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Mobilidade Urbana confirma novas 
mudanças nas linhas de ônibus de Guará
Baixa demanda de passageiros acarreta em novos cortes de horários; Parque 
das Garças e São Francisco são duas das linhas afetadas com alterações

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Linhas do TUG (Transporte 
Urbano de Guaratinguetá) 
tiveram horários cortados 
e itinerários modificados, 
devido à baixa demanda de 
passageiros em meio à qua-
rentena imposta por meio 
de decreto do Governo do 
Estado. A secretaria de Mo-

bilidade Urbana confirmou 
alterações iniciais em linhas 
e novas mudanças vão acon-
tecer nos próximos dias.

De acordo com o setor, o 
motivo pelos cortes é o fecha-
mento do comércio da cidade 
e a queda no número de usu-
ários do transporte público 
municipal. A linha Parque 
das Garças foi cortada por 
completa e não há mais ôni-
bus que saem da rodoviária 

Pág. 3

TUG registrou novas alterações de linhas e horários, em meio às adequações pela crise do coronavírus

Foto: Marcelo A. dos Santos

com destino direto ao bairro. 
“A linha 4, Pingo de Ouro, 
constam vários horários 
em que há obrigatoriedade, 
até a presente data, de que 
a empresa cumpra junto a 
esses locais. As 6h35, 7h35, 
9h e assim sucessivamente, 
durante o dia todo. O Parque 
das Garças, São Francisco e 
também vários outros locais 
que buscamos fazer ade-
quações para que tenham 

abrangência, não como era 
no horário antigo, mas sim 
com a nova sistemática e 
demanda que hoje estamos 
verificando junto ao municí-
pio”, explicou.

Motas, Mato Seco, Parque 
Santa Clara e Nova Guará 
também estão na lista de re-
giões em que houveram cor-
tes de horários dos ônibus. 
Para esses bairros, a medida 
para solucionar o problema 
é a mesma, aproveitar ou-
tras linhas que passam por 
essas regiões. No bairro dos 
Motas foram mantidos dois 
horários: 5h30 e 17h.

Na última quinta-feira, foi 
realizada uma nova reunião 
entre a secretaria e a Rodo-
viário Oceano, empresa res-
ponsável pelo serviço no mu-
nicípio. “Estamos verificando 
novas alterações que deverão 
ser realizadas, não somente 
no final de semana, mas tam-
bém para próxima semana, 
considerando a grande queda 
de usuários do transporte 
coletivo. Prevalece sempre 
a ideia principal, de que as 
pessoas permaneçam em 
suas residências. Para quem 
trabalha, estamos buscando 
da melhor maneira possível 
ter abrangência nos horários 
de início e encerramento dos 
serviços”, concluiu.

Não foram confirmadas, 
até o fechamento dessa ma-
téria, novas alterações nos 
horários e, ou, itinerários dos 
ônibus do TUG. A relação dos 
horários adaptados para o 
período de quarentena está 
no site da Prefeitura, o gua-
ratingueta.sp.gov.br.

Pinda apura 
morte com 
suspeita de 
coronavírus
Filha de paciente morta questiona 
secretaria depois de apontamento 
de possível caso fatal de Covid-19

Pindamonhangaba re-
gistrou, nesta sexta-feira, 
a primeira morte suspeita 
da Covid-19. A paciente era 
uma mulher, de 57 anos, 
moradora da cidade e estava 
internada no Pronto Socor-
ro Municipal. A Prefeitura 
aguarda os resultados do 
exame enviado ao Instituto 
Adolf Lutz, em São Paulo. 

A família questiona a pos-
sibilidade da mulher ser a 
primeira vítima da doença 
na cidade. Segundo informa-
ções divulgadas pela asses-
soria de imprensa de Pinda, 
a mulher tinha problemas 
cardíacos e respiratórios, 
além de ter doença renal 
crônica e diabetes.
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RMVale atenta ao Covid; na saída da farmácia, cliente se protege com máscara no rosco e álcool nas mãos

Foto: Marcelo A. dos Santos

Barreiras 
sanitárias 
são pribidas 
em Caraguá

Um dia após determinar os 
desbloqueios dos acessos à 
Aparecida e Potim, o TJ - SP 
(Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo) derrubou na 
última quarta-feira a liminar 
que permitia a Prefeitura de 
Caraguatatuba e a concessio-
nária que administra a Rodo-
via dos Tamoios montarem 
barreiras sanitárias contra 
o coronavírus na entrada da 
cidade. Descontente com a 
medida, o Município, que con-
tabilizada 32 casos suspeitos 
da doença, entrou com um 
recurso judicial para tentar 
reverter a decisão. A barreira 
sanitária havia sido montada 
por determinação do juiz da 2ª 
Vara Civel de Caraguá, Ayrton 
Vidolin, na última segunda-fei-
ra como forma de conscientiza-
ção da população e precaução 
à pandemia.
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Estado anuncia aporte de 
R$ 19 milhões à RMVale 
no combate à pandemia

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou na última 
quinta-feira um repasse de 
R$ 16,3 milhões para que as 
seis cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
com mais de cem mil habitan-
tes reforcem sua estrutura 
para o atendimento de casos 
de coronavírus (Covid-19). Já 
os municípios menos populo-
sos descobrirão na próxima 

segunda-feira os valores 
das verbas que receberão 
de apoio estadual contra a 
pandemia. Durante pronun-
ciamento no Palácios dos 
Bandeirantes, em São Paulo, 
Doria   revelou que a partir 
do próximo dia 3 repassará 
R$ 218 milhões aos oitenta 
municípios paulistas que 
abrigam mais de cem mil 
moradores.

João Doria, que anunciou aporte a RMVale contra avanço da Covid-19

Fotos: Divulgação GESP

Lorena aprovada convênio
de R$ 950 mil com o Detran 

Apesar do foco das ações 
estarem sob a prevenção à 
Covid-19, o trânsito de Lorena 
pode ter mudanças até o final 
do ano. A Câmara aprovou 
um projeto do Executivo que 
autoriza o Município firmar um 
convênio com o Detran (Depar-
tamento Estadual de Trânsito). 

O investimento gira em torno 
de R$ 954 mil. Benefícios à 
mobilidade urbana como novas 
ciclovias, ampliação semafórica 
e plano de rota para ônibus e 
caminhões estão inclusos no 
projeto protocolado no Detran, 
em 20 de fevereiro.
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Atos e Fatos
 “A peste pode vir e ir embora 
sem que o coração do homem 
seja modificado”

Márcio Meirelles  Albert Camus, do livro A Peste (1947)

O ISOLAMENTO NECESSÁRIO
Ser profeta do dia seguinte é fácil.
A sociedade ainda não percebeu a 

gravidade do problema.
Sentirá a gravidade quando co-

meçar a perder parentes, amigos e 
conhecidos.

Estou no círculo de risco de apa-
nhar o vírus.

Escrever, ler, viver com a família.
A lembrança das coisas boas, das 

realizações, insucessos.
Ser professor universitário aos 70 

anos e continuar é a meta. 
Luto para conseguir este feito. 
Na faculdade, professores, mes-

tres e doutores, na docência e na 
pesquisa, funcionários administrati-
vos nos seus afazeres administrativos 
e a limpeza das salas e corredores 
impecáveis.

Ver os corredores e salas da 
faculdade vazios, e, de repente, re-

pletos de alunos num vozerio alegre, 
em poucos minutos, uma algazarra 
organizada em suas carteiras na sala 
de aula.

O exercício da escrita, o estudo 
dos problemas nacionais, o compor-
tamento das pessoas nos leva a ser 
o profeta do dia seguinte, inevita-
velmente, ou, a tudo assistir de uma 
forma pasmo!

Nos últimos anos o país passou 
por uma derrocada moral, incompe-
tência administrativa e um aumento 
da criminalidade que colocava em 
dúvida se o brasileiro era mesmo o 
povo gentil descrito pelos historia-
dores e cientistas sociais.

Uma sensação de que não era 
possível estarmos vivendo um mo-
mento de desprezo pela sociedade, 
as instituições políticas da nação e a 
magistratura superior do país dando 
exemplos claros de protetores de um 
outro mundo.

Um ministro do Supremo Tribu-
nal Federal interpreta a Constituição 
Federal de forma dúbia em um texto 
claro e objetivo: não impede a ex-
-presidente ter vida pública normal 
quando foi afastada por improbidade 
administrativa.

Um ex-presidente preso, o seu 
sucessor afastado por improbidade 
administrativa e o presidente em exer-
cício recebendo em sua residência um 
empresário envolvido em corrupção.

Explicável a relação do presidente 
com o empresário, mas o disparate 
maior do desrespeito e da falta de ca-
ráter: gravar a conversa para usar em 
sua defesa ou chantagear o presidente. 
Como um presidente da república 
recebe em sua casa um indivíduo com 
este perfil?

A sensação estávamos vivendo 

o fim de um período tenebroso da 
política brasileira e da história. O 
vírus da destruição do país já estava 
instalado.

O presidente eleito reunia quali-
dades para modificar este panorama, 
pois a sua presença era tão perigosa 
no meio político que sofreu um 
ataque pessoal que poderia ser fatal.

A realidade mostrou que não 
estava preparado. Foi eleito na con-
dição do melhor dos piores!

Ao profeta do dia seguinte a 
alegação: o nosso problema é como 
a sociedade encara os problemas do 
país, como vota, como escolhe seus 
candidatos e governantes.

Nenhum político ficou corado, 
envergonhado, ao saber que a profi-
laxia da pandemia era lavar as mãos 
corretamente para um país em que 
50% da população não possui vaso 
sanitário, água tratada e, logo, não 

tem pia e muito menos sabão!  
Da noite para o dia, a necessida-

de do isolamento, apesar de alguns 
brasileiros desrespeitarem esta reco-
mendação pelo presidente. 

O descanso compulsório é o 
momento de pensarmos as nossas 
atitudes, diminuir a agressividade, 
conviver com a diversidade.

As empresas vão modificar a 
maneira como produzir; as escolas 
repensarem uma nova forma de 
ensino.

É possível que o mundo se 
modifique, e que as pessoas sejam 
privilegiadas.

Pensar nas pessoas, na forma de 
trabalho, de aprendizagem, valorizar 
a vida em família, aprender a dis-
cutir os problemas e não instigar as 
pessoas a uma discussão estéril do 
certo ou errado, do mal e do bem, 
esquerda ou direita.

 A grande dúvida, - esta é ques-
tão-, os governantes não se preocu-
param com o seu povo, com a falta 
de educação, pois é inadmissível, em 
pleno século XXI, o país ter 10% da 
população analfabeta e grande parte 
da população achar que o vírus tem 
vida curta. Será que vão se preocu-
par depois do surto?

Ela pode ir embora, mas volta-
rá nos próximos anos de maneira 
diferente.

A sociedade precisa olhar melhor 
o seu semelhante, as escolas, seus 
alunos, as empresas, os sindicatos, 
partidos políticos não podem ser os 
mesmos depois do vírus. 

A sociedade moderna refém de 
microrganismos que o homem os 
destruirá depois que destruíram 
grande parte da sociedade.

Assim será!

“ É possível que o mundo 
se modifique, e que as pessoas 

sejam privilegiadas”

Bastidores da Política

Câmaras desavizadas? – Parece 
que tem vereador que ainda não enten-
deu o que significa perante à população 
cada passo em meio à crise que assola 
o mundo com o avanço da Covid-19. 
Se as medidas emergenciais têm sido 
minimizadas com sessões e reuniões, 
pelo menos o ego eleitoral poderia servir 
para que algumas Câmaras seguirem o 
exemplo de Guará, com antecipação de 
devolução de verbas. Ou só o discurso do 
"contra" está em pauta? Com a palavra 
Pinda, Lorena...

Prefeitos do Litoral Norte – Por 
ter presionado o governo do Estadoa 
em antecipar a entrega, ainda que 
parcial, do Hospital Regional de 
Caraguatatuba, para dar suporte aos 
atendimentos das vítimas do coro-
navíus. Numa força conjunta dos 
quatro perefeitos: Ubatuba - Délcio 
Sato, Ilha Bela - Gracinha Ferreira, 
São Sebastião - Felipe Augusto e 
Caraguá - Aguilar Junior o giver-
nador João Dória atendeu o pedido.

Ganha, mas não leva
Informações entre tucanos de 

Guará dão conta que o prefeiturável 
Argus Ranieri pode ter conseguido 
o Dr Marcelo Meirelles de vice, 
porém, não deverá ter o apoio unâ-
nime dos filiados do PSDB. Ventos 
contrários à aliança com o MDB 
revelam que tem insatisfeitos ace-
nando para Junior Filippo e também 
de conversa com o grupo de Soliva. 
Perguntem ao Malvadeza!!!

Acima da média
O presidente da Câmara de 

Guaratinguetá, Celão (PSD) e o 
vereador João Pita (PSB) surpre-
enderam além dos parlamentares, a 
população e até o gabinete do pre-
feito como um todo, com a iniciativa 

de repassar aos cofres público cerca 
de R$ 150 mil do Legislativo, par 
ajudar as medidas de prevenção ao 
coronavírus no município. A reper-
cussão foi tão positiva que Marcus 
Soliva e seu secretário de Adminis-
tração, Miguel Sampaio, fizeram 
questão de participar da sessão em 
que foi aprovado a transferência dos 
recursos.

Prazo de validade
Viralizou como palpite nas 

rodas de apostas em Lorena, a 
possibilidade de Sylvio Ballerini 
eventualmente ser eleito prefeito e 
não conseguir concluir o mandato. 
Motivo: a ‘turma boa’ que integra 
seu grupo de campanha. Na opinião 
dos mais céticos, sua governabili-
dade terá prazo de validade de um 
ano, após isso, com certeza, deverá 
enfrentar um processo de cassação 
e a cidade deverá experimentar seu 
‘vice & cia’ no comando. Perguntem 
ao Cuca Lopes!!! 

Efeito imosec
Talvez por disenteria coletiva, 

a bancada governista do prefeito 
Fábio Marcondes, com exceção 
do vereador Bruno Camargo (que 
encarou os "Inhos" sozinho), não 
compareceu à sessão de Câmara da 
última segunda-feira, deixando a 
oposição "deitar e rolar" sob a batuta 
do "Tinhoso". Resumo: aprovação 
em bloco de 15 requerimentos – 
procedimento do qual o chefe do 
Executivo é obrigado a responder 
em prazo limitado, sob pena de ter 
o mandato cassado e a instauração 
de duas CEI’s. Contraditório: a Pre-
feitura está com 70% de sua equipe 
funcional praticamente paralisada 
devido ao coronavírus e, quem se 
mantém em atividades, ou seja, 
serviços emergenciais, não tem 
como interromper os atendimento 
para responder aos autores das 
indicações.

O mesmo pau que bate...
...em Chico, acerta Francisco 

Se o prefeito Fábio Marcondes 
com toda sua expertise política e 
‘couraça de aço’, cumprindo seu 
segundo mandato passa apertado 
com o grupo dos "Inhos", imaginem 
numa situação futura, o comando 
da cidade nas mãos de um eventual 
prefeito ‘vulnerável’? Nas mãos de 
quem vai parar a Prefeitura de Lo-
rena? Com a palavra, os eleitores...

As águas vão rolar
Após o prefeito de Guará, Mar-

cus Soliva, sair lavando as ruas e 

praças da cidade em prevenção à 
Covid 19, o exemplo incentivou 
outros colegas da região, inclusi-
ve Edson Mota de Cachoeira. O 
que ninguém esperava, é que ele 
transformaria a ação de cuidados 
em palanque eleitoral a favor de 
seu chefe de gabinete – que desfila 
como ‘porta bandeira’ na frente do 
caminhão tanque durante a lavagem 
pelas ruas centrais da cidade - o 
qual pretende que esteja entre os 
próximos vereadores eleitos em 4 
de outubro. E agora Max?...

Numerologia eleitoral
Tem gente achando que o grupo 

do ex-prefeito em Silveiras, vai 
ter que escolher no sorteio entre 
Júlio Medeiros, Serginho da Far-
mácia e Rena-
ta, quem será 
o candidato da 
oposição para 
encarar o pre-
feito Guilher-
me Carvalho e 
seu vice João 
Loló na reelei-
ção. Disseram 
que o desânimo bateu pra valer na 
oposição, após a divulgação dos 
números de uma pesquisa feita 
por eles mesmos, mostrando que a 
administração pública tem 75% de 
aprovação. Perguntem ao vereador 
Felipe Cardoso!

Isolamento social
Parece que um dos que aplaudiu 

as férias, digo, o fechamento da 
Câmara de Pinda, em prevenção ao 
coronavírus, foi o vereador Carlos 

de Moura -  o Magrão. Disseram 
que sua torcida agora, é para que 
o isolamento social prossiga, pelo 
menos entre ele e o Dito Bala, que 
representa o Bombaça durante as 
sessões de Câmara.

Jogando a favor do tempo
A 189 dias do pleito eleitoral 

de outubro e a expectativa sobre 
o suposto adiamento das eleições 
gera apostas no mercado político 
de Pinda. O curioso, segundo os 
especuladores locais, é que a torcida 
maior para uma eventual prorroga-
ção de mandato, para surpresa de 
muitos, está partindo de um dos 
principais concorrentes do prefeito 
Isael Domingues, que pelo visto, 
prefere encarar mais dois anos com 
o homem no poder, do que amargar 
quatro ou até mesmo seis longos 
anos para a fila andar. 

Visão social
O prefeito Isael Domingues co-

memorou esta semana a confirma-
ção de R$ 2,1 milhões para a UPA 
de Moreira Cesar, para implementar 

o atendimento de média e alta com-
plexidade aos pacientes do Distrito. 
Em contrapartida à pandemia do 
coronavírus, a boa notícia – que 
pese o agravamento da Covid 19, 
é a ampliação de 11 leitos de UTI 
para 21 através de convênio com 
a Santa Casa de Pinda. Pelo que 
observaram na cidade, em atenção 
aos procedimentos para o enfren-
tamento da crise do corona, não 
faltou o olhar social de Isael aos 
moradores em condições de rua, 
com a criação de um local de aco-
lhimento na Quadra Coberta, com 
estrutura adaptada para estas pes-
soas em estado de vulnerabilidade. 

Amigo do ‘rei’
Com os efeitos da dengue e o 

terror coronavírus alterando toda 
rotina comportamental de Cruzei-
ro, os reflexos atinge também a 
política eleitoral. No caso do secre-
tário de Espor-
te e Cultura, 
Zé Rogério, o 
momento tem 
sido favorável 
- como porta 
voz neste pe-
ríodo de crise 
- por tornar-se 
mais próximo 
‘ainda’ ao prefeito Thales Gabriel. 
Ventos dos corredores da municipa-
lidade deram conta que sua atuação 
nos últimos dias, criou uma atmos-
fera de ciúmes aos postulantes do 
processo seletivo que deverá definir 
o vice. Ou não vice?!?!

Noves fora
Significado: “a regra do ‘noves 

fora’ ou ‘prova dos nove’ leva este 
nome pelo fato que os números 9 
podem ser ignorados nas somas, já 
que eles são o mesmo que 0” – Após 
publicação nas redes sociais de uma 
carta aberta - de autoria dos nove 
vereadores de oposição – ao prefeito 
Fábio Marcondes, sugerindo uma 
série de medidas e providências 
para o enfrentamento do coronaví-
rus e da já decadente crise de den-
gue em Lorena, ficou claro a todo 
bom entendedor que a iniciativa é 
extremamente eleitoreira. 

Fácil falar, arbitrar e palpitar 
sobre recursos alheios, principal-
mente quando existem R$ 14 mi-
lhões reservados nos cofres público 
- oriundos de recursos do próprio 
município, economizado ao longo 
do tempo – que estão reservados 
para realização de muitas obras 
que beneficiarão a cidade como 
um todo.

Difícil é para Câmara – admi-
nistrada em consórcio praticamente 
pelos noves oposicionistas – ‘cortar 
na própria carne’ e deliberar a devo-
lução de pelo mesmo 10% dos R$ 
10 milhões que recebem de duo-
décimo para bancar o Legislativo, 
afim de destinar, por exemplo, a um 
dos itens que sugeriram na carta ao 
Executivo: o aparelhamento dos lei-
tos de UTI da Santa Casa de Local. 

Daí, a realidade da prova dos 
‘noves fora’ em sua integra de in-
terpretação...

João Pita e Celão

Dito Bala em momento de 'apoio' a Magrão

Guilherme Carvalho

Zé Rogério
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Pinda investiga morte suspeita de 
coronavírus, mas família questiona
Secretaria espera exames de paciente deu entrada no Pronto Socorro na última quinta

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba regis-
trou, nesta sexta-feira, a pri-
meira morte suspeita da 
Covid-19. A paciente era uma 
mulher, de 57 anos, moradora 
da cidade e estava internada 
no Pronto Socorro Municipal. 
A Prefeitura aguarda os resul-
tados do exame enviado ao 
Instituto Adolf Lutz, em São 
Paulo. A família questiona a 
possibilidade da mulher ser 
a primeira vítima da doença 
na cidade.

Segundo informações di-
vulgadas pela assessoria de 
imprensa de Pinda, a mulher 
tinha problemas cardíacos 
e respiratórios, além de ter 
doença renal crônica e diabe-
tes. Ainda no inicio da tarde, 
o prefeito, Isael Domingues 
(PL), fez um pronunciamento 
divulgado nas redes sociais 
da Prefeitura. Isael reforçou 
que este é o momento de pre-
venção e que “precisamos ser 
muito cautelosos”.

O médico plantonista optou 
por testar a paciente para a 
Covid-19, já que ela estava em 
local em que outras pessoas 
também apresentavam pro-
blemas respiratórios. “Mesmo 
sendo caso somente suspeito, 
e ainda aguardar resultado do 
exame, todas as precauções 

Pronto Socorro de Pinda, onde paciente estava internada; primeira morte suspeita de Covid-19 questionada

Fotos: Bruna Silva

sanitárias foram tomadas, e 
todas as orientações foram 
dadas à família”, destacou o 
governo municipal em nota.

O processo foi questionado 
pela filha da paciente, que 
contrariou a ação da secre-
taria sobre o caso. “Isso é 
uma brincadeira... a pacien-
te morre de complicação 
pulmonar e tem três ataque 
cardíaco e vem suspeitar de 
coronavírus... me poupem, ela 

já sofria de várias doenças, 
diabetes, pressão alta, tireói-
de e problema no coração... 
o coração dela já estava bem 
fraquinho...”, frisou Beatriz 
Souza, filha da paciente, ao 
compartilhar nota da Prefei-
tura sobre o caso.

Em outra postagem, um ví-
deo em que Isael Domingues 
fala sobre a morte suspeita 
por Covid-19, Beatriz aumen-
tou as críticas. “Me poupe né. 

Quem disse que a paciente 
convivia com pessoas com 
problema respiratório...?? 
ninguém aqui de casa tem 
esse problema... lacraram o 
caixão da minha mãe... não 
pude me despedir dela pela 
última vez... isso não é justo... 
tudo por causa desse maldito 
coronavírus... que estão sus-
peitando...”.

Pindamonhangaba não 
tem caso confirmado para o 

coronavírus, até o momento. 
São 64 exames aguardando 
resultados que devem chegar 
de São Paulo, na próxima se-
mana. Quatro casos já foram 
descartados, seis pacientes 
permanecem hospitalizados 
para assistência médica e 58 
estão em isolamento domi-
ciliar. Com o caso de morte 
suspeita, Pinda totaliza 69 
notificações. A Prefeitura faz 
a estimativa de que 90% dos 
testes serão negativos, 

A secretaria de Saúde, Valé-
ria dos Santos, afirmou que a 
cidade vai receber R$ 1,330 
milhão do Governo do Estado 
para ações de reforço na saú-
de. Pinda também receberá 
mais dois mil testes para a 
identificação do coronavírus 
em pacientes que apresen-
tem estado grave. Foram 
nomeadas mais duas médicas, 
sendo uma pneumologista, 
que devem colaborar com a 
equipe técnica e auxiliar nas 
diretrizes no enfretamento 
da doença e colaborar com 
as ações da Vigilância Epide-
miológica.

“Eu, enquanto gestora de 
saúde pública, preciso que 
vocês entendam que nossas 
ações estão voltadas para 
salvar vidas. Precisamos ter 
o menor número possível de 
pessoas infectadas. Então, 
fiquem em casa”, reforçou 
Valéria.

Saúde de Pinda
recebe material
para combater 
a Covid-19

Os profissionais de saúde 
de Pindamonhangaba, que 
estão na linha de frente na 
luta contra o novo corona-
vírus, contarão com prote-
tores faciais (FaceShield). 
Os equipamentos de pro-
teção serão doados por 
uma papelaria da cidade e 
funcionam como um escu-
do, não substituindo, mas 
prolongando a vida útil de 
outros materiais.

A cidade é destaque no 
combatre ao avanço do 
novo coronavírus na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte), com 64 casos 
aguardando exames e uma 
morte suspeita (leia texto 
ao lado).

A Prefeitura destacou 
que a ideia é utilizar o 
protetor facial sobre as 
máscaras de respiração. A 
capacidade de produção e 
entrega será de cinquenta 
protetores por dia, mas o 
volume total pode variar de 
acordo com a necessidade 
da secretaria de Saúde. 

Pinda também recebeu, 
nesta semana, a doação 
de dez macacões tyvek 
(que cobrem todo o corpo, 
deixando somente o rosto 
exposto), cem máscaras 
e dez óculos da empresa 
Gerdau, para colaboração 
ao combate da doença.

Da Redação
Pindamonhangaba

João Doria anuncia apoio financeiro 
à RMVale no combate à pandemia
Estado destina mais de R$ 16 milhões para seis cidades; demais municípios 
devem ser contemplados com medida anti-Covid-19, na próxima semana

Lucas Barbosa
RMVale

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou na última 
quinta-feira um repasse de 
R$ 16,3 milhões para que as 
seis cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
com mais de cem mil habitan-
tes reforcem sua estrutura 
para o atendimento de casos 
de coronavírus (Covid-19). Já 
os municípios menos populo-
sos descobrirão na próxima 
segunda-feira os valores 
das verbas que receberão 
de apoio estadual contra a 
pandemia.

Durante pronunciamento 
no Palácios dos Bandeirantes, 
em São Paulo, Doria   revelou 
que a partir do próximo dia 
3 repassará R$ 218 milhões 
aos oitenta municípios pau-
listas que abrigam mais de 
cem mil moradores. 

A divisão dos recursos foi 
estabelecida através do crité-
rio demográfico, quanto mais 
habitantes, maior o valor do 
repasse à cidade.   

Acompanhado do secretá-
rio de Saúde do Estado, José 
Henrique Germann, o gover-
nador explicou que os 55 
municípios com populações 
entre cem mil e trezentos mil 
deverão obrigatoriamente 
utilizarem os recursos para 
as implantações de centros 
de triagem de casos e compra 
de testes de coronavírus. Na 
RMVale, se enquadram nesta 

situaçã: Jacareí (231 mil ha-
bitantes), Pindamonhangaba 
(166 mil habitantes), Guara-
tinguetá (121 mil habitantes) 
e Caraguatatuba (119 mil 
habitantes).

Em contrapartida, os 16 
municípios com 300 mil a 
500 mil moradores, sendo 
Taubaté (311 mil) a única 
da região que se encaixa, 
terão que construir hospitais 
de campanha com leitos de 

enfermaria, espaços de iso-
lamento e assistência social 
para pacientes que vivem em 
moradias precárias. 

Já São José dos Campos 
e as outras oito cidades do 
estado com mais de meio 
milhão habitantes, serão 
obrigadas a erguerem ao 
menos um hospital de cam-
panha de maior porte, além 
de ampliar o atendimento 
a pacientes em situação de 
vulnerabilidade social. “Estas 
cidades foram escolhidas 
para serem referência mé-
dica e hospitalar. Podemos 
acertar ou errar, nós só não 
podemos minimizar pro-
blemas. O Governo de São 
Paulo fundamenta todas as 
suas ações em informações 
científicas no plano da saú-
de e técnicas no âmbito da 

economia”, enfatizou Doria. 
De acordo com a base de 

cálculo estadual, as cidades 
da região receberão repasses 
nos valores são: São José dos 
Campos (R$ 8,567 milhões), 
Taubaté (R$ 3,118 milhões), 
Jacareí (R$ 1,854 milhão), 
Pindamonhangaba (R$ 1,331 
milhão), Guaratinguetá (R$ 
968 mil) e Caraguatatuba 
(R$ 957 mil).

O secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi, ressaltou a importân-
cia da medida.  “O Governo 
de São Paulo trabalhará em 
conjunto com os Municípios. 
Esses recursos vão impactar 
frontalmente o interior do 
estado, possibilitando as 
aberturas de centros de re-
ferência e de leitos de baixa 
e média complexidade”.

João Doria, que anunciou aporte de R$ 19 milhões para maiores municípios da RMVale contra Covid-19

Fotos: Divulgação GESP

Vereador solicita apoio 
de empresas de Guará 
para aquisição de 
equipamentos de saúde

Diante da pandemia de 
coronavírus, as prefeituras 
da região buscam apoio para 
aumentar a prevenção. Em 
Guaratinguetá, o vereador 
Marcelo Augusto, o Marcelo 
da Santa Casa (PSD), que 
preside a Comissão de Saúde 
da Casa, oficiou empresas do 
município e solicitou auxílio 
financeiro para aquisição de 
insumos. O foco é contar com 
o apoio do ramo industrial.

No documento, o vereador 
solicita o envio de insumos 
ou aquisição de equipamen-
tos para auxiliar a saúde 
municipal na prestação dos 
atendimentos necessários a 
pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Basf, AGC, Liebherr e Tek-
no são quatro das empresas 
oficiadas. Os documentos 
ainda foram encaminhados 
ao Ministério Público. A me-
dida foi colocada em prática 
na semana que a Câmara 
Municipal devolveu R$ 100 
mil para aquisição de insu-
mos para os atendimentos. 
“Não encontramos condições 
favoráveis para atender to-
das as pessoas. Na área da 
saúde é tudo tão complicado 
e tão difícil. É custoso para 
que a gente possa adminis-
trar uma unidade de saúde. 
Chegamos a um acordo de 
buscar junto a iniciativa pri-
vada recursos para construir 
mais leitos de UTI”, destacou 
o parlamentar.

O pedido foi feito após um 
contato com a direção da 
Santa Casa e do Hospital Frei 
Galvão. Os dois hospitais são 
os maiores de Guaratinguetá 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Preocupação com alta demanda de 
casos suspeitos de Covid-19 leva 
Câmara a busca apoio na indústria

e que dispõem de mais leitos 
de UTI. O principal pedido 
feito nos ofícios é a doação 
de verba ou equipamentos, 
como aparelhos respiradores, 
que são essenciais para os 
pacientes diagnosticados com 
coronavírus, que enfrentam 
dificuldades respiratórias 
severas.

Os ofícios foram encaminha-
dos na última segunda-feira. 
“Não temos como fazer pres-
são, é algo voluntário. É claro 
que estamos transmitindo a 
necessidade e tamanha dificul-
dade que podemos enfrentar, 
caso a gente seja acometido 
com grandes casos em Gua-
ratinguetá. Nosso trabalho é 
para sensibilizar. Não há datas 
para respostas”, concluiu.

O pedido foi estendido a to-
dos os empresários da cidade 
que puderem disponibilizar 
doações financeiras e/ou, de 
equipamentos. A secretaria 
de Saúde de Guaratinguetá 
mudou a dinâmica de infor-
mações sobre casos suspei-
tos no município e passou a 
contabilizar apenas os casos 
de pacientes internados. Na 
última segunda-feira, eram 
sete pessoas internadas. No 
último levantamento, divul-
gado quarta-feira, eram dez 
pacientes.

Morte – Foi registrado o 
primeiro óbito de paciente em 
decorrência de coronavírus na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Um idoso de 67 anos, 
diagnosticado com Covid-19 
e internado no Hospital Uni-
versitário, morreu às 0h40 
desta quinta-feira. O idoso 
era morador de São Paulo 
e veio visitar familiares. O 
caso foi contabilizado como 
importado.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Plano de contingência para prevenção da Covid-19
Águas Piquete reforça medidas de prevenção e oferece os atendimentos digitais na cidade

Da Redação
Piquete

Nesta semana, o Governo 
do Estado de São Paulo pu-
blicou o Decreto nº 64.881, 
de 22/3/2020, onde esta-
belece quarentena em todo 
o Estado de São Paulo, no 
período de 24 de março a 
7 de abril, com o objetivo 
de evitar a propagação do 
coronavírus (COVID-19).

Prezando pela saúde e 
bem estar dos seus colabo-
radores, a Águas Piquete, 
empresa responsável pelo 
abastecimento de água da 
cidade, implementou uma 
série de ações, como: a 
intensificação da limpeza e 
desinfecção das instalações 
e dos objetos de traba-
lho, principalmente os de 
uso comum, a instituição 
do teletrabalho para as 
equipes administrativas, 
além de orientações sobre 
a importância da higiene 
e o uso adequado dos EPIs 
(Equipamentos de Prote-
ção individual) e dos EPCs 
(Equipamentos de Proteção 

coletiva) durante a realiza-
ção das atividades.

De acordo com o diretor 
da Águas Piquete, Eduardo 
Caldeira, para resguardar 
e garantir a segurança dos 
colaboradores que estarão 
nessa linha de frente, duran-
te a pandemia, a empresa 
implementou uma série de 
medidas. 

“Elaboramos um Plano de 
Contingência com base nas 
orientações da Organização 
Mundial de Saúde e do Mi-
nistério da Saúde e treina-
mos nossos colaboradores 
sobre a importância de cada 
ação abordada como: a cons-
tante higienização das mãos 
e das ferramentas, o distan-
ciamento social e o uso dos 
EPIs, como máscaras de 
proteção e luvas, durante 
a execução de serviços que 
exijam maior exposição”, 
explicou Caldeira. 

Segundo o diretor, os 
serviços de captação, tra-
tamento e distribuição de 
água, continuam sendo 
executados com excelência, 
até o momento não há risco 

de desabastecimento do 
município e toda a rotina de 
análises da água está sendo 
cumprida para garantia 
absoluta da qualidade da 
água fornecida.

“Nesse momento em que 
as famílias devem perma-
necer “em casa”, o time 
da Águas Piquete está nas 
ruas para garantir mais 
saúde e qualidade de vida 
à população.

Estamos monitorando 
diariamente os índices de 
consumo da população para 
garantir o abastecimento 
de toda a cidade”, disse 
Caldeira.

Seguindo o Decreto Esta-
dual a Águas Piquete man-
terá a loja de atendimento 
fechada até o dia 07 de 
abril. Para as demandas 
como, solicitação de serviços,                                             
informações e 2ª via de paga-
mento, os clientes podem uti-
lizar os canais de atendimen-
to não presenciais através do 
telefone 0800 202 01 02, 
Whatsapp 17-99641-3259 
ou webchat www.iguasa.
com.br/piquete. Equipe da Águas Piquete continua trabalhando em prol da saúde da população

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

 Pregão Presencial Nº 24/2020 PROC. Nº 135/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação de prédio e mobiliário nas localidades das Secretarias de Saúde 
e de Educação, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos, a realizar-se às 09h30min do dia 09 de Abril 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
Nota de Rerratificação

 Tomada de Preços Nº 05/2020 PROC. Nº 111/2020
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo objeto é a contratação 
de empresa de engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização 
e melhorias com eficientização energética no sistema de iluminação pública da melhoria 
e ampliação da iluminação pública da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e 
trevo da BR 116, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A alteração 
no edital consta: no descritivo do Anexo I – Projeto Básico e no descritivo de alguns 
itens do Anexo V – Modelo de Proposta Comercial e Anexo XII – Planilha Orçamentária.
A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 15 de Abril 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
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 24/2020 PROC. Nº 135/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação de prédio e mobiliário nas localidades das Secretarias de Saúde 
e de Educação, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos, a realizar-se às 09h30min do dia 09 de Abril 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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2019 – PROC. 724/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Concorrência Pública acima referido, cujo objeto é Concessão de Gestão 
de apoio ao monitoramento de mobilidade urbana e operação de estacionamento rotativo 
controlado de veículos em vias e logradouros públicos do município de Lorena, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento adotado e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA
CNPJ: 00.999.705/0001-64
Valor: R$ 445.000,00 (quatrocentos quarenta e cinco mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação:

Tomada de Preços Nº 05/2020 PROC. Nº 111/2020
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo objeto é a contratação 
de empresa de engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização 
e melhorias com eficientização energética no sistema de iluminação pública da melhoria 
e ampliação da iluminação pública da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e 
trevo da BR 116, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A alteração 
no edital consta: no descritivo do Anexo I – Projeto Básico e no descritivo de alguns
itens do Anexo V – Modelo de Proposta Comercial e Anexo XII – Planilha Orçamentária.
A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 15 de Abril 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
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 130/2020; 1143/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
uma roçadeira para o Cemitério Municipal.
CONTRATADA: M.M. LOPES MÁQUINAS ME CNPJ Nº: 06.243.123/0001-30

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 133/2020; 1912/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de 
Norma ABNT 10151/2019, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT
CNPJ Nº: 33.402.892/0002-97

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

Tomada de Preços Nº 05/20 PROC. Nº. 111/2020
O Município de Lorena-SP torna público a Suspensão da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização e melhorias 
com eficientização energética no sistema de iluminação pública da melhoria e ampliação 
da iluminação pública da Av. Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e Trevo da BR 116.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta 
Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita 
do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação 
ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: LUISA L ALMEIDA RG: 263688112; 
KELLY SILVA RG: 523763153; EMILIA N B ZANIN RG: 346419682; SONIA C S 
SANTOS RG: 219240693; MARIA JOSÉ A BARUFFI RG: 15160888; NEUSA G F 
MOTTA RG: 26259772-X; GIULIANA F C PEDREIRA RG: 21787610-9; MÁRCIA 
R B CARVALHO RG: 24385189-3; PEDRO M SANTOS FILHO RG: 137189989; 
FRANCISCA S O FERREIRA RG: 25.631.810-4; NATALIA R TEIXEIRA RG: 
449451604; ELIZABETH M P DA SILVA RG: 272612856; LARISSA C RIBEIRO 
RG: 43.571.002-3; ITAMAR J T DOMICIANO RG: 46.204.054-9; ELOISA F O 
FERNANDES RG: 168958600; DANIELA S PAULA RG: 329925519.
Lorena, 17 de março de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

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:
ANDERSON VITORINO DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profissão
metalúrgico, estado civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em Pindamo-
nhangaba-SP, no dia 24 de fevereiro de 1984, residente e domiciliado Rua Padre
Anchieta nº 31, Maria Aurea, em Pindamonhangaba SP, filho de VITORINO DO
ESPIRITO SANTO e LEONORA MARIA DO ESPIRITO SANTO.
JULIANA RAFAELA INÁCIO, de nacionalidade brasileira, profissão encarregada de
limpeza, estado civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 29 de maio de 1981, residente e domiciliada Rua Padre Anchieta nº 31, Maria
Aurea, em Pindamonhangaba SP, filha de SUELI ROSA INACIO. 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, 26 de março de 2020.
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Justiça proíbe barreiras sanitárias 
para entrada de Caraguatatuba
Prefeitura busca reverter decisão do TJ-SP; cidade tem 32 casos suspeitos da Covid-19

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Um dia após determinar os 
desbloqueios dos acessos à 
Aparecida e Potim, o TJ - SP 
(Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo) derrubou na úl-
tima quarta-feira a liminar que 
permitia a Prefeitura de Cara-
guatatuba e a concessionária 
que administra a Rodovia dos 
Tamoios montarem barreiras 
sanitárias contra o corona-
vírus na entrada da cidade. 
Descontente com a medida, o 
Município, que contabilizada 
32 casos suspeitos da doença, 
entrou com um recurso judicial 
para tentar reverter a decisão. 

Assinado pelo presidente 
do TJ - SP, Geraldo Francisco 

Pinheiro, o parecer exige a 
retirada dos obstáculos de 
trânsito e o fim da triagem pro-
movida pelas equipes de Saúde 
de Caraguá, que atuavam 
desde a última terça-feira nas 
medições de temperaturas e 
preenchimento de formulários 
de informações de motoristas 
que tentavam entrar no muni-
cípio litorâneo. 

Caso fosse constatado que o 
turista apresentava febre alta 
ou outro sintoma do corona-
vírus, ele só poderia acessar a 
cidade em seu veículo particu-
lar caso antes fosse levado por 
uma ambulância até a Santa 
Casa, onde seria examinado 
por médicos que decidiriam 
sobre a internação ou libera-
ção do visitante. Durante a 
triagem, os agentes municipais Equipe da Saúde e Segurança de Caraguatatuba durante ação sanitária

Foto: Divulgação PMC

Lotéricas e padarias voltam a abrir em Pindamonhangaba
Novo decreto permite a abertura dos estabelecimentos desde que não haja aglomeração de pessoas

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O novo decreto assinado pelo 
prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), nesta 
semana, permite a reabertura 
das casas lotéricas e padarias. 
Os responsáveis pelos estabele-
cimentos deverão estar atentos 
à quantidade de pessoas que 
circularão pelo local. A medida, 
mesmo anunciada antes, segue 
o mesmo rumo da lista divul-
gada ontem pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 

que incluiu igrejas e lotéricas 
entre as atividades considera-
das essenciais, autorizadas a 
funcionar durante o estado de 
calamidade pela pandepidemia.

A medida em Pinda foi anun-
ciada no fim da tarde da última 
quarta-feira, na tentativa de co-
laborar para que os moradores 
tenham acesso aos produtos e 
serviços essenciais de maneira 
facilitada.

De acordo com o decreto “...
todos os estabelecimentos que 
estão autorizados a funcionar 
em regime de exceção deverão 

buscavam também orientar os 
turistas sobre a importância 
do isolamento social para 
evitarem o contágio da doença.

A barreira sanitária havia 
sido montada por determina-
ção do juiz da 2ª Vara Civel 
de Caraguá, Ayrton Vidolin, 
na última segunda-feira como 
forma de conscientização da 
população e precaução à pan-
demia.

Justificando seu parecer, o 
presidente do TJ-SP afirmou 
que a ação de Vidolin des-
cumpriu sua decisão anterior 
que determinou a cassação de 
liminares que restringiam o 
acesso a cidades do litoral pau-
lista. O magistrado ressaltou 
ainda que a formação de uma 
barreira sanitária na rodovia 
é uma medida que competiria 

ao Estado e não ao Município.
Na última terça-feira, Pinhei-

ro já havia derrubado a liminar 
que determinava o bloqueio do 
tráfego de veículos nos trechos 
de acesso à Aparecida e Potim. 

A suspensão da entrada de 
turistas foi uma medida de 
segurança solicitada pelo Mi-
nistério Público, que considera 
que Aparecida, que recebe uma 
média semanal de cem mil 
turistas, não possui capacidade 
hospitalar para atender um 
alto número de pacientes caso 
ocorra um surto da doença na 
cidade.  

Efeito -Insatisfeito com a 
decisão, o prefeito de Caraguá, 
Aguilar Junior (PSDB), emitiu 
uma nota oficial nesta quinta-
-feira (26) revelando que proto-
colou um pedido de recurso no 
TJ-SP solicitando novamente o 
bloqueio na entrada da cidade. 

O chefe do Executivo res-
saltou ainda que a barreira 
sanitária buscava apenas pre-
servar a saúde das famílias 
de Caraguá e conscientizar os 
turistas sobre a necessidade 
de retornarem aos seus lares 
devido ao cenário de pandemia 
de Covid-19.

seguir as normas sanitárias de 
segurança e higiene fixadas 
pelo Município, através da se-
cretaria competente, devendo 
intensificar as ações de limpeza 
e informação à população (tre-
cho do decreto)”.

A decisão de abrir novamen-
te as padarias, contou com o 
Sindicato da Indústria de Pani-
ficação e Confeitaria do Vale do 
Paraíba, além de trabalhadores 
da categoria. Ficou concluído 
que esse tipo de serviço integra 
o ramo de comércio essencial, 
mas não será permitida a per-

manência dos clientes no local 
para consumação de bebidas e 
alimentos.

Em pronunciamento divul-
gado nas redes sociais, após 
a reunião, Isael afirmou que 
“o comitê (de enfrentamento 
ao coronavírus) avaliou cada 
padaria e viu que elas exercem 
função descentralizadora o que 
era canalizado para o super-
mercado. Todos os bairros tem 
padarias e elas poderão ajudar 
no fornecimento de alimentos 
evitando aglomeração”.

O prefeito pediu ainda para 

que os moradores colabo-
rem com o isolamento social 
como medida de prevenção a 
Covid-19.

Contenção na RMVale – O 
funcionamento de padarias 
e lotéricas estão liberadas 
em Potim, mas somente seis 
pessoas podem aguardar o 
atendimento. Sobre as pada-
rias, o consumo no local está 
suspenso e os estabelecimen-
tos devem operar com atendi-
mento delivery.  Guaratinguetá 
e Aparecida também fazem 
uso das mesmas regras na luta 

contra o coronavírus.
Federal – O governo também 

liberou uma lista de serviços 
e negócios que estão aptos a 
retomar as atividades. Na tarde 
desta quarta-feira, o presidente 
Jair Bolsonaro incluiu lotéricas 
e igrejas na lista de ativida-
des consideradas essenciais. 
Outras atividades liberadas 
são de igrejas e espaços para 
ações religiosas, antes proibi-
dos de funcionar para evitar 
aglomerações, o que aumenta 
o risco de contaminação pelo 
coronavírus.
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Lorena aprovada convênio
de R$ 950 mil com o Detran 
Projeto de mobilidade urbana deve ampliar segurança no trânsito 
municipal com atualização de tecnologia e estrutura de serviços

Rafaela Lourenço
Lorena

Apesar do foco das ações 
municipais, estaduais e federais 
estarem sob a prevenção à 
Covid-19, o trânsito de Lorena 
pode ter mudanças até o final 
do ano. A Câmara aprovou esta 
semana, um projeto do Execu-
tivo que autoriza o Município 
firmar um convênio com o De-
tran (Departamento Estadual 
de Trânsito). O investimento 
gira em torno de R$ 954 mil. 

Benefícios à mobilidade ur-
bana como novas ciclovias, 

A rua Dom Bosco, no Centro de Lorena; trânsito da cidade deve ter mudanças com novo convênio junto ao Detran, aprovado na última semana

ampliação semafórica e plano 
de rota para ônibus e cami-
nhões estão inclusos no projeto 
protocolado no Detran, no dia 
20 de fevereiro.

A lei, aprovada por unanimi-
dade na última sessão ordiná-
ria, autorizando os convênios 
com o Estado, será enviada ao 
Departamento para reforçar o 
projeto de ações já aprovado.

De acordo com o secretário 
de Trânsito e Transportes, No-
rival de Sousa Junior, Lorena 
faz parte do programa estadual 
Movimento Paulista, que gera 
um mapa de calor e recebe 
dados das cidades como os 

índices de situação de trânsito 
para definir investimentos e 
apoio. “Esse projeto foi solici-
tado pelo próprio Detran para 
o nosso município, uma dispo-
nibilização de verba através de 
convênio para que pudéssemos 
implementar novas estruturas 
na questão de mobilidade urba-
na da cidade”, salientou.

Após um estudo da equipe, 
vários pontos da cidade re-
ceberão melhorias como as 
avenidas Targino Vilela Nunes 
e Papa João 23, na Vila Nunes, 
que deve ter o semáforo altera-
do para um de quatro tempos. 
O objetivo é dar maior fluidez 
no trânsito e evitar transtornos.

O secretário frisou que o Exe-
cutivo aguarda o chamamento 
para assinatura do convênio 
e que a verba será liberada 
de acordo com o andamento 
das obras, estipulado em um 
cronograma de execução.

Devido às atenções estarem 
voltadas para a saúde, ainda 
não há uma previsão para o 
montante chegar aos cofres pú-

blicos. “Nesse primeiro momen-
to, o país todo passa por uma 
necessidade de remanejamento 
de verbas. Então temos que ve-
rificar como que vai ficar essa 
nova reestruturação do país 
com relação à Covid-19 e de-
pois sim, ficarmos no aguardo 
e esperançosos para que essa 
verba chegue e possamos dar 
andamento aos projetos apre-
sentados”, explicou Norival, que 
compactua com a prioridade da 
saúde pública.

Há uma estimativa de con-
trapartida da Prefeitura de 
aproximadamente R$ 100 mil 
para complementar e concluir 
os serviços se houver necessida-
de. O responsável pelo trânsito 
municipal ainda destacou que 
todos os trabalhos possíveis es-
tão sendo feitos para beneficiar 
o coletivo lorenense.

Dúvidas ou denúncias vin-
culadas ao setor podem ser 
esclarecidas ou realizadas pelo 
telefone (12) 3153-1250, de 
segunda à sexta-feira, das 9h 
às 17h.

Pinda tem redução 
notória no efetivo 
de limpeza pública

Além criar medidas contra 
o coronavírus, Pindamo-
nhangaba busca formas de 
lidar com o efetivo reduzido 
para a limpeza de espaços e 
prédios públicos. De acordo 
com a Prefeitura, há uma 
grande taxa de servidores e 
terceirizados que fazem parte 
dos grupos de risco e por isso 
estão afastados.

A limpeza e manutenção da 
cidade é feita com a colabora-
ção de quatro frentes: inter-
nos do Pemano (Presídio Dr. 
Edgar Magalhães Noronha) 
por meio do convênio com a 
Funap (Fundação Professor 
Manoel Pedro Pimentel), 
pelos beneficiários do Pead 
(Programa Emergencial de 
Auxílio ao Desempregado), 
pelos servidores da Prefeitu-
ra, além da empresa terceiri-
zada Coletora Pioneira.

Somente a Pioneira está 
mantendo o efetivo, mas a 
empresa já comunicou à Pre-
feitura que terá declínio no 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Funcionários públicos e de empresa 
terceirizada foram afastados por 
pertencerem aos grupos de risco

quadro de funcionários, pois 
também tem colaboradores 
que fazem parte do grupo 
de risco. 

A Funap também cancelou 
a saída de cerca de cinquenta 
reeducandos, que auxiliam 
na manutenção, os bolsistas 
do Pead, que totalizam 35 
homens foram todos dispen-
sados. Apenas 17 funcioná-
rios da Prefeitura, que fazem 
a limpeza na cidade, estão 
trabalhando. O quadro, que 
é composto por 48 pessoas, 
teve baixa devido à idade 
avançada e doenças crônicas 
dos empregados.

O Município destacou que, 
diante do quadro crítico, tem 
se esforçado para priorizar os 
serviços em locais essenciais 
como unidades de saúde, vias 
em que há movimentação de 
espaços que possam se tornar 
possíveis focos de dengue, 
com o objetivo de preservar 
a segurança dos moradores.

A coleta do lixo domiciliar 
continua fazendo o percurso 
normalmente pela Coleta 
Pioneira e sem prejuízo à 
população.

Servidora trabalha na limpeza da cidade, em cena que ficou mais rara

Foto: Bruna Silva

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Aviso aos Acionistas

A Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.419.150/0001-
84, comunica que os documentos e informações referidos no Art. 133 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019, encontram-se à disposição de seus Acionistas, a partir da presente data, 
na sede da Companhia, localizada na Av. Dr. Leo de Affonseca Netto, 750 - Lorena, 
Cidade de São Paulo, SP. Lorena, 27 de março de 2020. Apolo Tubulars S/A - Rafael 
Alcides Raphael - Diretor Presidente.


