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Cobrança é intensificada com tromba d’água em dezembro, que prejudicou condições da estrada

Famílias reclamam da demora em obra 
na zona rural após chuvas em Pinda

Foto: Divulgação PMP

Recuperação de estrada na zona rural de Pindamonhangaba; tromba-d'água causou série de estragos

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores da região 
do Rodeio, na zona rural de 
Pindamonhangaba, estão 
insatisfeitos por causa da 
demora na melhoria das 
condições da estrada muni-
cipal Emídio Alves de Assis. 
Segundo o grupo, a lentidão 
na manutenção tem prejudi-
cado a mobilidade de quem 
mora na região.

A forte chuva que causou 
o deslizamento de um bar-
ranco, no último dia 13, foi 
um dos motivos para que o 
transtorno dos moradores. 
No dia seguinte, a Prefeitura 
mobilizou funcionários para 
que avaliassem as condições 
da estrada e iniciassem as 
ações de manutenção, mas 
segundo a população, as 
obras estão demorando para 
serem concluídas.

A auxiliar de produção 
Evelyn Alves de Souza, 28 
anos, mora na região e re-
latou que as festas de fim 
de ano foram complicadas 

devido às condições da es-
trada. “A Prefeitura está com 
maquinário puxando a terra, 
aonde desbarrancou, mas é 
‘daquele jeito, devagarzinho’ 
(sic). Aqui é assim: choveu a 
gente fica com medo de não 
conseguir, não sabe se vai 
dar para descer o morro de 
asfalto ou não. Tiraram o 
barro da estrada, mas se ficar 
chovendo muito, vai descer 
novo”, desabafou. Evelyn se 
queixou de que a estrada 
tem diversos pontos em que 
a lama causa contratempos.

“Ontem choveu e virou uma 
lamaceira. A gente fica com 
receio com que eles (Pre-
feitura) vão fazer enquanto 
ao barranco que está na 
estrada, porque tem muita 
lama para tirar. Eles estão 
trabalhando, mas do jeito de-
les, chegam tarde, não ficam 
muitas horas, mas estão ali 
prestando serviço”, criticou 
um   morador, que destacou 
ainda que o problema, além 
do desbarranco, é que a lama 
quando em contato com o 
asfalto “fica igual sabão” e 
acaba por grudar nos pneus 

de carros e motos, ocasionan-
do transtornos à população, 
como um incidente com 
dois carros que acabaram 
deslizando.

Segundo a secretaria de 
Obras e Planejamento a es-
trada municipal Emídio Alves 
de Assis foi a que ficou mais 
danificada com a tromba 
d'água que caiu na região. 
Os trabalhos prosseguem na 
conclusão de sua recupera-
ção. Na última quinta-feira (2) 
foram colocados na estrada 
quarenta metros cúbicos de 
pedra tipo três, um minério 
mais grosso que possibilita 
fazer um melhor calçamento.

Em nota, a Prefeitura des-
tacou as dificuldades com o 
período chuvoso. “O que está 
prejudicando a execução de 
um serviço com mais agilida-
de é o período chuvoso que 
diariamente acaba trazendo 
mais barro para o leito da 
estrada. Estamos trabalhan-
do para, no máximo em sete 
dias, deixar essa estrada em 
condições satisfatórias para 
utilização da comunidade 
(trecho da nota)”.

Santa Casa espera convênio com o Estado 
para manter UTI funcionando em Aparecida
Sem verba estadual ao longo de 2019, hospital garante acordo para custear atendimento 

A Santa Casa de Aparecida, que espera por pagamento de R$ 100 mil mensais de convênio com o Estado para manter UTI durante o ano

Fotos: Arquivo Atos
Rafael Rodrigues
Aparecida 

Depois de um problemá-
tico 2019, quando a Santa 
Casa de Aparecia não rece-
beu nenhum recurso estadu-
al para manter as atividades 
da UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), a expectativa é 
de que em 2020 tudo seja 
diferente. A administração 
da entidade confirmou con-
vênio firmado com o Estado 
para o repasse de R$ 100 
mil por mês para custear 
os leitos. 

A informação foi con-
firmada esta semana pelo 
administrador do hospital, 
Frei Bartolomeu Schultz.

Segundo ele, após um ano 
em iminência de fechar as 
portas, a UTI de Aparecida 
está mantida para 2020. “O 
Estado garantiu e vamos 
manter a unidade em ple-
no funcionamento, dando 
atendimento par região”, de-
sabafou. Schultz relatou que 
as conversas com o governo 
do Estado se estenderam ao 
longo de 2019, e chegou a 
ser sinalizado positivamente 
em outubro, mas somente 
depois de aprovada a pro-

posta é que ficou garantido 
o aporte de R$ 1,2 milhão 
anual, que será pago men-
salmente até 2022. 

“Nós fizemos um cadastro 
com a proposta em um sis-
tema do Estado, no valor de 
R$ 100 mil por mês durante 

três anos, e foi aprovado. 
Agora acreditamos que em 
janeiro esse recurso possa 
sair e, se tudo der certo, 

até 2022 teremos o recurso 
garantido”, explicou. 

No ano passado, o admi-
nistrador do hospital de  

Aparecida afirmou que o 
custo médio da Unidade de 
Terapia Intensiva adulto, 
com nove leitos, gira em tor-
no de R$ 250 mil, e apenas 
o Ministério da Saúde con-
tribuí para a manutenção 
do atendimento. “Desses R$ 
250 mil, hoje recebemos so-
mente R$ 104 mil da União, 
e no ano passado recebemos 
como ajuda de custeio R$ 
100 mil por mês do Governo 
do Estado, mas o convênio 
encerrou-se em dezembro 
de 2018”.

Como a Unidade de Tera-
pia Itensiva de Aparecida é 
habilitada pelo Ministério 
da Saúde, o Governo de São 
Paulo não teria a obrigato-
riedade de manter convênio 
para custeio. 

Inaugurada em 2016, a 
Unidade de Terapia Intensi-
va de Aparecida mantinha-
-se com recursos da União 
e contribuições estaduais. 
Schultz destacou que o 
Governo permaneceu com 
o apoio até maio de 2017. 

Desde então, o hospital 
segue apenas com a verba 
federal, além de convênios.

Segundo ele, a expecta-
tiva é que agora todo fim 
de mês, além dos valores 
que já recebe, a Santa Casa  
conte também com a ajuda 
estadual. 

“A proposta é que a pri-
meira parcela seja liberada 
no final de janeiro, e daí 
por diante, é esperado que 
todo fim de mês caia esse 
montante de R$ 100 mil”, 
finalizou.
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Ubatuba amplia coleta de lixo e recolhe até sessenta 
toneladas na Operação Praia Limpa de final de ano

Da Redação
Ubatuba

A coleta de lixo de Ubatu-
ba, realizada pela empresa 
Sanepav, foi ampliada de-
vido à alta temporada, que 
começou com o feriado de 
Natal e se estende até o dia 
15 de março. Nesse período, 
o número de caminhões, o 
efetivo de garis e de moto-
ristas foram dobrados. 

No período diurno, com 
frequência diária, a coleta 
será das 6h às 14h20 nos 
bairros Maranduba, Salga, 
Recanto da Lagoinha, Vila 
Mariana, Cabeça de Boi, 

Beira Rio, Rio da Prata, Ta-
batinga, Barra Seca, Praia 
Vermelha do Norte, Ita-
mambuca, Vila Itamambuca, 
Félix, Prumirim, Perequê-
-Mirim, Estufa 1, Estufa 2, 
Sesmaria, Sertão do Sergio, 
Rio Escuro, Fortaleza, Praia 
Dura, Praia Vermelha do 
Sul, Folha Seca, Corcovado, 
Jd. Marisol, Imobiliária, 
Promove, Bairro Porto do 
Eixo, Caçandoca, Pulso, 
Sapezinho, Sertão do Ingá, 
Sertão da Quina, Sertão do 
Araribá, Praia Sununga, 
Condomínio Domingas Dias, 
Praia do Lázaro, Saco da 
Ribeira, Morro do Tiagão e 
Parque Vivamar.

Estrutura de serviço é dobrada para atender demanda de turistas na alta temporada; caminhões foram dobrados

Trabalho de coleta de lixo em Ubatuba; Prefeitura ampliou estrutura para Operação Praia Limpa

Fotos: Divulgação PMU

Maior geradora de empregos em 2019, 
Pinda projeta chegada de novas empresas
Cidade conta com 17 empreendimentos que disputam áreas em 2020; Shibata deve gerar mais 250 vagas

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Líder na geração de em-
pregos na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) no 
ano passado, Pindamonhan-
gaba aposta em doações de 
áreas para atrair grandes 
empresas e impulsionar a 
criação de mais postos de tra-
balho em 2020. Além de sua 
política de incentivos para o 
setor industrial, a Prefeitura 
projeta contribuir para ala-
vancar a criação de vagas no 
comércio através de obras de 
melhorias no Centro. 

De acordo com dados do 
Ministério da Economia, 
através do levantamento 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados), Pindamonhangaba 
registrou entre janeiro e 
novembro do ano passado 
9.905 contratações e 8.661 
demissões, alcançando o 
saldo positivo de 1.244 na 
geração de empregos. 

O resultado favorável foi 
“puxado” pelos setores de 
serviços e construção civil. 
Enquanto o primeiro obteve 

um saldo de 618 postos de 
trabalho, o outro registrou 
475 novas oportunidades. 

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Álvaro Staut, a constru-
ção civil foi alavancada pela 
contratação de profissionais 
do ramo por parte da em-
presa Novelis, líder mundial 
em laminados e reciclagem 
de alumínio, para a realiza-
ção da obra de expansão de 
sua fábrica, que ampliará 
a capacidade de produção 
de chapas de alumínio. O 
setor de serviços, teve como 
destaque as contratações de 
profissionais de manutenção 
industrial, promovidas por 
diversas fábricas instaladas 
em Pindamonhangaba e no 
distrito de Moreira César. 

O chefe da pasta destacou 
que a política municipal de 
incentivos adotadas pela 
gestão do prefeito Isael 
Domingues (PL), que teve 
como carro-chefe as doações 
de áreas para as instalações 
de seis empresas em 2019, 
foi fundamental para que a 
cidade conquistasse a lide-
rança regional na geração 
de empregos. “Estes atrativos 
contribuíram para a chegada 

de grandes geradoras de 
emprego, como a chinesa 
Guangdong Autopeças. Já 
que no momento existem 
17 empresas ‘disputando’ 
para se instalarem em sete 
terrenos que doaremos em 
2020, estamos analisando 
quais delas terão capacidade 
de gerarem mais postos de 
trabalho. Outra iniciativa, é 
solicitar que os empreendi-
mentos deem preferência 
para a contratação de mo-
radores da cidade”.

Staut explicou como o Exe-
cutivo pretende colaborar 
para o aumento de vagas no 
setor do Comércio, que em 
2019 teve um saldo positi-
vo de sessenta admissões. 
“Recentemente, o prefeito 
anunciou que o Centro Co-
mercial 10 de Julho será 
revitalizado, tornando-se um 
calçadão. Esta melhoria ga-
rantirá que os consumidores 
tenham mais comodidade e 
tranquilidade para frequen-
tarem os estabelecimentos 
comerciais, que consequen-
temente aumentarão seus 
faturamentos, podendo con-
tratar mais funcionários”. 

Reforço – A tentativa mu-
nicipal de impulsionar a 

geração de empregos em 
2020 ganhou um reforço de 
peso no último dia 23, quan-
do, após reunião com Isael, 
a gerência da rede Shibata 
Supermercados anunciou 
que inaugurará um novo 
estabelecimento na cidade 
até o fim do primeiro se-

mestre do ano. A unidade, 
que funcionará no Centro, 
deverá gerar entre 200 e 
250 empregos diretos. 

A rede, que já possui um 
supermercado no Shopping 
Pátio Pinda, também tem a 
expectativa de inaugurar um 
terceiro estabelecimento na 

cidade, até o fim do ano, des-
ta vez no distrito de Moreira 
César. As informações sobre 
os investimentos e previsão 
de criação de empregos em 
Moreira serão anunciadas 
pelo Shibata somente após 
a inauguração da unidade 
do Centro.

Foto: Divulgação PMP

Atividade no Senai de Pinda; cidade se mantém como destaque na geração de empregos na RMVale

As segundas, quartas, 
sextas-feiras e domingos a 
coleta será feita nos bairros 
Ponta Grossa, Flamengui-
nho, Casanga, Pedreira Alta, 
Pedreira Baixa, Usina Velha, 
Sumidouro, Taquaral, Puru-
ba, Sertão do Cambuca, Ser-
tão do Ubatumirim, Pé de 
Galinha, Estaleiro, Fazenda, 
Casa da Farinha, Almada, 
Picinguaba e Camburi.

Às terças, quintas-feiras 
e sábados o serviço atende 
nos bairros Ressaca, Mato 
Dentro, Parque dos Minis-
térios, Pé da Serra, Figueira, 
Morro das Moças, Cacho-
eira dos Macacos e Monte 
Valério. 

No período noturno, das 
18h às 2h20, a coleta diá-
ria será no Barra da Lagoa, 
Itaguá, Bairro Praia Grande, 
Tenório, Praia Vermelha, En-
seada, Toninhas, Santa Rita, 
Perequê-Açu, Silop, Sumaré 
e Centro 1 e Centro 2. 

No bairro Ipiranguinha, a 
coleta de lixo será às segun-
das, quartas, sextas-feiras e 
domingos, e nos bairros Jar-
dim Carolina, Samambaia, 
Bela Vista, Emaús e Vale do 
Sol serão às terças, quintas 

e sábados.
Operação Praia Limpa – 

Na alta temporada de final 
de ano, a Prefeitura de 
Ubatuba recolheu sessenta 
toneladas de lixo das praias. 
Denominada “Operação 
Réveillon Praia Limpa”, 
a ação envolveu um total 
de oitenta profissionais, 
com dez caminhões e seis 
máquinas. 

Foram beneficiadas as 
orlas das praias do Pere-
quê-Açu, Cruzeiro, Itaguá, 

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Praia Grande, Enseada e 
Maranduba.

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou ainda a quantidade 
de lixo domiciliar coletado 
entre os dias 30 de dezem-
bro e 1 de janeiro uma mé-
dia de 253.106 toneladas/
dia, totalizando 759.320 
toneladas no período. 

Durante os demais meses 
do ano, a coleta de lixo na 
cidade recolhe em torno de 
setenta toneladas de lixo 
por dia.
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Reaproveitamento da 
água e sustentabilidade
Reutilização correta auxilia 
água na preservação do meio 
ambiente e economia doméstica

Da Redação
Piquete

A reutilização e reaprovei-
tamento da água é uma das 
mais importantes formas de 
otimizar os recursos hídri-
cos, promover o desenvolvi-
mento sustentável e gerar 
economia. Adotar um estilo 
de vida e uma produção 
com uso racional da água é 
essencial para combater o 
desperdício.

Segundo a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) 
a escassez da água já afeta 
2 bilhões de pessoas no 
mundo, diante da iminente 
chance de encararmos um 
racionamento no futuro 
próximo, a reutilização da 
água é a forma mais viável 

de acabar com o desperdí-
cio e preservar os recursos 
hídricos.

Há muitos hábitos de con-
sumo de água que podem 
ser modificados para re-
sultar em uma economia 
doméstica significativa. Para 
tanto, é necessário coletar, 
armazenar e reutilizar a 
água de maneira adequada, 
evitando riscos à saúde.

A Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água em Piquete, 
orienta a população sobre a 
reutilização da água com se-
gurança, através de atitudes 
simples no dia a dia como:

Coletar a água enquanto 
toma banho:  essa água 
pode ser reutilizada para 
dar descargas, lavar o pró-

prio banheiro e as áreas 
externas, como quintais e 
varandas;

Captar a água da chuva:  
pode ser reutilizada na 
lavagem de carros, limpeza 
do quintal e chão da casa;

Reaproveitar a água da 
máquina de lavar: pode ser 
reutilizada na limpeza do 
quintal, lavagem do carro e 
na descarga dos vasos sani-

tários. Além disso, o segun-
do enxague da máquina, “a 
água do amaciante” por ser 
mais limpa pode abastecer 
a próxima lavagem.

“A água é um recurso 
essencial para a vida, de-
vemos através de atitudes 
simples incentivar a prática 
do seu reaproveitamento 
consciente” disse a gerente 
operacional Indiara Jorgas”.

Samu de Pinda passa a receber R$ 700 mil 
após habilitação no Ministério de Saúde

Da Redação 
Pindamonhangaba

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia) de Pindamonhangaba 
foi oficialmente habilita-
do junto ao Ministério de 
Saúde. Com isso, passará 
a receber o repasse do Mi-
nistério da Saúde no valor 
de R$ 777 mil anual, em 12 
parcelas.

Desde 2017, todo o cus-
teio do Samu era pago com 
recursos do Tesouro, so-
mando cerca de R$ 300 mil, 
com duas unidades: Pin-
damonhangaba e Moreira 
César, e três ambulâncias. 
Em 2018, a secretaria de 

Saúde entrou com pedido 
de habilitação junto ao 
Ministério. A partir da 
solicitação, foram realiza-
das várias diligências no 
município e, em abril de 
2019, o Governo Federal 
reconheceu o processo 
como completo e correto.

A inclusão de Pinda-
monhangaba no Samu 
Regional de Guaratingue-
tá e o desligamento do 
Samu Regional do Vale do 
Paraíba e Região Serrana, 
coordenado pelo Cisamu, 
foi aprovada pela CIB (Co-
missão de Intergestores 
Bipartite do Estado de São 
Paulo) em março de 2018.

O paciente deve chamar 
o Samu em casos de dores 

Base do Samu em Pinda; cidade tem R$ 700 mil com habilitação

Fotos: Bruna Silva

no peito de aparecimento 
súbito; situações de into-
xicação ou envenenamen-
to; queimaduras graves; 
trabalhos de parto com 
risco de morte da mãe ou 
do feto; queda acidental; 

crises convulsivas (ataque, 
convulsão); acidentes de 
trânsito com atropelamento; 
traumas (tórax, abdômen, 
crânio e fraturas); perda 
de consciência (desmaio) e 
sangramentos, hemorragias.

COMUNICADO DE EXTRAVÍO
A E m p r e s a  C O I M B R A M AT E R I A I S 
PARA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 
51.782.969/0001-00 – Rua Professor Frederico 
da Silva Ramos, 330 – centro – Lorena, 
comunica o extravio de 2 (duas) Emissoras 
de Cupons Fiscais ECF, uma com numeração: 
SERIE DR0610BR000000215878 E SERIE 
DR0911BR000000294102, conforme Boletim 
de Ocorrência Nº6/2020
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Programa Verão no Clima 2020 abre contratação 
para monitores e chefe de equipe em Ubatuba

Da Redação 
Ubatuba

Uma parceria entre a Pre-
feitura, o Estado e a Empre-
sa Brencorp - Consultoria 
Ambiental promove o Pro-
grama Verão no Clima 2020, 

em Ubatuba. 
O evento, iniciado nesta 

sexta-feira, segue até o pró-
ximo dia 26 com atividades 
de sexta-feira a domingo, 
nas praias Perequê-Açu e 
Maranduba.

O programa será dividi-
do em dois turnos, das 8h 

às 13h e das 13h às 17h. 
Para o atendimento serão 
contratados seis monitores 
e um chefe de equipe em 
período integral, que deve-
rão permanecer o dia todo 
na praia. 

Para concorrer às vagas 
os interessados devem ter 

acima de 16 anos, cursado 
ou estar cursando o ensino 
médio e ser morador do 
município.

Para chefes de equipes, 
os requisitos são ter acima 
de 18 anos, ter cursado 
ou estar cursando ensino 
superior ou técnico na área 

ambiental e ser morador de 
Ubatuba.

Os pretendentes para 
os cargos de monitores e 
chefes devem apresentar 
cópias do CPF, RG, carteira 
de habilitação, compro-
vante de endereço, título 
de eleitor, comprovante de 

escolaridade, número da 
conta bancária (em nome do 
contratado), e para os che-
fes de equipe, o curriculum.

As inscrições devem ser 
realizadas das 9h30 às 15h, 
na secretaria de Meio Am-
biente que fica à rua Dona 
Maria Alves, nº 926.

Programação variada de lazer é voltada para todas as idades de segunda até sexta-feira no Centro

Casa da Cultura em Lorena vira opção 
de lazer nas férias de todas as idades

A Casa da Cultura, no Centro de Lorena; espaço é palco de série de atrações para todas as idades de segunda até sexta-feira no período de férias; Casa oferece oficinas de artesanato e Projeto Guri

Foto: Divulgação PML

Da Redação 
Lorena

Lorena tem uma opção 
de passeio cultural para o 
período de férias: a Casa da 
Cultura. O casarão, construí-
do em 1831, contém diversas 

atrações entre acerto fixo e 
eventos especiais.

O prédio, de estilo neocolo-
nial para neoclássico, abriga 
o Museu Padre Carlos Leôn-
cio da Silva, com um acervo 
de mais de cem peças que 
contam a história do Exército 
Brasileiro e da Revolução de 

1932.
Além do acervo, o espaço 

recebe eventos e atrações 
especiais como concertos 
e apresentações artísticas. 
Outra opção é o Quadrilátero 
Sagrado de Lorena, que há 
séculos mantém a tradição 
de adoração à Nossa Senhora 

da Piedade, padroeira da 
cidade. 

A Casa da Cultura oferece 
também oficinas de artesa-
nato, aulas do Projeto Guri, 
aulas de Francês, ensaios 
do Coral Maria de Nazareth, 
espaço filatélico e sessões de 
cinema.

Histórico – O solar era mo-
radia do Conde de Moreira 
Lima, fazendeiro que se tor-
nou uma das principais figu-
ras históricas do município.

Foi no prédio que o Conde 
promoveu festas e bailes, hos-
pedando os mais expressivos 
nomes da nobreza imperial 

brasileira, como o Impera-
dor D. Pedro II, a Imperatriz 
Teresa Cristina e a Princesa 
Isabel.

A Casa da Cultura funciona 
de segunda à sexta-feira, das 
9h às 18h, à rua Viscondessa 
de Castro Lima, nº 10, no 
Centro de Lorena.


