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Marcondes cobra 
votação para ajuda  
emergencial para 
5,8 mil carentes
Proposta de "bolsa família municipal" com R$ 1,4 milhão 
de investimentos para famílias em situação de pobreza 
esbarra em novo imbróglio sobre sessão extraordinária

Encaminhado na última 
quinta-feira para apreciação 
da Câmara de Lorena, o pro-
jeto para a criação do “Pro-
grama de Renda Emergencial 
Temporária” não deve sair 
tão cedo como o Executivo 
esperava. Os vereadores não 
realizaram a sessão extraor-

dinária esperada para esta 
sexta-feira, quando votariam 
a proposta que tenta amenizar 
os impactos da pandemia do 
novo coronavírus na popula-
ção de baixa renda. O motivo, 
imbróglio regimental, que foi 
questionado pelo prefeito Fá-
bio Marcondes (sem partido). 

O projeto para a criação do 
“Programa de Renda Emer-
gencial Temporária” foi anun-
ciado com um investimento de 
R$1.432.558,84 para 5.851 
famílias em situação de extre-
ma pobreza e vulnerabilidade 
no município.

Marcondes, que cobra votação para acelerar apoio

São Sebastião, Lorena e 
Cruzeiro superam índice 
estadual de isolamento

A RMVale (Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) tem cinco cidades 
que ultrapassaram a média estadual de isola-
mento social devido à pandemia de Covid-19. 
Segundo o levantamento do Simi SP (Sistema de 
Monitoramento Inteligente do governo de São 
Paulo), São Sebastião, Lorena e Cruzeiro estão 
entre os municípios com índice acima de 60%. 
A adesão ideal para controlar a disseminação 
da doença é de 70% e o Estado apresentou 59%, 
no último domingo.

Pág. 8

Conflito de informações 
sobre exames faz família 
velar paciente morto por 
coronavírus em Lavrinhas

Após a confirmação da 
primeira morte por Covid-19, 
Lavrinhas tem outra preo-
cupação: a da transmissão 
comunitária. O óbito de um 
morador da cidade teria 
passado por um conflito de 
informações da Santa Casa 
de Cruzeiro sobre a causa 
da morte. A família velou o 
corpo sem saber do contágio 
por conoravírus. A Prefeitura 
de Lavrinhas divulgou nesta 
sexta-feira que foi comu-
nicada no fim da tarde da 
última quinta-feira sobre o 

falecimento de um senhor 
de 85 anos, como morte 
suspeita por Covid-19, que 
estava internado na Santa 
Casa do município vizinho. 
O resultado positivo para a 
doença foi recebido apenas 
na manhã desta sexta-feira. 

Como a família teria rece-
bido a informação do resul-
tado negativo para o vírus, 
o sepultamento foi realizado 
com a presença de familiares 
e amigos em um velório par-
ticular de Cruzeiro.
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Ubatuba faz doação de 700 
cestas básicas para famílias 
carentes no Litoral Norte

Para ajudar as famílias em 
situação de vulnerabilidade, a 
Prefeitura de Ubatuba entre-
gou setecentas cesta básicas 
com produtos alimentícios 

e de higiene pessoal. Os be-
neficiados foram as pessoas 
cadastradas nos Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) e Creas (Centro de 
Referência Especializado de As-
sistência Social) do município e 
comunidades quilombolas, três 
aldeias indígenas (Rio Bonito, 
Boa Vista e Renascer) e famílias 
do Prumirim e Ubatumirim.

Segundo a Assistência Social, 
são mais de cinco mil famílias que 
recebem o Bolsa Família e mais 
de dez mil inscritas no Cadúnico 
(Cadastro Único de Programas 
Sociais). Para atender a todos, o 
Executivo busca por recurso para 
ampliação de distribuição.

O morador da cidade e do 
Litoral Norte que queira fazer 
uma doação pode procurar 
uma das três unidades do Cras. 
Além disso, vigora uma campa-
nha solidária de arrecadação 
de alimentos e produtos de 
higiene junto à sociedade. Os 
itens doados estão auxiliando 
na manutenção da Casa de 
Passagem Provisória, para pes-
soas em situação de rua, e que 
funciona na escola municipal 
Padre Anchieta.

Unidades de saúde de Pinda 
alteram consultas e causam
novos protestos entre gestantes

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, a secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba 
alterou os atendimentos nas 
unidades dos bairros, que 
passaram a atender somente 
casos suspeitos de dengue ou 
coronavírus. Os atendimen-
tos de rotina, como consultas 
de acompanhamento de 
gravidez foram alterados, 
o que desagradou mães 
que estavam habituadas a 

receber o auxílio médico. 
De acordo com a autônoma 
Eduarda Borba, 25 anos, 
moradora do Jardim Regina, 
sua consulta estava prevista 
para o fim de março, porém, 
devido a quarentena, não foi 
realizada. “Comecei a ligar 
uma semana antes. Já estava 
tendo dificuldade em falar 
com o pessoal da Saúde da 
Mulher.
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Movimento noturno em frente ao PA de Lorena; município chega a 62%
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Maurinho Fradique, que procrastinou a votação



18 DE ABRIL DE 20202

Bastidores da Política

Não sei se vou ou se fico
Mesmo com todo empenho do 

ex-vice que também prefeiturou em 
Cruzeiro, Rafic Zake, em afirmar 
a pré-candidatura de Celso Lage 
para concorrer contra a reeleição de 
Thales Gabriel, ainda é forte na pe-
riferia os rumores que o ex-prefeito 
‘pulou no mato’, quer dizer, desistiu. 
Com um grupo montado com o que 
sobrou da oposição, Rafic motiva os 
companheiros, e aos 45 do 2º tempo 
poderá disputar vaga na Câmara.

‘Bem me quer, mal me quer...’
É público e notório em Cruzeiro 

que o ainda vereador Paulo Vieira, 
que ultimamente anda jogando 
acenos para vários grupos, busca 
chamar atenção do prefeito Thales 
Gabriel para uma espécie de ‘chega 
mais’. Suas últimas postagem nas 
redes sociais, deixou opositores de 
‘saia justa’ – leia-se Marco Aurélio 
e Thauzer do Sergio Antonio, ao 
insinuar que havia cheiro de uma 
aproximação da dupla com os go-
vernistas. Para muitos, a mensagem 
cifrada de PV tem mais ‘a ver’ que 
simplesmente afirmar que a oposi-
ção não tem ‘nomes’ para enfrentar 
o ‘homem da caneta’.

Resposta rápida
O assunto da suposta aliança de 

opositores com o prefeito Thales 
Gabriel nem bem viralizou nas redes 
sociais de Cruzeiro, e o ex-vereador 
Marco Aurélio já rebate em alto 
e bom tom: “nunca apoiaria este 
atual governo”. Durmam com este 
barulho...

Dragão
Num cenário eleitoral ainda em 

definição na capital dos contraditó-
rios, digo, Cachoeira Paulista, onde 
nomes como Elbom Fontes, Mineiro 
da Funerária e Fernando Hummel 
‘flertam’ com os eleitores em queda 
de braços com os veteranos João 
Bosco Torrada, Domingos Geraldo 
e Dada Diogo – todos querendo ser 
prefeito, surge o Dragão soltando 
fogo pra todos lados e com ‘salvo 
conduto’ da Justiça Eleitoral para 
disputar. De acordo com os bem in-
formados, Aloísio Vieira conseguiu 
trégua no TRE e vem quente para 
a eleição. Apostam que dos seis 
pré-candidatos mencionados, dois 
desistem ou aceitam convite para ser 
vice. Durmam com este barulho...

Quinta-feira máxima
Rolou entre os ‘watts’ do mer-

cado político de Lorena, que se não 
fosse o isolamento social, a sessão 
de Câmara da próxima quinta-
-feira, registraria público recorde. 
Uns para constatar que ‘não existe 
negócio bom com pessoas ruins’ 
e outros, para ver com ‘qual cara 
de pau’ o vereador que responde 
na Justiça por desvio de dinheiro 
público, improbidade por obras 
que nunca existiram, receptação 
de carro roubado, entre outros, vai 
estar no plenário tentando manipu-
lar a destituição da presidência da 
Casa. Qualquer semelhança com 
os fatos que destruíram a economia 
da administração pública – leia-se 

Tabuleiro de xadrez
A 168 dias das eleições (se não 

forem adiadas) – 23 semanas, e no 
pós alinhamento partidário encer-
rado no início do mês, o mercado 
político começa fazer as contas bus-
cando prever a representatividade 
das siglas na futura legislatura em 
Guaratinguetá. Confira a projeção 
na opinião dos cientistas da Terra 
de Frei Galvão:

Seis por duas – Quando muitos 
davam os tucanos apenas como co-
adjuvantes nesta eleição, não imagi-
navam que em apoio ao Dr. Marcelo 
Meirelles como vice na majoritária 
de Argus Ranieri, o partido armaria 
artilharia pesada para garantir re-
presentatividade na futura Câmara. 
Pelo Watts chegam informações que 
os médicos Edson Riccomi, Rogério 
Barbosa e Eduardo Cosenza já estão 
em campanha velada para o Legis-
lativo, junto com Marcelo Pazzini, 
Zezão e nada mais, nada menos que 
o ex-prefeito Francisco Carlos. Isso 
mesmo, Chico Hair em pessoa para 
vereador. Pelos cálculos daquele ‘di-
nossauro’ do PSDB local, a ideia é 
conseguir duas cadeiras na apuração 
inicial e mais uma na repescagem.

A cereja do bolo – Se o PSDB do 
candidato a vice de Argus Ranieri está 
se municiando para Câmara, o MDB 
se articula para compor a maioria no 
futuro plenário. Com expectativas de 
votos Ney Carteiro, Vantuir Farias, 
Ferri da Rocinha, Fabrício da Aero-
náutica, Tia Cleusa, Péssimo Pereira 
‘e outros’, vão se virar nos trinta para 
conseguir entre eleitos e reeleitos pelo 
menos três cadeiras – com ajuda, é 
claro, do pessoal que deve empurrar 
o carro alegórico...

Fiel da balança – Com uma cam-
panha ‘minuciosamente’ orquestrada, 
o bloco do prefeiturável Junior Filippo 
ganha as ruas para esta temporada 
de caça aos votos no propósito de 
conquistar a Prefeitura e emplacar 
duas vagas na Câmara – podendo 
conquistar a terceira na sobra geral dos 
votos. Disseram que entre as dezessete 
apostas do PSD para o Legislativo, 
destaques para Marcelo Coutinho – o 
Celão, Marcelo da Santa Casa, Rosa 
Filippo, Orville Teixeira, Anita da 
Codesg, entre outros que podem sur-
preender na renovação dos vereadores 
prevista em pesquisas.

República dos Bacanas – Após 
intermináveis cálculos e projeções 
de cociente eleitoral, os governistas 
esperam a pandemia passar para 
sair a campo em busca dos votos 
para provavelmente eleger quatro 
vereadores para próxima Câmara, no 
PSC de Marcio Almeida, que além 
dele, reúne no palanque da reeleição 
de Marcus Soliva, pelo partido, João 
Pita, Pedrinho Sannini, Arilson Pe-
reira, Dani Dias, e entre outros com 
expetativas de votos, Irene Cobra-
dora. O bloco do prefeito também é 
reforçado pelo PL – o novo partido 
do vice, ‘de novo’ – com o desafio de 
atingir o cociente eleitoral apostando 
no suplente Dr. Wernek e no ainda 
vereador Marco Evangelista. A título 
de lembrança, a sigla contava com a 
projeção de votos de Rogerio Barbo-
sa, que era do partido, mas segundo 
a patuleia, o médico preferiu 'cantar 
em outra freguesia...

Furando o bloqueio – entre o 
pretensionismo de alguns líderes parti-
dários em preencher as vagas da futura 
Câmara – a partir de seus filiados mais 
destacados do cenário político da cida-
de – a realidade dos novos candidatos 
e de partidos como o PT, que destaca 
Dr. João Carlos, o PRTB de Salomão, 
e César da Rural que também poderão 
surpreender, garantindo espaço e pre-
sença na Casa de Leis.

Façam suas apostas...

Atos e Fatos
“Com números é possível 
demonstrar-se qualquer 
coisa”

Márcio Meirelles Thomas Carlyle

ORTOPEDISTA
ENTENDE DE

QUEBRA DE BRAÇO!
As desavenças do presidente 

Bolsonaro e o seu ministro Man-
detta é perfeitamente entendida e 
explicada.

Bolsonaro venceu as eleições 
diante de um descontentamento 
generalizado da sociedade através 
de um partido nanico.

A sua experiência de 28 anos 
de legislativo, no baixo clero, não 
seria um celeiro de bons ministros.

A dificuldade de montar o seu 
ministério pós eleição. 

O ministro Paulo Guedes o co-
nheceu no final da sua campanha, 
aliás, se apresentou ao candidato, 
o ministro da educação foi indi-
cado pelo seu guru político, o mi-
nistro do transporte era conhecido, 
- ex-colega de arma, o ministro 

Tarcísio -, a ministra Damares 
foi indicada pelos evangélicos e 
assim montou o seu ministério: 
um conjunto de ilustres desco-
nhecidos para o presidente e de 
competência a comprovar.

O país já vivenciou experiên-
cias de presidentes eleitos sem 
base de apoio para a montagem 
de um ministério. O ex-presidente 
presidiário Lula trouxe Henrique 
Meirelles, deputado federal pelo 
PSDB de Goiás e completou seu 
ministério com os 40 amigos.

Um fato inusitado com o ex-
-presidente Collor, eleito num 
cenário muito semelhante ao do 
presidente Bolsonaro, quando na 
formação do seu ministério.

O ex-presidente nomeou como 
Ministro da Fazenda uma jovem 
economista, Zélia Cardoso de 
Almeida. Tinha 36 anos de idade 
quando assumiu o ministério da 
Fazenda. 

Zélia Cardoso de Almeida 
conheceu Fernando Collor aos 34 
anos, quando era uma funcionária 
do segundo escalão do Ministério 
da Fazenda.

Na época Collor era governa-
dor de um Estado falido, Alagoas, 
e buscava em Brasília verbas para 
resolver os problemas financeiros 
do seu Estado natal e a jovem bu-
rocrata lhe ensinou alguns truques 
para captar recursos. Tornou-se 
sua amiga e conselheira e a única 
pessoa a influenciá-lo em suas 
decisões de governo.

Os demais ocupantes foram in-
dicados por doutores da Unicamp.

Colocou no Banco Central 
um turco naturalizado brasileiro, 

economista pela USP, Ibraim Eris, 
ex-assessor de Delfim Neto, quando 
na verdade gostaria que o presidente 
do Banco Central fosse um antigo 
colega, Ibraim Elias, de Minas 
Gerais. Só percebeu o equívoco no 
dia da posse.

Mandetta foi indicado pela 
bancada da saúde que representa 
as empresas de saúde, planos de 
saúde e pelo médico governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado, e a bancada 
do DEM, o partido do presidente da 
Câmara Federal e do presidente do 
Senado Federal David Alcolumbre.

Na verdade, o presidente não 
tem conhecimento sobre Saúde e o 
ministro da Saúde não entende nada 
de infectologia, pois é um médico 
ortopedista. Deveriam ter consciên-
cia deste fato.

Mandetta, diante da sua falta 
de conhecimento sobre o assunto 

se agarrou a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) e ao corpo de 
especialistas do próprio ministério 
e da ajuda internacional de seus co-
legas de outros países que estavam 
passando pela mesma crise.

Os holofotes da crise se viram 
para o ministro da saúde e passou a 
ser o centro das atenções e extrapo-
lou, com arrogância, desprezando a 
falta do conhecimento do presidente 
do assunto para ser o porta voz do 
governo visitando o Congresso 
Nacional e o Supremo Tribunal 
Federal. 

O presidente, como militar, co-
nhece muito bem o que é hierarquia, 
disciplina e o profissional da saúde 
não lida muito com estes procedi-
mentos, e, ainda, talvez, insuflado 
pelo presidente da Câmara que se 
considera o primeiro ministro do 
país e o presidente do Senado, um 
ex-vereador que virou senador em 
um colégio eleitoral que não passa 
de trezentos mil eleitores. São todos 
do DEM.

O ministro da Saúde percebeu 
que a crise seria maior do que a sua 
competência e levou a sociedade 
a um pânico que agora a própria 
sociedade começa a desconfiar dos 
números onde se conta o número de 
mortos e não se informa o número 
de pessoas que já estão imunizadas.

Se a estatística estiver correta 
600 mortes para 40 milhões de pau-
listas não representa muito e apenas, 
perto de 20 mil contaminados para 
a população do Brasil não justifica-
ria esta segregação social radical e 
parar o país!

No ar tem algo mais do que o 
vírus!

“No ar tem algo mais 
do que o vírus!”

Lorena - A Câmara Municipal, 
que insensível às necessidades da 
população de baixa renda da cidade, 
procrastinou a votação do Projeto 
de Renda Emergencial Temporária 
em sessão extraordinária nesta sex-
ta-feira, alegando que a convocação 
do Executivo para sessão extraordi-
nária foi protocolizada após o prazo 
regimental. Parece que noção de 
necessidade de alguns vereadores não 
corresponde à realidade das famílias 
que aguardam o recurso da Prefeitura.

Solidariedade – Entre muitas 
ações de generosidade aos menos 
favorecidos que enfrentam a pande-
mia do coronavírus – por iniciativa 
de muitas indústrias, empresas e até 
profissionais liberais, um destaque 
para o Spani Atacadista, com a 
doação de 650 cestas básicas para 
famílias de Lorena e 850 para Gua-
ratinguetá. Com certeza, este isola-
mento social logo estará no passado, 
mas o respeito a quem fez papel de 
anjos ficará eternizado.

Prefeitura no período de 2008 a 
2012, não seria mera coincidência, 
porque o protagonista é o mesmo! 
Perguntem ao homem que fez for-
tuna no eixo Caçapava-Lorena e 
cassou dois prefeitos no período... 

Pau que bate em Chico...
...bate em Francisco – a tragédia 

de 2012 – como ficou conhecida 
em Lorena – devido do desmonte 
que fizeram na Prefeitura, poderá 
voltar na cidade na versão “vale a 
pena ver de novo”, a menos que a 
população decida pelo “não vale a 
pena ver de novo”. Pelo menos essa 
é a esperança de muitos que pegaram 
gosto em ver a cidade organizada e 
limpa; economia municipal equi-
librada com vários investimentos 
próprios nas obras de contenção 
de alagamentos e pavimentações; 
amplo atendimento social e projetos 
de renda à população de per capta 
baixa e, entre outros, o importante: 
saber que ninguém está tomando de 
assalto os recursos da Prefeitura. 
Com a palavra, os eleitores diante 
dos palanques que se apresentam 
para 4 de outubro – quem compara, 
vota...

Bola de cristal
Rola entre os cientistas políti-

cos de Pinda que assim como João 
Ribeiro (Cidadania) poderá ser 
candidato a prefeito no lugar de Luiz 
Rosas (PTB) na coligação de seu 
grupo, Rafael Goffi (PSDB) pode 
‘juntar os trapos’ e ser o vice de Vito 
Ardito (PP) no ‘frigir dos ovos’ das 
convenções partidárias...

Com que roupa eu vou?
Enquanto alguns prefeituráveis 

de Pinda ameaçam se juntar para 
formar dupla – prefeito e vice – o 
candidato à reeleição Isael Domin-
gues tem nomes de sobra para es-
colher nos sete partidos de sua base 
eleitoral. Segundo a especulação, 
Roderley Miotto, recém-ajustado no 
Podemos, poderá substituir Ricardo 
Piorino, que talvez por ser um dos 
principais articuladores da campa-
nha de Domingues, siga secretário 
num provável segundo mandato. 

Boa notícia, mas...
...poderia ser melhor A semana 

foi produtiva à administração Fabio 
Marcondes, com a apresentação 
do Projeto de Renda Emergencial 
Temporária, que beneficia 5.851 
famílias de baixa renda em Lorena, 
com aporte financeiro de R$ 244,84 
– em duas parcelas. A notícia criou 
boas expectativas na cidade por se 
tratar de uma iniciativa inédita e com 
recursos próprios da Prefeitura. Só 
não foi melhor porque a Câmara, 
leia-se mesa administrativa, não 
atendeu a convocação do Executi-
vo para realização de uma sessão 
extraordinária na última sexta-feira, 
mesmo com a vice-prefeita Marietta 
Bartelega, assessorada pelo jurídico 
Dr. Adriano Aurélio e pela secretária 
de Assistência Social, Zeila Pozzatti 
reunindo-se com os vereadores 
para apresentação dos detalhes do 
projeto. Parece que o regimento do 
Elcinho Vieira não permitiu...
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Lorena e Queluz 
decidem prorrogar 
vencimentos de 
tributos municipais

O poder aquisitivo de parte 
das famílias brasileiras deve 
sofrer um impacto financeiro 
com as paralisações devido 
à quarentena do novo coro-
navírus. Com o objetivo de 
minimizar os custos para a 
população, as prefeituras 
de Cruzeiro, Queluz e Lore-
na prorrogaram os prazos 
de pagamento de impostos 
municipais.

A cota única e o parcela-
mento do IPTU (Imposto Pre-
dial Territorial), ISS (Imposto 
Sobre Serviços) e a Taxa de 
Licença Comercial em Que-
luz foram prorrogados para 
o dia 14 de agosto.

Em Lorena, a Prefeitura 
decretou na última segunda-
-feira que apenas a segunda 
parcela do IPTU, vencida no 
último dia 10 poderá ser 
paga no dia 30 deste mês.

Como justificativa para 
estender o prazo, o Executivo 
ressaltou o relato de contri-
buintes sobre a dificuldade 

para o pagamento ao setor 
da Tributação neste mês e 
a quantidade reduzida de 
casas lotéricas em funciona-
mento na cidade. “Conside-
rando que muitas lotéricas 
de Lorena se encontram fe-
chadas, aglomerando assim 
contribuintes em apenas 
algumas que se encontram 
abertas, contrariando, as-
sim, as normas de preven-
ção estabelecidas pela OMS 
(trecho do documento)”.

Já em Cruzeiro, a Prefei-
tura destacou que devido à 
pandemia do novo coronaví-
rus, o governo decidiu, por 
meio de decreto, suspender 
juros e multas relativos 
aos atrasos do pagamento 
mensal do IPTU. Para con-
tribuintes que ainda não 
efetuaram o pagamento à 
vista, o ajuste poderá ser 
feito com prazo prorrogado 
até 30 de junho, em parcela 
única com desconto de 5%.

Energia elétrica – Após 
uma determinação da Ane-
el (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) no último 
dia 24, todas as concessio-
nárias de energia elétrica 
do país estão proibidas de 
suspender o fornecimento 
dos serviços, em caso de 
inadimplência, no prazo 
de noventa dias a partir da 
publicação.

Da Redação
RMVale

Com mulher contaminada, Lorena chega a 
quatro ocorrências confirmadas de Covid-19
Vítimas são profissionais de saúde; com 54 casos suspeitos, município já tinha contágio importado

A Prefeitura de Lorena 
confirmou mais um caso de 
contaminação por Covid-19, 
na noite desta sexta-feira. 
Somados aos dois registros 
na noite da última quinta-
-feira (16), com o primeiro 
caso autóctone (contraído na 
cidade) e o segundo importa-
do de coronavírus (Covid-19) 
no município, a cidade atinge 
quatro confirmações. Outros 
54 moradores aguardam os 
resultados de exames para 
descobrirem se estão infec-
tados.

De acordo com a secretaria 
de Saúde, o caso é de uma 
mulher, 38 anos, profissional 
de saúde, que apresentou co-
morbidades. Ela é moradora 
de Cachoeira Paulista e está 
em isolamento domiciliar.

Na noite anterior, a cidade 
havia noticiado dois contá-
gios. A vítima autóctone é um 
homem de 56 anos, que atua 
como profissional de saúde. 
Ele procurou atendimento no 
último dia 3 na Santa Casa 
da cidade relatando dificul-
dades em respirar. No dia 
seguinte, ele foi transferido à 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo), onde permaneceu 
com o auxilio do aparelho 
respirador até o último dia 9. 

Quatro dias depois, o pro-

Lucas Barbosa
Lorena

fissional de saúde foi encami-
nhado ao setor de isolamento 
clínico do hospital, receben-
do alta na tarde da última 
quinta-feira. Desde então, ele 
permanece em isolamento 
domiciliar, onde é moni-
torado por familiares, que 
regularmente são contatados 
por agentes da secretaria de 
Saúde de Lorena.  

O segundo caso importado 
da doença é referente a um 
homem de 38 anos, também 
profissional de saúde. Mora-
dor de São Paulo, o paciente 
chegou a Lorena no começo 
do mês para visitar familia-
res, mas após apresentar 
sintomas de Covid-19 foi 
levado à Santa Casa na última 
segunda-feira, onde perma-
nece internado, em estado 
estável, na ala de isolamento 
clínico.

Lorena soma agora quatro 
confirmações, sendo uma 
importada, o primeiro caso, 
referente a uma estudante 
de engenharia bioquímica 
da USP-Lorena (Universidade 
de São Paulo), diagnosticada 
com a doença no último dia 
23, em Guarulhos (SP), seu 
município natal. A univer-
sitária de 20 anos sentiu 
os primeiros sintomas em 
10 de março em Lorena, 
e na sequência recorreu à 
casa de seus familiares, na 
cidade que integra a região 
metropolitana da capital. A 

Movimento em frente ao Pronto Atendimento de Lorena, cidade que chegou a quatro confirmações para novo coronavírus nesta sexta-feira

Unidades de saúde de Pinda alteram 
consultas e desagradam grávidas
Com pandemia, unidades atendem somente suspeitos de coronavírus e dengue

Devido à pandemia do 
novo coronavírus, a secre-
taria de Saúde de Pinda-
monhangaba alterou os 
atendimentos nas unidades 
dos bairros, que passaram 
a atender somente casos 
suspeitos de dengue ou co-
ronavírus. Os atendimentos 
de rotina, como consultas de 
acompanhamento de gravi-
dez, foram alterados, o que 
desagradou mães que esta-
vam habituadas a receber o 
auxílio médico.

De acordo com a autô-
noma, Eduarda Borba, 25 
anos, moradora do Jardim 
Regina, sua consulta estava 
prevista para o fim de março, 
porém, devido a quarentena, 
não foi realizada. “Comecei 
a ligar uma semana antes, 
já estava tendo dificuldade 
em falar com o pessoal da 
Saúde da Mulher. Quando 
eles disseram que não ia 
ter consulta nessa data e 
iam me ligar quando desse 
(para realizar)”, comentou a 
grávida de nove meses.

Após muita insistência, 
ela afirmou que conseguiu 
marcar a consulta para esta 
quarta-feira (15).

O mesmo é relatado pela 
moradora do bairro Vista 
Alegre, Stefane Souza San-
tos,de 28 anos, gestante 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de oito meses “A Prefeitura 
não entra em contato com 
a gente... E era ‘pra’ (eu) ter 
passado no médico no dia 
31 de março, e cancelaram, 
falaram que iriam marcar 
de novo. Liguei lá, pegaram 
meu telefone e nada. Sex-
ta-feira faço 37 semanas, 
tenho que fazer um último 
exame... queria marcar um 
ultrassom, fora que eu pas-

sei minha gestação inteira 
com infecção de urina e 
preciso ver se melhorou, ou 
seja, eu tenho que ter um 
acompanhamento, sim, pela 
infecção”, lamentou a jovem.

A Prefeitura informou que 
a cidade criou um fluxo de 
atendimento às gestantes 
com a equipe técnica, junto 
com uma médica e enfermei-
ra para diminuir os riscos de 

contaminação às mulheres 
em início ou final da gesta-
ção. O município declarou 
que nenhuma gestante fica-
rá sem atendimento, e que 
as consultas estão sendo 
realizadas por telemedici-
na. Em casos de dúvidas, as 
gestantes podem entrar em 
contato com a unidade de 
referência por telefone ou 
na secretaria de Saúde.

Movimento em posto de Pindamonhangaba; mudanças prejudicam gestantes e geram novas reclamações

Foto: Arquivo Atos
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jovem recebeu alta da UTI 
no último dia 3, mas segue 
em isolamento domiciliar em 
Guarulhos.

Além de duas mortes supei-
tas, a Prefeitura de Lorena 
aguarda os resultados dos 
exames de 54 casos suspeitos 

que são investigados pelo 
Instituto Adolfo Lutz, referên-
cia estadual em diagnósticos 
de coronavírus. Enquanto 

isso, 11 pacientes seguem 
internados em hospitais pú-
blicos e privados da cidade, 
sendo que três estão na UTI.

Foto: Marcelo A dos Santos
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Da Redação
Lorena

Nesta segunda feira, dia 13 
de abril, foi disponibilizado 
no Diário Oficial o acórdão, 
ou seja, a decisão do Tribunal 
de Justiça dando ganho à 
apelação interposta pelo Atos 
e anulando a CEI instaurada na 

Câmara Municipal de Lorena, 
na qual investigavam suposto 
desvio de finalidade na área 
doada, Processo 1000609-
06.2019.8.26.0323.

Diante de várias nulidades no 
procedimento, o Atos recorreu 
à Justiça, tendo conseguindo 
a nulidade da CEI no Tribunal 
de Justiça de São Paulo, na 2ª 
Câmara de Direito Público.

A relatora, desembargadora 
Dra Luciana Almeida Prado 
Bresciani, considerou que hou-
ve nulidade desde a nomeação 
da comissão. Foram diversas 
as nulidades apontadas no 
processo administrativo, as 
quais sequer foram rebatidas 
ou justificadas pela Câma-
ra, inclusive as questões dos 
prazos e procedimentos não 

respeitados.
A câmara de julgadores 

declarou ainda a nulidade do 
relatório da autoria do vere-
ador Elcio Vieira Junior, por 
não ter obedecido as Regras 
do Regimento Interno da Casa 
de Leis, que além de estar fora 
do prazo, não foi submetida 
em plenário como previsto no 
regimento.

Lamentavelmente, em sua 
defesa em primeira instância, 
a Câmara chegou ao disparate 
de alegar que o seu próprio Re-
gimento Interno seria inconsti-
tucional, logo não precisava ser 
respeitado. Ainda bem que tal 
tese, ainda que estapafúrdia, foi 
derrubada pelo Tribunal, que 
primou pela legalidade e cons-
titucionalidade do Regimento 

em vigor!
Pode ter demorado, mas a 

Justiça veio e com isso a legali-
dade e o devido processo legal 
prevaleceram! 

Assim, o Atos segue lutando 
por seus direitos e trazendo as 
informações, ainda que indese-
jadas por uma classe nefasta 
que luta incansavelmente pelo 
poder!

Tribunal de Justiça anula CEI instaurada 
contra o Jornal Atos na Câmara de Lorena

Aparecida, Potim e Roseira se unem para ampliar atendimentos para Covid-19

Representantes das pre-
feituras de Aparecida, Potim 
e Roseira se reuniram para 
definir estratégias em con-
junto afim de prevenir diante 
da pandemia de coronavírus. 
Os três municípios, somados, 
têm aproximadamente 70 
mil moradores e o principal 
hospital para atendimentos 
emergenciais dessa micror-
região é a Santa Casa de 
Aparecida. O hospital liberou 
20 leitos para atendimentos 
a casos suspeitos ou confir-
mados de Covid19.

Na última quarta-feira, a 
prefeita de Aparecida, Dina 
Moraes (PDT) e os prefeitos 
de Roseira e Potim, Jonas 

Leandro Oliveira
RMVale

Polydoro (PSD) e Érica Soler 
(PR), respectivamente, se 
reuniram para discutir inves-
timentos na Santa Casa de 
Aparecida, que serve como 
referência a atendimentos 
na região. Em nota publicada 
pela prefeitura de Aparecida, 
há confirmação sobre as 
metas do encontro.

“O objetivo foi tratar de 
saúde pública, depois de 
decretado estado de cala-
midade pública em todo o 
país. Dentre os assuntos 
discutidos está a possibili-
dade de uma maior oferta de 
leitos, para que em caso de 
aumento da proliferação da 
Covid19, os doentes sejam 
atendidos de forma eficiente 
e com maior rapidez”, finali-
za o documento.

O pico de casos em todo 

o estado de São Paulo deve 
ocorrer, segundo projeções 
do Palácio dos Bandeirantes, 
entre a segunda quinzena 
de abril e início de maio. 
As próximas três semanas 
serão cruciais para as cida-
des do interior, que sofrem 
aos poucos com o avanço do 
vírus. Grande São Paulo e a 
capital têm dificuldades nos 
atendimentos em hospitais 
públicos. No Vale ainda há 
leitos.

A Santa Casa de Aparecida 
havia confirmado a dispo-
nibilização de nove leitos 
equipados com respiradores 
e monitores, todos desti-
nados para pacientes com 
suspeita ou confirmação de 
coronavírus. Após a reunião 
entre os três municípios, o 
hospital garantiu mais 20 

leitos para atendimentos 
exclusivos. Desse total, oito 
têm respiradores e monito-
res e 12 são espaços simples.

“Fizemos uma parceria en-
tre as três cidades, elas finan-
ciam os leitos. Tem entrada 
pelo pronto atendimento 
municipal, que é um projeto 
da Prefeitura de Aparecida. 
Desses leitos temos oito com 
respiradores funcionando, 
e o restante leitos clínicos 
simples”, explicou o diretor 
administrativo do hospital, 
Frei Bartolomeu Schutz.

De acordo com o repre-
sentante do hospital, os 
municípios estão fechando 
os valores, que contemplam 
equipe médica, materiais e 
equipamentos. “Como preci-
samos ter uma equipe espe-
cífica só para essa ala, creio 

que (serão investidos) uns 
R$ 200 mil com médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
técnicos, materiais e medica-
mentos”, concluiu.

A unidade conta com todos 
os EPI’s (Equipamento de 
Proteção Individual) e tem 
feito compras periódicas de 

um fornecedor em Bragança 
Paulista. Cada município 
está realizando levantamen-
to de receita para investir na 
ampliação dos atendimentos. 
De acordo com a Prefeitura 
de Aparecida, não há uma 
data prevista para nova 
reunião.
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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:
BRAZ PROCÓPIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão tecelagem
aposentado, estado civil viúvo, de 78 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia
24 de maio de 1941, residente e domiciliado Rua Jambeiro, nº 104, Jardim Jaragua
Velho, Taubaté SP, filho de SEBASTIÃO PROCÓPIO DE OLIVEIRA e CACILDA
ALMEIDA DE OLIVEIRA.
EROTILDES MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil viúva, de 76 anos de idade, nascida em Timbaúba-PE, no dia 09
de setembro de 1943, residente e domiciliada Rua José Maria de Moraes, nº 157,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO.
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, 03 de abril de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VÍTOR DE FARIAS DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão menor aprendiz,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de junho de 1999, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes nº 81, bloco
5a, aptº. 302, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de EDSON
DIAS e ANA ROSA APARECIDA DE FARIAS.
ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Aparecida-
SP, no dia 12 de abril de 1999, residente e domiciliada Rua Mariano Alves dos Santos
nº 14, Feital, Moreira César, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIVALDO MARTINS
e CINIRA ANGÉLICA DOS SANTOS MARTINS. 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, 17 de abril de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DEVANIR GRACIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 29 de abril de 1972, residente e domiciliado Rua Joana Guedes Pereira nº 120,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO GRACIANO DOS SANTOS
e MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS.
APARECIDA DE FATIMA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária
pública, estado civil divorciada, de 62 anos de idade, nascida em Cristalina-GO, no
dia 26 de abril de 1957, residente e domiciliada Rua Joana Guedes Pereira nº 120,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de OLIVIA PEREIRA. 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, 17 de abril de 2020.

Trancafiadas pelos 
maridos, mulheres 
são resgatadas
no Litoral Norte

A Polícia Militar libertou 
nesta semana duas mulhe-
res que eram mantidas em 
cárcere privado (trancadas 
em casa) pelos maridos em 
Ubatuba e Caraguatatuba. 
Além de agredidas, as ví-
timas relatam que foram 
ameaçadas de morte pelos 
companheiros. 

De acordo com a PM, a 
denúncia sobre o primeiro 
caso ocorreu na tarde da 
última quarta-feira, quando 
moradores do bairro Pere-
quê Mirim, em Caraguatatu-
ba, acionaram a corporação 
após ouvirem gritos de 
socorro vindos do interior 
de uma casa. 

Primeira a chegar no local 
indicado, uma equipe da 
Polícia Militar Ambiental 
invadiu o imóvel, onde se 
deparou com a mulher de 
38 anos com diversos feri-
mentos pelo corpo. Questio-
nada, ela desabafou que há 
diversos dias era constante-
mente agredida e estuprada 
pelo próprio marido, que 
não a deixava sair da resi-
dência com a ameaça de que 
iria matá-la. 

Apesar de negar os cri-
mes, o denunciado foi preso 
no local e encaminhado à 
Delegacia de Caraguatatu-

ba. Permanecendo à dispo-
sição da Justiça, o homem 
foi indiciado por estupro, 
cárcere privado e violência 
doméstica. 

O segundo resgate ocor-
reu na noite da última 
quinta-feira no bairro Fo-
lha Seca, em Ubatuba, 
quando policiais militares 
decidiram tentar abordar 
um homem que estava em 
atitude suspeita em frente 
a uma casa. Percebendo a 
aproximação da viatura, o 
rapaz correu e fugiu por 
um matagal. 

Na sequência, uma mu-
lher de 31 anos saiu do 
imóvel correndo, afirman-
do que seu companheiro 
estava-a mantendo e sua 
filha de 5 anos presas na 
residência.

Além de agredida e di-
versas vezes ameaçada 
de morte com uma faca, a 
moradora afirmou que o 
marido escondia seu apa-
relho celular, documentos 
e cartões bancários para 
evitar que ela conseguisse 
deixar o local. 

Após colher o depoimen-
to da mulher, a Polícia Civil 
de Ubatuba abriu um in-
quérito para apurar o caso. 
Até o fechamento desta 
edição o acusado não havia 
sido capturado. Já a vítima 
e a criança mudaram-se 
para a casa de parentes.

Lucas Barbosa
RMVale

Vítimas denunciam série de agressões 
e ameaças de morte em casa; Polícia 
Civil de Ubatuba tenta localizar agressor

Câmara não vota recurso 
emergencial para 5,8 mil 
famílias carentes, e prefeito 
questiona entrave político
Proposta de bolsa social repassa investimento de R$ 1,4 milhão 
para famílias em situação de pobreza contra crise da Covid-19

Da Redação
Lorena

Encaminhado na última 
quinta-feira para apreciação 
da Câmara de Lorena, o pro-
jeto para a criação do “Pro-
grama de Renda Emergencial 
Temporária” não deve sair 
tão cedo como o Executivo 
esperava. Os vereadores não 
realizaram a sessão extraor-
dinária esperada para esta 
sexta-feira, quando votariam 
a proposta que tenta ameni-
zar os impactos da pandemia 
do novo coronavírus na po-
pulação de baixa renda. O 
motivo, imbróglio regimen-
tal, que foi questionado pelo 

prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido).

O projeto para a criação do 
“Programa de Renda Emer-
gencial Temporária” foi anun-
ciado com um investimento 
de R$ 1.432.558,84 para a 
disponibilização de recursos, 
pagos em duas parcelas, para 
5.851 famílias em situação 
de extrema pobreza e vulne-
rabilidade no município.

Serão beneficiadas com a 
renda emergencial tempo-
rária as famílias cadastradas 
no CadÚnico da Assistência 
Social até 20 de março.

A divisão dos atendidos 
será em 1.177 famílias em 
situação de extrema pobreza, 
com renda per capita men-

sal de R$ 0 a R$ 89; mais 
2.484 famílias em situação 
de pobreza, com renda per 
capita mensal de R$ 89,01 à 
R$ 178; e 2.190 famílias de 
baixa renda, com renda per 
capita mensal de R$ 178,01 
a meio salário mínimo.

O “Programa de Renda 
Emergencial Temporária” 
vai disponibilizar R$ 122,42 
por dois meses. O valor foi 
decidido com referência no 
valor médio dos repasses 
Programa Bolsa Família, na 
forma de cartão multirede.

Porém, a expectativa de 
aprovação rápida encontrou 
obstáculo no Legislativo. 
Mesmo aprovando (em reu-
nião presencial) a realização 
de uma sessão extraordinária 
para votar o projeto, a Câma-
ra contrariou a solicitação 
do prefeito e não realizou a 
sessão na última sexta-feira.

Como justificativa, o ofício 
do Legislativo alegou que 
o pedido teria sido proto-
colado às 17h57, após o 
expediente da Casa, na úl-
tima quinta-feira, portanto, 
sendo inviabilizada a sessão 
na data solicitada, perante o 
Regimento Interno, por não 
atender os prazos legais.

O documento cita o pa-
rágrafo 1 do artigo 135 
“Quando feita fora de sessão, 
a convocação será levada 
ao conhecimento dos vere-
adores pelo presidente da 
Câmara através de comuni-
cado pessoal e escrito, com 
antecedência mínima de 
vinte e quatro horas”.

Maurinho Fradique (MDB) 
frisou que se fosse realizada, 
ela poderia ser declarada 
nula por vício de procedi-
mento. 

O prefeito, co-autor da pro-
posta ao lado da vice-prefeita 
Marietta Bartelega (DEM), 
recusou o argumento refor-
çando ser uma inverdade o 
procedimento citado. 

Segundo Marcondes, além 
do presidente da Câmara 
mentir sobre o horário do en-
vio do ofício de convocação, 
ele descumpriu o artigo 138 
do Regimento Interno que diz 
“A Câmara poderá ser convo-
cada extraordinariamente, 
durante recesso, pelo prefeito 
ou 1/3 dos vereadores, sem-
pre que necessário, mediante 
ofício ao seu presidente, para 

se reunir no mínimo dentro de 
dois dias”.

Marcondes reforçou que 
são dois dias da convocação e 
não dois dias úteis. O prefeito 
garantiu que a sugestão de 
uma extraordinária partiu 
dos próprios vereadores du-
rante a reunião realizada na 
Casa da Cultura, do mesmo 
dia, às 10h. O encontro para 
apresentar e tirar dúvidas 
do projeto contou com a 
presença de 15 vereadores 
e dois assessores. Maurinho 
não compareceu.

Diante da urgência da pro-
posta, o e-mail com o projeto 
digitalizado foi enviado para 
a Câmara às 16h, ou seja, 
dentro do expediente, e o 
secretário de Negócios Ju-
rídicos, Adriano Aurélio dos 
Santos manteve contato via 
WhatsApp com a presidência 
da Casa, que respondeu posi-
tivamente às 15h29 sobre a 
realização da sessão na sexta-
-feira. Ainda com os registros 
das conversas, o secretário 
informou à secretaria da Casa 
às 16h07 sobre o envio do 
projeto e a formalização da 
extraordinária. 

No ofício de resposta à Pre-
feitura, Maurinho disse que o 
projeto seria pautado “o mais 
breve possível”.

Fábio Marcondes e Maurinho Fradique; prefeito espera por votação da Câmara para liberar ajuda a carentes

Fotos: Rafaela Lourenço
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Águas Piquete suspende a 
cobrança da tarifa social
Medida definida pela Iguá, controladora da empresa, isenta clientes 
de baixa renda da cobrança pelos serviços de água e esgoto

Da Redação
Piquete

A Iguá Saneamento, con-
troladora da Águas Piquete, 
suspendeu, por um prazo 
inicial de 60 dias, a cobrança 
da tarifa social dos serviços 
de água e esgoto de todas 
as cidades em que opera. A 
medida beneficia até quatro 
mil famílias de baixa renda 
inscritas no programa em 
cinco estados.

“Se nossos clientes têm 
desafios, estaremos juntos 
para ajudá-los a superar. 
Temos atuado para não dei-
xar o coronavírus avançar 
e, apesar das incertezas e 
dúvidas do momento, conti-
nuaremos servindo a popu-
lação com abastecimento de 
água. Além disso, olharemos 
para os nossos clientes mais 
vulneráveis”, declara Gustavo 
Guimarães, presidente da 
Iguá Saneamento.

A isenção da tarifa so-
cial passa a vigorar a partir 
1/4/2020 e será oferecida 
apenas aos clientes já inscri-
tos do programa até a data. 
Os clientes que se enquadram 
nessa categoria não precisa-
rão pagar as faturas emitidas 
em abril e maio, desde que o 
consumo de água não seja 
superior a 10m³/mês.

Caso o cliente já tenha efe-
tuado o pagamento da conta 

que vence em abril, ficará 
com crédito na concessioná-
ria para quitar faturas com 
vencimento a partir de junho. 
Para os demais clientes, a 
cobrança e o vencimento 
permanecem inalterados.

“Além de isentar a cobrança 
da tarifa social, neste mo-
mento, também não estamos 
realizando a suspensão do 
fornecimento de água por 
falta de pagamento para ne-
nhum dos nossos clientes. E 
estamos realizando também 
trabalhos preventivos como 
a desinfecção de vários lo-
cais públicos do município”, 
ressaltou Eduardo Caldeira, 
diretor operacional da Águas 
Piquete.

Além da isenção da tarifa 
social e da suspensão do 
corte de água, esta última 
solicitada pela Prefeitura Mu-
nicipal e pelo SAAEP (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Piquete), a Iguá e suas 
concessionárias têm atuado 
de forma ativa no combate à 
Covid-19. Em Mato Grosso, 
por exemplo, a companhia 
vem realizando doações de 
hipoclorito de sódio (água 
sanitária) para auxiliar ins-
tituições públicas em ações 
de descontaminação. Em 
São Paulo, tem auxiliado a 
desinfecção de ruas.

Em casos de dúvidas sobre 
os novos procedimentos ou 
com cadastro desatualizado, 

o cliente deve procurar nossa 
equipe de atendimento pelo 
0800 2020120 ou WhatsApp 
17 99641-3259.

“O atendimento não pre-
sencial também foi inten-
sificado para atender aos 
clientes remotamente e aju-
dar a evitar a propagação do 
vírus na nossa comunidade”, 
completou Caldeira. Essen-
ciais na prevenção à doença, 
o abastecimento de água 
continua sendo oferecido 
normalmente em Piquete e 
outros 36 municípios aten-
didos pela Iguá.

Sobre a Águas Piquete: Por 
meio de concessão plena com 
validade de 30 anos, a Águas 
Piquete assumiu os serviços 
de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário no 
município de Piquete em 
2010. A empresa atende a 
cerca de 14 mil pessoas e tem 
como objetivo universalizar o 
acesso da população à água 
de qualidade e a coleta e 
tratamento de esgoto. Desde 
2017, faz parte da Iguá Sane-
amento, companhia que está 
presente em 37 municípios 
brasileiros e que alcança 6 
milhões de pessoas com o 
compromisso de ser a melhor 

empresa de saneamento 
para o Brasil.

Sobre a Iguá Sanemento: 
A Iguá é uma nova compa-
nhia de saneamento, contro-
lada pela IG4 Capital, que 
atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de 
abastecimento de água e es-
gotamento sanitário, por in-
termédio de concessões e de 
parcerias público-privadas. 
Atualmente, está presente 
em 37 municípios de cinco 
estados brasileiros: Alagoas, 
Mato Grosso, Santa Catari-
na, São Paulo e Paraná, por 
meio de 18 operações que 
somadas beneficiam 6 mi-
lhões de pessoas. O alcance 
dos serviços prestados pela 
companhia a coloca entre 
os principais operadores 
privados do setor de sane-
amento do país. Em 2019, 
foi eleita pelo terceiro ano 
consecutivo uma ótima em-
presa para se trabalhar pela 
consultoria Grate Place to 
Work (GPTW). Atualmente, 
emprega cerca de 1,5 mil 
pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao 
universo em que atua: em 
tupi-guarani, “ig” que dizer 
água. www.iguasa.com.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2019 PROC. Nº 717/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para conserto e manutenção dos próprios públicos 
do município, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENEK CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNPJ Nº: 07.860.040/0001-52
VENCEDOR DOS ITENS: 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,163,164,173,174,
175,176,177,178,179,180,181,182,238,240,267,268
VALOR TOTAL: R$ 62.009,70(sessenta e dois mil nove reais e setenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 62/2020 do PROC nº 116/2020-SUP – 2053/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em realização de exames não disponíveis
no laboratório municipal, conforme especificações e quantitativos, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.185.057/0001-51
VALOR TOTAL: R$ 3.458,74(três mil quatrocentos cinquenta e oito reais setenta e quatro
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 17 – Proc. Nº 2721/2020 - Convênio nº 04/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ: 51.779.304/0001-30
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento efetiva-se o repasse da 
importância de R$ 1.168.000,00 (um milhão cento e sessenta e oito mil reais), referente ao
recurso determinado pela Portaria nº 774, de 09 de abril de 2020, baixada pelo Exmo. Sr.
Ministro da Saúde, que disponibiliza recurso para enfrentamento do COVID-19, 
disponibilizado ao Município em favor da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, nos 
termos dos Autos do Processo nº 2721/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica acrescido o valor global do
convênio, no montante de R$ 1.168.000,00 (um milhão cento e sessenta e oito mil reais),
destinados a garantir a assistência de urgência e emergência e médico hospitalar aos 
pacientes suspeitos e/ou portadores do COVID-19, conforme especificações técnicas 
e quantidades constantes no Plano de Trabalho (operativo), que passa a fazer parte 
integrante do presente Termo Aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado na Cláusula Segunda será repassado em duas
parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e a segunda no
valor de R$ 568.000,00 (quinhentos e sessenta e oito mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Oitava do Convênio Original nº 04/16,
firmado em 01/06/2016, que passa a vigorar com o seguinte teor: “A CONVENIADA 
receberá da CONVENENTE para execução do convênio, referente ao período de 12 (doze) 
meses, o valor global de R$ 28.008.095,66 (vinte e oito milhões, oito mil e noventa e cinco 
reais e sessenta e seis centavos), sendo R$ 13.608.095,66 (treze milhões seiscentos e oito 
mil noventa e cinco reais sessenta e seis centavos), provenientes do Ministério da Saúde 
e R$ 14.400.000,00 (catorze milhões e quatrocentos mil reais) provenientes do Tesouro 
Municipal, de acordo com o previsto nas cláusulas nona, décima e décima primeira”.
CLÁUSULA QUARTA: Fica alterado o parágrafo primeiro da cláusula nona do Convênio
nº 4/16, alterado pelo Termo Aditivo nº 16, que passa a vigorar com o seguinte teor:
“PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor proveniente do Ministério da Saúde estimado para
a execução em 12 (doze) meses importa em R$ 13.608.095,66 (treze milhões seiscentos e
oito mil noventa e cinco reais sessenta e seis centavos), conforme especificado, incluído no
presente a Portaria 3.166 de 20/12/2013, que serão custeados pelo FUNDO NACIONAL
DE SAÚDE e repassados à CONVENIADA por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE”.
CLÁUSULA SEXTA: As partes atenderão às Instruções nº 02/2016 (TC-A- 011476/026/16) 
aprovadas pela Resolução nº 04/2016 (TC-A-011476/026/16) do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, art. 173 e seguintes.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo
CLÁUSULA OITAVA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Convênio
Original.
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 21/2020– PROC. Nº 112/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de materiais para o serviço
de atendimento móvel urgência (SAMU), definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ Nº: 27.656.480/0001-08
Valor Total: R$ 4.905,20(quatro mil novecentos e cinco reais e vinte centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 25/2020– PROC. Nº 136/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços preventivo de desinsetização e desratização nas áreas de acesso
comuns internas e externas com fornecimento de materiais, transporte e mão de obra, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: M.V. PAISANTE ME CNPJ Nº: 13.724.254/0001-02
Valor Total: R$ 43.231,29(quarenta e três mil duzentos trinta e um reais vinte e nove 
centavos)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Presencial nº 21/2020 – Processo nº 112/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens nºs 10,11, 13, 14 e 
15 do Pregão Presencial nº 21/2020 que tem por objeto a Aquisição de materiais para o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU, com base nos termos da Lei Federal 
nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Os autos do processo permanecem à 
disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala 
de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação II: 

Tomada de Preços Nº 05/2020 PROC. Nº111/2020
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 valor UNIT+BDI do item 1.13 da tabela ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
ORNAMENTAL LED do Anexo XII – Planilha Orçamentária, alterando assim o valor total 
do item 1.13, o valor total orçado pela administração e a distribuição de valores do Anexo 
XI – Cronograma Físico-Financeiro. A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 07 de 
Maio 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 170/2020; 2738/2020GPRO, com 
fundamento no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de máscara facial de proteção descartável PFF2, destinados ao 
enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: DANIELA CUSTÓDIO PUGLIESI ME
CNPJ Nº: 22.440.672/0001-50

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO 2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 

 
Devido à pandemia da COVID-19 e às medidas de contenção para evitar a disseminação 
do coronavírus, neste ano não haverá evento de audiência pública presencial para 
debates sobre sugestões da população para inclusão no projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Como meio alternativo e de forma que não gere aglomeração de 
pessoas, esta Administração abre a possibilidade da população apresentar suas 
sugestões de forma virtual para a elaboração da LDO. Até o próximo dia 24 de abril, os 
lorenenses têm a oportunidade de enviar sugestões do que gostariam que fosse 
planejado para a cidade. 
Para tanto, os lorenenses devem acessar o sitio da prefeitura: www.lorena.sp.gov.br 
 
Outrossim, no dia 24 de abril haverá transmissão ao vivo pelo canal da prefeitura no 
youtube, a partir das 15:00hs.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 PROC. Nº 738/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do município de
Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - CNPJ Nº: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 42,44,53,54,58,72,83,84,109,110,130,132,142,146,148,150,
152,154,156,158,160,162,164,166,167,168,180,186,188,191, 192, 206, 215, 216, 217, 218, 
219, 220,221,222,223,224,225,226,256,262,285,286,287,288,289,290,291,292,294, 295, 
296,320, 324,326,328,330,332,334,342
VALOR TOTAL: R$ 467.629,64(quatrocentos sessenta e sete mil seiscentos vinte e nove
reais sessenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2020
CONTRATADA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ Nº: 53.611.125/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 34,36,38,40,46,48,66,70,104,108,112,114,117,118,143,144,
172, 208, 231, 232, 240, 250, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310,
VALOR TOTAL: R$ 27.777,89 (vinte e sete mil setecentos setenta e sete reais oitenta e
nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO DE LOCAÇÃO - TERMO ADITIVO 
Nº 02 – Proc. Nº 2807/2020GPRO -
Contrato nº 47/2018
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
LOCADOR: RODRIGO CALDERARO PEREIRA  CPF: 350.185.398-01 e RG: 44.948.036-7
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 47/2018, cujo objeto é a locação referente a área de 3.739,40m² 
do imóvel situado na Estrada Municipal Santa Terezinha, nº 815, Vila Hepacaré, Lorena/SP, 
onde encontra-se instalado o Centro Atenção Psicossosocial-CAPS, firmado em 25/04/2018, 
nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 25 de abril de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual, 
previsto no parágrafo primeiro, da cláusula terceira do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 43.200,00 (quarenta 
e três mil e duzentos reais), sendo certo que este valor será pago em 12 parcelas iguais 
mensais e consecutivas no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020

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 169/2020; 2737/2020GPRO, com 
fundamento no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na aquisição de máscara descartável tripla com elástico, destinados ao enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: LOGICO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E FABRICAÇÃO, PRODUTOS PARA ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº: 14.748.489/0001-99



18 DE ABRIL DE 2020 7

São Sebastião, Lorena e Cruzeiro superam 
índice estadual de isolamento contra Covid
Cinco cidades da RMVale ultrapassam a média paulista; estudo avalia adesão sobre campanha

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) tem cinco 
cidades que ultrapassaram 
a média estadual de isola-
mento social devido a pan-
demia de Covid-19. Segundo 
o levantamento do Simi SP 
(Sistema de Monitoramento 
Inteligente do governo de 
São Paulo), São Sebastião, 
Lorena e Cruzeiro estão 
entre os municípios com 
índice acima de 60%.

De acordo com o coorde-
nador do Centro de Con-
tingência do Coronavírus 
em São Paulo, o médico 
infectologista David Uip, a 
adesão ideal para controlar 
a disseminação da doença é 
de 70%, e o Estado apresen-
tou 59% no último domingo.

A RMVale, com os da-
dos atualizados da última 
terça-feira, demonstrou 
um empenho melhor da 
população entre as cida-
des com mais de 70 mil 
habitantes. São Sebastião, 
que tem seis confirma-
ções de Covid-19, lidera 

Da Redação
RMVale

o ranking paulista com 
66% de isolamento. Ainda 
no Litoral Norte, Ubatuba 
registrou 64%. Em terceiro 

Movimento reduzido na principal rua do centro comercial de Lorena; cidade chega a 62% de isolamento, destaque em campanha estadual

Foto: Marcelo A dos Santos

lugar, Lorena é o municí-
pio em que os moradores 
estão respeitando mais o 
decreto de sair de casa 

apenas para atividades 
essenciais e de urgência 
e emergência.

A cidade, que tem um caso 

confirmado importado da 
doença, registrou 62% de 
isolamento, seguida de Cru-
zeiro e Caçapava com 61% 

cada. Outros municípios 
também aparecem na lista, 
mas com o índice abaixo do 
estadual como Caraguatatu-
ba (57%), Pindamonhanga-
ba (59%) e Guaratinguetá 
(53%).

Ao todo, 104 municípios 
possuem esta média de ha-
bitantes no estado.

De acordo com o Gover-
no, o Simi é viabilizado 
por meio de acordo com 
as operadoras de telefonia 
Vivo, Claro, Oi e TIM para 
a consulta de informações 
agregadas sobre desloca-
mento nos 645 municípios 
paulistas.

O serviço feito por georre-
ferenciamento indica a ten-
dência de deslocamentos e 
aponta se os trabalhos estão 
surtindo efeito positivo ou 
negativo na região. A ação 
não desrespeita a privaci-
dade dos usuários. “Com 
isso, é possível apontar em 
quais regiões a adesão à 
quarentena é maior e em 
quais as campanhas de 
conscientização precisam 
ser intensificadas, inclusive 
com apoio das prefeituras 
(trecho da divulgação es-
tadual)”.

Hospital Regional de Caraguá tem 
metade dos leitos de UTI ocupada
Unidade atende casos de novo coronavírus; cinco pacientes esperam diagnósticos

Considerado pelo Estado 
como o principal reforço na 
estrutura de atendimentos a 
casos de Covid-19 no Litoral 
Norte, o Hospital Regional 
de Caraguatatuba registrou 
nesta quinta-feira (16) a ocu-
pação de 50% de seus leitos 
de UTI (Unidade de Trata-
mento Intensivo). A direção 
do aparelho público de Saúde 
não descarta providenciar 
a abertura de novas vagas 
caso ocorra um aumento na 
demanda de pacientes infec-
tados pela doença na região. 

Construído através de um 
investimento estadual de 
R$ 188 milhões, o Hospital 
Regional de Caraguatatuba 
foi aberto no último dia 30 
para o atendimento exclusivo 
de pacientes com suspeita ou 
diagnosticados com coronaví-
rus. Na ocasião, o governador 

Lucas Barbosa
RMVale

João Doria (PSDB) explicou 
que a abertura da unidade era 
prevista para o fim de junho, 
mas foi antecipada como 
forma de precaução para 
garantir que moradores do 
Litoral Norte tenham um aces-
so mais ágil a leitos durante 
a pandemia, não dependendo 
de vagas nos hospitais regio-
nais do Vale do Paraíba que 
funcionam em São José dos 
Campos e Taubaté.

A unidade do Litoral conta 
com dez leitos de UTI equi-
pados com respiradores, e 
outros dez de enfermaria 
para o atendimento de casos 
de Covid-19.

De acordo com o diretor 
executivo do Hospital Regio-
nal de Caraguatatuba, Gusta-
vo Cursino, quatro mulheres e 
um homem estão internados, 
em estado estável, na UTI com 
suspeita de terem sido infec-
tados pelo novo coronavírus. 
Com idade entre 58 e 64 anos, 
o grupo é formado por quatro 

moradores de Caraguá e um 
de Taubaté, que aguardam os 
resultados dos exames do Ins-
tituto Adolfo Lutz, referência 
estadual em diagnósticos de 
coronavírus.

“Caso haja um aumento na 
demanda de atendimentos e 
a autorização do governador 
João Doria (PSDB), certa-
mente providenciaremos 
a abertura de mais alguns 
leitos de UTI. Apesar do in-
tuito da unidade ser atender 
moradores do Litoral Norte, 
poderemos receber pacientes 
do Vale do Paraíba caso os 
hospitais desta região estejam 
sobrecarregados”.

Além de explicar o trâmite 
de aceitação de pacientes, 
Cursino revelou que o hospi-
tal conta com uma equipe de 
360 funcionários, sessenta 
deles médicos. “É importante 
ressaltar que o paciente não 
deve vir diretamente aqui, 
mas sim ao Pronto Socorro 
de sua cidade, que avaliará 

o caso e a necessidade de um 
possível encaminhamento 
ao Hospital Regional. Como 
profissionais de Saúde, re-
comendamos à população a 
respeitar o isolamento social 
e reforçar seus hábitos de 
higiene e proteção, como a 
frequente lavagem das mãos 
e a utilização de máscaras”. 

O diretor executivo afir-
mou que não existe uma 
data prevista para que a 
unidade comece a receber 
pacientes diagnosticados 
com outros tipos de doenças 
ou lesões.

Dados - Com a confirmação 
de dois óbitos e 12 moradores 
infectados, Caraguatatuba é 
o município que enfrenta a 
situação mais preocupante 
no Litoral Norte. Além de duas 
mortes suspeitas, a cidade 
aguarda os resultados de 
exames de 83 casos suspeitos.

Também com duas mortes 
confirmadas, São Sebastião 
registra 6 moradores diag-

Hospital Regional; ocupação de leitos chega a 50% com coronavírus
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nosticados com coronavírus 
e outros 28 suspeitos. 

Ilhabela contabiliza 3 casos 
confirmados e 13 suspeitos, 

Ubatuba possui 1 paciente 
infectado, 2 óbitos suspeitos 
e 63 moradores aguardando 
diagnósticos.

Conflito de informações sobre exames faz família 
velar paciente morto por coronavírus em Lavrinhas
OMS determina que vítimas fatais e suspeitas não devam ter funeral aberto; morte é primeira confirmação da cidade

Após a confirmação da pri-
meira morte por Covid-19, 
Lavrinhas tem outra preocu-
pação: a da transmissão comu-
nitária. O óbito de um morador 
da cidade teria passado por 
um conflito de informações da 
Santa Casa de Cruzeiro sobre 
a causa da morte. A família 
velou o corpo sem saber do 
contágio por conoravírus. 

A Prefeitura de Lavrinhas 
divulgou nesta sexta-feira 
que foi comunicada no fim da 
tarde da última quinta-feira, 
sobre o falecimento de um 
senhor de 85 anos, como 
morte suspeita por Covid-19, 

Rafaela Lourenço
Lavrinhas

que estava internado na Santa 
Casa do município vizinho, po-
rém  o resultado positivo para 
a doença foi recebido apenas 
na manhã desta sexta-feira. 

Como a família teria rece-
bido a informação do resul-
tado negativo para o vírus, 
o sepultamento foi realizado 
com a presença de familiares 
e amigos em um velório par-
ticular de Cruzeiro. A ação 
contraria as recomendações 
da OMS (Organização Mundial 
de Saúde) para a prevenção da 
disseminação do novo corona-
vírus, mesmo após a morte do 
infectado.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com a 
família da vítima, que abalados 
preferiram não se manifestar 

sobre o ocorrido, no momento.
Nas redes sociais, a Prefeitu-

ra de Lavrinhas destacou que 
a Vigilância Epidemiológica 
está orientando os familiares 
sobre os protocolos de qua-
rentena.

A Prefeitura de Cruzeiro, 
interventora da Santa Casa, 
responsável pela internação, 
tratamento e a comunicação 
sobre o motivo da morte, re-
velou, em nota ao Atos, que o 
paciente deu entrada no hos-
pital no dia 9, com sintomas 
suspeitos de Covid-19.

O texto destaca que foi re-
alizado um exame tipo teste 
rápido IGG/IGM em laborató-
rio externo, que teve resultado 
negativo para novo corona-
vírus, e que ainda assim, o 

paciente foi mantido dentro 
do protocolo do Ministério da 
Saúde para casos suspeitos, em 
isolamento, com utilização de 
EPI's específicos para o perío-
do de internação.

Durante o sepultamento do 
paciente, a Santa Casa teria 
recebido o laudo oficial do la-
boratório credenciado pelo Mi-
nistério da Saúde, com exame 
PCR e resultado positivo para 
Covid-19. A Prefeitura garante 
que a Vigilância Epidemiológi-
ca Municipal foi comunicada e 
que o hospital teria instaurado 
sindicância para verificar os 
procedimentos quanto ao 
atestado e causa do óbito.

Lavrinhas, até sexta-feira, ha-
via registrado este óbito e dois 
casos descartados a doença.

Santa Casa de Cruzeiro, que atendeu idoso que faleceu na última quinta
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