101/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ Nº: 01.449.930/0003-51
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de 
vigência do Contrato n° 207/18, decorrente do Processo Licitatorio n° 564/18, Pregão 
Presencial n° 101/18, firmado em 12/12/18, nos termos previstos em sua Clausula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/12/20.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual previsto na clausula 2.1.7.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
a prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 174.000,00 (cento 
e setenta e quatro mil reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº06 – Proc. Licit. nº 155/18 - Contrato nº 78/18 – CP nº 02/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ Nº: 01.059.631/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de 
vigência do Contrato n° 78/18, decorrente do Processo Licitatorio n° 155/18, Concorrencia 
Publica n° 02/18, firmado em 29/06/18, nos termos previstos em sua Clausula 9.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 06 (seis) meses, a partir de 30/12/20.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica o reajuste diante da não ocorrência da 
periodicidade mínima de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
a prorrogação do Contrato, pelo período de 06 (seis) meses, é de R$ 2.936.598,08 (dois 
milhões novecentos e trinta e seis mil quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 12/2020– PROC. Nº 568/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão Eletronico acima referido, registrados em atas juntadas aos
autos, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/06 e Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de avental descartável
com manga longa de gramatura 40, para ser utilizado pelos colaboradores da Secretaria
de Saude durante o enfrentamento da pandemia do Covid-19, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação
das empresas vencedoras, com a emissão do contrato e com a pespectiva Nota de
Empenho:
EMPRESA: S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 28.439.173/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 02 .
Valor Total: R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos reais)
EMPRESA: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
EIRELI CNPJ Nº: 20.227.117/0001-10
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
Valor Total: R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 04 – Contrato nº 105/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: ASSOCIAÇAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SÃO 
PAULO - ARISP
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de apostilamento tem como objeto o empenho de
dotação orçamentária suplementar do convenio de cooperação s/n° (contrato n° 105/2016-
SUP).
CLAUSULA SEGUNDA: O valor estimado total desta Apostila, é de R$ 1.000,00 (mil reais), 
nos termos dos Autos do Processo n° 9938/2020.
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do convenio 
original.
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Prefeitura implanta microchipagem 
para castração de cães e gatos em Pinda
Atendimento realizado após licitação; cerca de cem vagas abertas ainda neste ano 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou um novo 
avanço para os cuidados com 
os animais: as ações de castra-
ção contarão com microchi-
pagem. A expectativa é que 
sejam abertas cem vagas ainda 
neste ano.

O primeiro bairro a receber 
as castrações e microchipagem 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

será o Goiabal. O cronograma 
da Prefeitura prevê inscrições 
nesta quinta-feira (3), pela 
equipe do Cepatas (Centro de 
Proteção e Atendimento aos 
Animais) no centro comunitá-
rio do bairro, que fica na rua 
dos Cedros.

As inscrições serão realiza-
das das 8h às 12h e das 13h30 
às 16h. O tutor deve apresentar 
o CPF, comprovante de endere-
ço e cartão do Cadastro Único, 
pois as famílias de baixa renda 

terão prioridade.
A Prefeitura espera que se-

jam atendidos até dois animais 
por família. Na sexta-feira (4), 
serão abertas as inscrições 
para vagas remanescentes, 
com foco nos moradores do 
Goiabal, através do protocolo 
da Prefeitura, além do 1DOC 
(atendimento eletrônico muni-
cipal) e também pelo site oficial 
da Prefeitura, o  pindamonhan-

Nova série de mortes causada pelo novo 
coronavírus gera preocupação em Ubatuba
Cidade registra quatro óbitos em apenas seis dias; contaminados ultrapassam dois mil e eleva preocupação

Ubatuba registrou no fim 
de novembro quatro novas 
mortes causadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19) em 
um período de apenas seis 
dias. Com os novos registros, 
a cidade atingiu a preocu-
pante marca de 44 óbitos 
motivados pela pandemia.

De acordo com a secretaria 
de Saúde de Ubatuba, a onda 
de mortes ocorreu entre os 
últimos dias 19 e 25. Na 
primeira data, dois homens, 
que tinham 59 e 61 anos e 
sofriam de comorbidades, 
não resistiram às complica-
ções causadas pela doença, 
falecendo na UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) da 
Santa Casa.

No último dia 24 foi a vez 
de um homem de 58 anos 

Lucas Barbosa
Ubatuba

tornar-se vítima fatal da 
Covid-19. Morador da região 
central do município, o pa-
ciente, portador de doenças 
crônicas, faleceu na UTI do 
Hospital Regional do Litoral 
Norte, que fica em Caragua-
tatuba.

No dia seguinte, uma idosa 
de 63 anos, que sofria tam-
bém de comorbidades, não 
resistiu ao novo coronavírus 
na Santa Casa.

As mortes geraram pre-
ocupação nas famílias da 
cidade litorânea, que não 
registrava óbitos motivados 
pela pandemia desde 4 de 
outubro.

Segundo o boletim epide-
miológico da secretaria de 
Saúde, até o início da tarde 
desta terça-feira (1), Ubatuba 
contabiliza 2.139 infectados, 
sendo 44 óbitos, 2.054 cura-
dos e 11 internados.

Apesar da onda de mortes 

na última semana, a expec-
tativa das autoridades de 
Saúde é que a situação se 
torna mais amena até o fim 

Trabalho de funcionário da equipe de emergência ao combate da covid, em Ubatuba; doença volta a avançar

de dezembro devido ao re-
trocesso da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) à fase 

amarela do Plano São Paulo. 
Anunciada pelo governador, 
João Doria (PSDB), na última 
segunda-feira (30), a medida 

restringe o funcionamento 
do comércio e de outras 
atividades econômicas, bus-
cando conter o contágio da 
Covid-19.

Com o retrocesso, eventos 
com público em pé passam 
a ser proibidos. A ocupa-
ção máxima de shoppings 
centers, galerias, comércio, 
serviços, restaurantes, bares, 
salões, barbearias, acade-
mias de esporte de todas as 
modalidades e centros de 
ginástica passam de 60% 
para 40% da capacidade, e 
o horário de funcionamen-
to cai de 12 horas para 10 
horas por dia.

O governador ressaltou 
ainda que o tempo de análise 
de dados deixará de ser a 
cada 28 dias e passará a 7 
dias. A próxima reclassifica-
ção ordinária está agendada 
para ocorrer no dia 4 de 
janeiro.

Foto: Reprodução

gaba.sp.gov.br.
“Todos os animais castrados 

pelo programa serão micro-
chipados. Isso significa que 
os animais serão monitorados 
através de uma plataforma 
doada para a Prefeitura pela 
My Track Pet. É como se fosse 
o ‘GPS dos cachorros’, em que 
o microchip está atrelado ao 
CPF do tutor. Assim, com o 
microchip, a Prefeitura tem 

condições de monitorar esse 
animal: se ele se perder, tere-
mos mais chances de localizá-lo 
ou, se por alguma razão esse 
animal sofreu maus tratos ou 
foi abandonado, nós também 
vamos localizar o tutor respon-
sável”, explicou a veterinária do 
Cepatas, Fernada Mussi.

Ainda durante a inscrição, o 
dono do animal receberá infor-
mações sobre o dia, horário e 
cuidados pré-operatórios. No 
dia da castração a empresa 
vencedora da licitação irá até 
o bairro buscar os animais 
para o procedimento no cen-
tro comunitário. Ao término, 
serão entregues aos tutores no 
mesmo local.


