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Ação de conscientização contra o novo coronavírus em Caraguá; cidade do Litoral registra 15 casos na terça
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Caraguá chega a 526 casos e RMVale ultrapassa 
as dez mil confirmações pelo novo coronavírus
Cidade já registrou quarenta óbitos causados de Covid-19; número é um dos maiores da região

No mesmo dia em que a 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) ultrapassou 
os dez mil casos, Caraguata-
tuba iniciou a semana com 
526 pessoas contaminadas 
pelo novo coronavírus des-
de o início da pandemia. 
O município tem um dos 
maiores números da região 
e quase 168 moradores ain-
da aguardam a confirmação 
da doença.

De acordo com a Prefei-
tura, os casos positivos são 
acompanhados de perto 
pelo Canal de Atendimento 
da Saúde em que os pa-
cientes recebem ligações 
para monitoramento dos 
sintomas diariamente, in-
cluindo finais de semana e 
feriados. As ligações são re-
alizadas durante o período 
de 14 dias ou enquanto eles 
apresentarem os sintomas 
característicos da Covid-19.

Ao menos, 444 já estão 
curados da doença e 18 
permanecem na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
registrando ocupação de 
46% dos respiradores dis-
poníveis. Outros 48 estão 
hospitalizados na enferma-
ria para cuidados médicos 
com ocupação de 44% dos 
leitos. As unidades de saúde 
de referência no combate 
ao novo coronavírus em 
Caraguá são: Casa de Saú-
de Stella Maris, Hospital 
Regional e UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
Central.

O vírus vitimou quarenta 
pessoas e ainda há a inves-

Bruna Silva
Caraguatatuba

tigação de 29 óbitos sus-
peitos. As localidades com 
maior incidência da doença 
são: Massaguaçu, Perequê 
Mirim e Martim de Sá.

A secretaria de Saúde 
contabilizou 6.594 casos 
de síndrome gripal em que 
o paciente apresenta sinto-
mas, mas não é testado para 
a Covid-19.

RMVale – Em toda a re-
gião, o novo coronavírus 
tem tido elevação notória. 
Nesta segunda-feira (13), 
a doença atingiu o número 
de 10.311 contaminados. 
Cerca de 550 foram iden-
tificados somente neste 
início de semana. A região 
permanece na fase laranja 
da flexibilização da quaren-
tena do Plano São Paulo 
como meio de desacelerar 
a proliferação do vírus.

Com segundo dia de 35 casos de 
Covid-19, Pinda tem 429 contágios

A Vigilância Epidemioló-
gica de Pindamonhangaba 
confirmou, nesta terça-feira 
(14), 35 novas contamina-
ções causadas pelo novo 
coronavírus. O número é o 
mesmo relatado no boletim 
do dia anterior, que já havia 
alertado o município para a 
preocupação nesta semana. 
A cidade tem hoje 429 casos 
identificados, 17 mortes e 
dois óbito suspeito, que se-
gue em investigação. Entre 
os bairros com pacientes 
contaminados estão Alto do 
Tabaú, Andrade, Araretama, 
Cícero Prado, Crispim, Feital, 
Jardim Carlota, Jardim Regi-
na, Jardim Rosely, Liberdade, 
Mantiqueira, Maria Áurea, 
Mombaça, Moreira César, 
Pasin, Santana, São Benedi-
to, Terra dos Ipês, Vale das 
Acácias, Vila Rica e Vila São 
Paulo. A taxa de ocupação 
de leitos do município está 
em 63% na enfermaria e 
55% na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) que tem 
cinco pessoas internadas, a 
porcentagem é calculada em 
unificação da rede pública 
e privada. Recentemente, o 
hospital privado dobrou a 
sua capacidade de leitos de 
cuidados intensivos.

Município  reforça pedido de distanciamento social enquanto vírus mantém ritmo acelerado

Pág. 4 UPA do Araretama, entregue durante pandemida da Covid-19, em Pindamonhangaba; cidade registra novos recordes de contaminações pelo vírus
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Pinda fecha 
laboratório 
após servidor 
testar positivo

Pindamonhangaba fechou o 
laboratório municipal na tarde 
desta segunda-feira (13) para 
desinfecção e higienização do 
local após um dos funcionários 
da unidade receber a confir-
mação da contaminação por 
novo coronavírus. Depois do 
diagnóstico, ele foi afastado e 
segue em tratamento.

De acordo com a Prefeitura, 
outros trabalhadores que tive-
ram contato com o servidor 
também tiveram amostradas 
coletadas e estão isolamento 
até que os resultados dos exa-
mes sejam obtidos.

A medida tem como objetivo 
assegurar a saúde dos cola-
boradores e moradores que 
frequentam o laboratório. Os 
pacientes que tinham atendi-
mentos agendados nos dias em 
que a unidade estará fechada 
terão suas datas reagendadas 
pela secretaria de Saúde. O 
serviço deve ser retomado na 
próxima quarta-feira (15).

Da Redação
Pindamonhangaba

Devido às suspensões das 
visitas nos presídios paulistas 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a SAP 
(secretaria de Administração 
Penitenciária) lançou na última 
quarta-feira (8) um projeto que 
permite os presos e seus fami-
liares se comunicarem através 
da troca de e-mails. A medida 
beneficiará 13 mil detentos na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

Estado libera 
e-mails entre 
presidiários 
e familiares
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Agendada obras 
para o Gomeral 
para próximas 
semanas

Está previsto para as próxi-
mas semanas o início das obras 
de pavimentação da Estrada 
Cênica, que dá acesso ao bairro 
Gomeral, na zona rural de Gua-
ratinguetá. Serão realizadas 
pavimentações em 18 pontos 
críticos da estrada e a primeira 
etapa dos serviços contempla 
seis desses 18 pontos.
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Miguel Sampaio

Bastidores da Política
Voltando ao passado

A Câmara de Lorena retornou 
com as contas de 2011 do ex-pre-
feito Paulo Neme na sessão desta 
segunda-feira, para ‘nova’ votação. 
Neme que teve 
estas mesmas 
re je i tadas  na 
Legislatura pas-
sada – ato que 
segundo a ‘mesa 
administrativa 
foi considera-
do nulo – por 
obra e graça dos 
‘inhos’-. O ex-prefeito ainda tem as 
contas de 2012 para serem votadas, 
mas segundo a patuleia dos corredo-
res, essa só entra em pauta após as 
eleições de 15 de novembro.

Candidatura ou jogada...
...ensaiada A intenção da oposi-

ção em reverter a rejeição das con-
tas do ex-prefeito, foi interpretado 
pelos cientistas políticos de Lorena 

como forma de 
criar uma ‘mo-
eda de troca’ no 
cenário eleitoral 
deste ano, já que 
sem rejeição de 
contas, Paulo 
Neme pode ser 
a ‘salvação da 
lavoura’ para os 

‘inhos’, caso precisem de um ‘nome’ 
a prefeito ou para negociar melhores 
posições em outra candidatura. Per-
guntem ao Longuinho.

Barba de molho
Com o nome de Paulo Neme 

surgindo ‘mineiramente’ na disputa 
eleitoral deste ano, quem tratou de 

‘botar a barba de 
molho’, segun-
do a turma da 
esquina, foram 
os articuladores 
da campanha de 
Sylvio Ballerini 
que ao fazerem 
as contas, per-
ceberam que se 

o Doutor virar candidato, boa parte 
das intenções de votos que ainda 
tem, vão parar em outro palanque.

Dois pesos, duas medidas
Para muitos do mercado político 

de Lorena, a Câmara, ou melhor a 
oposição, deixa claro que ‘para os 
amigos tudo, para os inimigos os 
rigores da lei’. Enquanto puxam uma 
situação passada 
– as contas do 
ex-prefeito 2011 
e mantém a len-
tidão sobre as de 
2012 – impõem 
ritmo acelerado 
sobre as contas 
de 2013 do pre-
feito Fábio Mar-
condes, que apesar de terem sido 
aprovadas por esta mesma Câmara, 
eles querem a reversão da aprova-
ção. Para melhor entender: Dr. Paulo 
que estava reprovado, ficou aprova-
do; Marcondes que está aprovado, 
pode ficar reprovado, como forma de 
impedi-lo a ser deputado em 2022. 
Simples assim...

Tribunal de Justiça
Pelo desenrolar da sessão de 

Câmara, ao que tudo indica versou 
apenas os interesses dos ‘inhos’, 
os doze vereadores que votaram na 
reversão das contas do Dr. Paulo de 
rejeitada para aprovada, deverão en-
frentar a Justiça pela frente. Segundo 
os juristas versados no assunto, não 
se vota contas duas vezes. E se na 
sexta-feira, retornarem as contas 
do prefeito Fábio Marcondes para 
fazerem o contrário, de aprovada 
reprovarem, quem votar estará no 
mesmo barco, ou seja vão ter de 
contratar bons advogados e isso não 

Fabio Longuinho

inclui o ‘Nhonho” – é ruim demais...  

Três candidatos...
...um destino: o Executivo de 

Guará! Corre pelas bancas do mer-
cadão que se a eleição fosse mantida 
em 4 de outubro facilitaria a vida 
do atual prefeito com a publicidade 
da pandemia do novo coronavírus. 
Analisaram que o adiamento para 
15 de novembro favoreceu a con-
corrência pelo Executivo, já que 
ganharam 42 dias de ‘folego’, tempo 
para Argus Ranieri tentar ganhar vi-
sibilidade com seu discurso ‘acido’ 
contra o governo e, Junior Filippo, 
na base da fala mansa e do ‘abraço 
fatal’, recuperar a consciência dos 
eleitores. Façam suas apostas!!!

A história conta
É voz corrente em Guará que na 

maioria das eleições passadas a Pre-
feitura foi decidida com diferença 
mínima entre o primeiro e o lanterna 
da competição, exceto na reeleição 
de Junior Filippo em 2008, quando 
conseguiu a marca histórica de 75% 
dos votos válidos, assim mesmo por-
que teve o Miguel Sampaio de vice 
- que em 2004 ficou em 2º lugar com 
uma diferença de aproximadamente 
300 votos. Perguntem ao numerólo-
go Daniel Vieira!!! 

 
Missão possível

E por falar Miguel Sampaio – o 
homem forte do governo municipal 
– seu retorno para o comando do 
Saeg, movimentou apostas nas ro-
das políticas de Guará, com reflexo 
na concorrência. 
Segundo os bem 
informados, Mi-
guel que levou a 
autarquia ao su-
perávit no início 
da atual admi-
nistração e, pos-
teriormente foi 
chamado para 
acertar a secretaria de Governo e por 
último a pasta da Administração, é 
a ‘carta na manga’ para o prefeito 
acertar a economia do Saneamento 
Básico da terra de Frei Galvão, 
enquanto as viúvas ‘ladram’ pelas 
esquinas da cidade...

Sola de sapato
A presença do vice Ricardo 

Piorino mais próximo ao prefeito 
Isael Domingues neste início de pré-
-campanha não só acalmou o elenco 
ligado à reeleição – principalmente 
os que estavam de olho na vaga do 
segundo homem da Prefeitura de 

Pinda - como também acelerou os 
postulantes ao Legislativo a gastar 
sola de sapatos atrás dos eleitores. 
Enquanto a moçada que busca vaga 
na Câmara se ocupa em conquistar 
espaços, a dupla Isael e Ricardo 
Piorino cuida de concluir o contexto 
de obras e zeladoria da cidade para 
que na reta final possa se dedicar 
exclusivamente à campanha.

O segundo melhor...
...que o primeiro Se o prefeito 

Isael Domingues - mesmo embaixo 
de críticas da oposição - potenciali-
zou na base dos desafios, determi-
nações, obras e ações ao seu índice 
de aprovação junto a população 
neste primeiro mandato, disseram 
que ele pretende fazer de Pinda num 
eventual segundo governo – se for 
reeleito - um dos municípios com a 
maior a geração de renda e empre-
gabilidade da Região Metropolitana 
no Vale. De acordo com seu pessoal 

de primeira chamada, por isso está 
empenhado em eleger também um 
elenco de vereadores com a mesma 
visão e compromisso.

Portas dos fundos
Não foi surpresa a ninguém no 

circuito Silveiras – Cachoeira Pau-
lista as contas rejeitadas de 2018 do 
prefeito Edson Mota pelo Tribunal 
de Contas do Estado. Enquanto em 
seu primeiro local de desgoverno 
ele foi premiado com várias rejei-
ções, neste segundo, pelo andar 
da carruagem não será diferente. 
Em ambas cidades, a tentativa 
de preservar sua ‘adoecida saúde 
eleitoral’ é a mesma, a Câmara. Ou 
seja, os vereadores domésticos aos 
seus ‘encantos’.

E por falar em...
...Silveiras – a oposição segue 

ainda indefinida sobre um even-
tual candidato para enfrentar o 
prefeito Guilherme Carvalho na 
reeleição. Disseram que na falta 
de um ‘nome’, restou ao grupo 
da ‘motolandia’ ‘pegar carona’ 
com seus partidos o PL e DEM na 
candidatura avulsa da Renata do 
Solidariedade, mesmo sabendo que 
um eventual êxito para conquista 
da Prefeitura na atual conjuntura, 
traduz numa missão impossível. 
Perguntem ao Marco Aurélio!!!

Em aquecimento
Enquanto a oposição reúne 

seus fragmentos para tentar so-
breviver a eleição que se aproxi-
ma, garantindo pelo menos vaga 
na futura Câmara de Silveiras, os 

governistas, 
reunidos em 
cinco partidos 
com 14 can-
d i d a t o s  e m 
cada sigla, se 
prepara para 
bater o recor-
de de fazer o 
prefeito mais 

votado da história do munícipio. 
Pela contagem geral serão 70 
candidatos ao Legislativo que 
manifestam apoio incondicional à 
reeleição de Guilherme Carvalho. 
Durmam com este barulho...

Na mira dos eleitores
Parece que tem vereador em 

Ubatuba, inclusive o presidente, 
com dificuldade de arrumar uma 
desculpa convincente junto à po-
pulação, para justificar a mudança 
no discurso em relação a suspen-
são do recesso na Câmara. Segun-
do a patuleia da orla, eles fizeram 
o contrário, além de voltarem 
atrás e priorizaram suas férias 
do meio do ano, demonstrando 
‘corpo mole’ no acompanhamen-
to e fiscalização nos questionados 
gastos da Prefeitura neste período 
de pandemia da Covid-19.  

Números conflitantes
Garantem os cientistas polí-

ticos e aposentados de Ubatuba 
que o descontentamento com a 
Câmara é notório nos principais 
grupos de redes sociais. E não 
precisa muito para filtrar que os 
moradores estão cobrando dos 
vereadores uma análise sobre os 
gastos de aproximadamente R$ 
3,1 milhão do prefeito Délcio 
Sato (PSD), na montagem do 
hospital desmontável na cidade. 
Teve gente que chegou sugerir 
ao prefeito investir a “bolada” 
na abertura de mais leitos de UTI 
na Santa Casa, ao invés dos des-
montáveis. Ah! Cobram também 
que a Câmara analise os contratos 
firmados por Sato na compra de 
materiais, principalmente más-
caras, que supostamente tiveram 
um preço mais “salgado” do que 
a água do mar.

Paulo Neme

Sylvio Ballerini

Fabio Marcondes

Isael Domingues e Ricardo Piorino

Guilherme Carvalho

MILAGRES ELEITORAIS – Tem 
horas em que fico pensando, na maravi-
lha que seria se tivessemos eleições anu-
ais, mensais, ou quem sabe até diárias. 
A vida seria uma beleza... Moradores do 
Jardim Residencial Dr. Lessa, em Pinda, 
sugerem desde 2014 uma rotatória mais 
adequada ao ingresso no bairro, servindo 
também ao shopping e dando sequência 
mais harmônica a quem segue para 
Taubaté pela estrada velha. Pois bem, 
com a proximidade das eleições aparece-
ram ‘pais’ das alterações. Não sei se com 
a mesma inteligência do proposto por 
uma moradora urbanista, lá atrás. Mas, 
de qualquer maneira, não sou contra 
propostas a priori. Me preocupa, porém, 
o que vão fazer com árvores plantadas ali 
e na Praça Dr. Catioca. Se as arrancarem 
sem proposta de replantio, o bicho vai 
pegar contra o crime ambiental...

MILAGRES ELEITORAIS II 
– Os milagres eleitorais acontecem 
também em Lorena. Obras de revitali-
zação da Avenida Dr. Peixoto de Castro 
finalmente acontecem. De certo que 
na busca de alguns votinhos. Incluem 
pavimentação, implantação de ciclovia, 
iluminação em LED, troca e replantio 
de árvores. Tudo isso no curto prazo, 
visualizando as urnas...

AINDA OUTRO – Povo de Guará 
se alegra com o novo viveiro saindo do 
papel, milagrosamente. Êita lasqueira 
do Santo Eleitoral. Está sendo constru-
ído no Recinto de Exposições Manoel 
Soares de Azevedo, em plena sede da 
Secretaria de Agricultura. Produzirá 
mudas de Mata Atlântica, e, redistribuirá 
doações, como a feita pela CEDAE – 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
de Janeiro; de 51 mil mudas, capazes de 
reflorestar área equivalente a 31 campos 
de futebol. A CEDAE opera com águas 
do Rio Paraíba do Sul, transposto para 
o sul Fluminense...

NEM POR MILAGRE – Mora-
dores de vários bairros do Distrito de 
Moreira César, em Pinda, já rezaram 
para todos os santos em busca de um mi-
lagre. Querem que a Sabesp regularize o 
abastecimento. Falta água todo sábado, 
domingo e feriado. Pedem providências 
ao prefeito. Inclusive o rompimento do 
contrato de concessão, se necessário...

PARABÉNS CACHOEIRA – Pre-
feitura de Cachoeira Paulista mantém em 
portal de adoção de animais. Trata-se do 
projeto acaochegatos@gmail, pelo qual 
se recebe fotos do ‘pet companheiro’...

NO MUNDO ANIMAL – Radio 
Vale de Pinda, 104,9 lança nesta sex-
ta-feira, de 10 às 11 horas, o Programa 
Mundo Animal, que também pode 
ser seguido nas redes sociais em @
programamundoanimalpinda e no fa-
cebook em Programa Mundo Animal. 
Fui convidado a participar na estreia. 
Exalto o trabalho do vereador Tuninho 
da Farmácia, precursor nessa atenção 
no município...

CAMPINAS EXPORTA COVID 
– Governador João Doria achou mais 
econômico mandar para São Paulo-ca-
pital, para o hospital de campanha do 
Ibirapuera, pacientes de Covid-19 de 
Campinas. Nesse vai-e-vem, com uma 
doença que se transmite até pelo ar, a 
gente sempre começa tudo de novo... 
E nem precisa ser infectologista para 
concluir... 

CAMPEONATO PAULISTA – 
Governador João Frajola Doria decidiu 
agora que o campeonato paulista de 
futebol seja retomado a 22 de julho. Não 
se sabe qual foi o critério dele, sempre 
afirmando condições técnicas e científi-
cas, sem provas...

PARECE PRIMEIRO DE ABRIL 
– O ENEM de 2020 vai ser em 2021. 
Foi remarcado para 17 e 24 de janeiro, 
em sua versão impressa. A versão digi-
tal será a 31 de janeiro e 7 de fevereiro. 
Os resultados devem sair a 29 de março, 
se não houver capítulo extra dessa no-
vela anual que é esse raio de concurso... 

POBRE ROUBANDO POBRE 
– Quando a miséria é moral, a gente 
assiste até pobre roubando pobre, real-
mente. A Polícia investiga depredação 
e furto de comida e eletrodomésticos da 
ACAL – Associação de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente de Lorena. A 
Entidade, há quase 60 anos, presta aten-
ção a famílias carentes. Mas, dessa vez, 
ficou sem as cestas básicas destinadas 
aos mais pobres... 

CARTINHA DO DIABO – A 
Secretaria de Administração Peniten-
ciária apreendeu entorpecentes em 
carta de parente de interno via correio, 
por SEDEX. Entre folhas de caderno 
escolar havia cartelas de maconha 
sintética, também conhecida como K4. 
Ao todo, 310 micropontos da droga, na 
Penitenciária ‘Tarciso Leonce Pinheiro 
Cintra’ – a P1 de Tremembé. Quanta 
criatividade...

TRANSPORTE DO VIRUS – Au-
toridade de Saúde de Pindamonhangaba 
percebeu, ainda que tardiamente, que os 
ônibus superlotados de Pindamonhan-
gaba transportam quantidade grande 
de passageiros e coronavírus, também. 
Pena terem sacado da Vigilância Epi-
demiológica quem entendia verdadei-
ramente do assunto. Rafael Lamana 
passou a ser funcionário administrativo 
da Sub-prefeitura em Moreira César...

FORD VOLTA – Começou a reati-
vação das unidades presenciais da Ford 
em Taubaté. Período de isolamento 
serviu para implantação de medidas 
protetivas, inclusive unidades de me-
dição de temperatura dos trabalhadores 
em portarias e transporte fretado. 

JUSTIÇA CONTRA ORGIA DO 
DNIT – 4ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região – Sul do Brasil; 
mandou o DNIT desconsiderar multa de 
trânsito aplicada ao motorista que ale-
gou não ter recebido o auto de infração 
pelos Correios. Foi revogada também a 
sanção de perda da carta de habilitação, 
pelo mesmo motivo. O DNIT não teve 
como comprovar a comunicação. E, 
como todos sabem que o Correio anda 
arisco, mais do que justa a decisão. 
Está no Código de Trânsito Brasileiro, 
aliás relatado pelo taubateano saudoso, 
Ary Kara José: o motorista precisa ser 
notificado da infração em até 30 dias 
do fato. Isso não ocorrendo, queima-se 
a primeira etapa da defesa da autua-
ção, onde é possível contestar falta 
de sinalização, entre outras coisas. A 
favor do motorista pesou a presunção 
de veracidade, já que ao DNIT cabia o 
ônus de provar a entrega pelo Correio. 
Não o fazendo, o ato infracional foi 
considerado nulo... 

PARA QUEM NÃO SABE - Esse 
DNIT é cabuloso demais. Inclusive 
por manter vários radares de 30 e 40 
kms no circuito de Aparecida, rodo-
via urbana e exclusivamente interna, 
onde até as charretinhas de turistas 
tracionadas por pangarés desenvolvem 
mais velocidade. À Rodovia, menor do 
Brasil, foi dada condição federal para 
justificar investimentos da União numa 
obra particular da Igreja Católica. E a 
bandalha de ‘mil novecentos e antiga-
mente’ continua até hoje. Bolsonaro 
quis acabar com a mamata, mas o lobby 
do DNIT foi mais forte que o presidente 
da República...      

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro seccional mais 
votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Conselheiro Federal e Presidente da 
Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi 
fundador da CBN e consultor jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É detentor 
da Ordem do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas Empresas Globo, Radiobrás 
(Presidência da República); TV Rio/Record; Redes Manchete e Brasil de Televisão; na Difusora 
de Pinda e de Petropolis, na FM Independente de Aquidauana, MS; e Transamérica de Lorena, 
SP. Atuou nos jornais: São José dos Campos Diário, ‘O Regional’, ‘Fala Pindaa’, ‘Jornal Capital 
do Pantanal’. É Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos mu-
nicípios do Rio, Niterói, Japeri, Paracambi e Taubaté. Detentor das Medalhas Pedro Ernesto, 
Marechal Zenóbio da Costa e Tiradentes.

Falei 
e Disse

Jo
sé

 C
ar

lo
s 

C
at

al
di



15 DE JULHO DE 2020 3

Silveiras chega a 16 casos de novo 
coronavírus com salto em 13 dias
Saúde teme falta de adesão da população, que não segue as medidas de prevenção

Wanessa Telles
Silveiras

O avanço do novo coro-
navírus no último mês não 
assustou somente as maiores 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), mas 
também tem tirado o sono 
da rede pública de Saúde nos 
pequenos municípios. Um 
exemplo disso é Silveiras, que 
registrou um aumento signi-
ficativo de casos de Covid-19 
em menos de dez dias. O Mu-
nicípio ampliou o trabalho de 
orientação à população sobre 
medidas de prevenção.

De acordo com as atualiza-
ções do boletim epidemioló-

gico, no último dia 1, a cidade 
havia registrado um caso 
autóctone, um importado e 
39 notificações. Após nove 
dias, na última quinta-feira 
(9), já haviam sido confirma-
das 15 contaminações e 55 
notificações, com seis pessoas 
recuperadas da doença. Na úl-
tima segunda-feira mais uma 
contaminação foi registrada.

Sem estrutura para casos 
graves, o município conta 
com atendimento de unidades 
referência da RMVale como 
Lorena, Guaratinguetá e Apa-
recida, além da Santa casa de 
Cruzeiro, sua primeira porta 
de entrada e que atende a 
demanda de outras cidades 
do Vale Histórico.

De acordo com a diretora 
de Saúde, Andreza Lacerda, 
diante do aumento de casos, a 
Prefeitura ampliou as ações de 
conscientização, já que grande 
parte da população não segue 
as medidas de prevenção. “A 
gente reforça a importância 
do isolamento social. Estamos 
percebendo pessoas andando 
na rua normalmente, não es-
tão usando máscara, fazendo 
reuniões familiares, festinhas 
no fim de semana”, lamentou 
Andreza. “A cidade toda pre-
cisa seguir as regras para a 
contenção dessa pandemia, 
que é o isolamento social, uso 
de máscara, higienização das 
mãos, inclusive o isolamento 
dentro de casa (síndrome 
gripal). A gente notou que os 
pacientes estão se isolando, 
mas estão em contato com os 
familiares, contaminando-os 
também. Por isso está aumen-
tando os nossos casos”.

A secretaria de Saúde conti-
nua com o acompanhamento 
médico e salienta a baixa com-
plexidade de leitos da região. 
“Silveiras tem uma unidade 
de saúde, que tem leitos de 
baixa complexidade. São leitos 
para atendimento ambula-
tório, emergência 24 horas 
e internação de casos leves. 
Com a chegada da Covid-19, 
organizamos dois leitos de 
estabilização com respirador 
de transporte e todos os medi-
camentos necessários para o 

tratamento”, frisou a diretora 
de Saúde. A cidade conta ainda 
com três leitos de observação.

Com apoio do Governo 
Federal, Silveiras conta com 
recursos destinados à compra 
de medicamentos, equipamen-
tos hospitalares e pagamento 
de profissional extra. Foram 
R$ 45.640,89 investidos em 
ações de combate à pandemia 
do novo coronavírus.

Higienização – Em parceria 
com a Farma Conde, a cidade 
também recebeu serviços de 
pulverização e desinfecção 
de vias, praças e espaços pú-
blicos no último dia 4. Foram 
instalados também, dez totens 
de álcool em gel em pontos 
estratégicos no início de maio, 

para reforçar a higienização 
da população.

Com apoio do Fundo de 
Solidariedade e o Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) foram confeccionadas 
máscaras destinadas aos fun-
cionários da Prefeitura, além 
do material, Silveiras contou 
com a doação de quatrocentas 
máscaras, cem litros de álcool 
em gel 70%, cem litros de 
álcool etílico, vinte caixas de 
luvas, 420 aventais e sessenta 
rolos de lençóis e emenda 
parlamentar no valor de R$ 
200 mil, para investimento 
em novos equipamentos de 
saúde no início do mês de 
maio, quando a cidade ainda 
não tinha confirmado nenhum 
caso.

Casos – Segundo boletim 
atualizado na última segun-
da-feira (13), Silveiras tem 
16 casos confirmados, 63 no-
tificações e 7 casos suspeitos 
monitorados em domicílio 
aguardando resultado do 
exame. Em caso de suspeita, a 
Prefeitura recomenda entrar 
em contato pelo telefone (12) 
3106-1114.

“Eu acho que é importante 
reforçar a questão do isola-
mento social, para as pessoas 
entenderem que não é mo-
mento de festa, de reuniões 
de família, que é momento 
da gente se isolar mesmo e as 
pessoas com síndrome gripal 
devem ficar atentas e se isolar 
realmente de todos, porque se 
você fica dentro de casa com 
seu marido, com seu filho ou 
com seus pais, contamina o 
outro também e os casos vão 
aumentando e agravando a 
situação das pessoas”, salien-
tou Andreza.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 PROC. Nº 224/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C para tender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ Nº: 21.418.672/0001-91
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 47.600,00(quarenta e sete mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020 PROC. Nº 250/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial cadastrados na 
assistência farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ Nº: 53.611.125/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06,13,14,29,30,43,44,47,48,105,106,107,108,123,124
VALOR TOTAL: R$ 16.645,60(dezesseis mil seiscentos quarenta e cinco reais e sessenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020
CONTRATADA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME - CNPJ Nº: 45.651.775/0002-46
VENCEDORA DOS ITENS: 11,12,16,18,23,24,58,103,104,117,118,125,126,133,134, 
139,140
VALOR TOTAL: R$ 44.069,08(quarenta e quatro mil sessenta e nove reais e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020 PROC. Nº 250/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial cadastrados na 
assistência farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA
CNPJ Nº: 07.014.318/0001-70
VENCEDORA DO ITEM: 131
VALOR TOTAL: R$ 64.080,00(sessenta e quatro mil e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2020 PROC. Nº 282/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios 
para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP
CNPJ Nº: 74.434.457/0001-40
VENCEDORA DOS ITENS: 02,05,11,15,17,27,32,33,34,39,42,48,52,54,64,69,70
VALOR TOTAL: R$ 304.200,00(trezentos e quatro mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2020 PROC. Nº 282/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios 
para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 16.722.128/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS: 04,10,12,37,41,47,49,74,75,76,79,80
VALOR TOTAL: R$ 275.600,00(duzentos setenta e cinco mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 PROC. Nº 111/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de melhoria e 
ampliação na iluminação pública das Avenidas Dr. Peixoto de Castro, Minoru Shirota e do 
trevo da BR 116, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: ALFI SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 18.936.968/0001-90
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 283.589,24(duzentos oitenta e três mil quinhentos oitenta e nove reais 
e vinte e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 107/2020 do PROC nº 316/2020-SUP – 3660/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de coleta de solo para análise de presença de glisofato, 
para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: PRISMA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP
CNPJ Nº: 8.957.064/0001-97
VALOR: R$ 1.080,00(um mil e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 105/2020 do PROC nº 309/2020-SUP – 4027/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta 
de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA EPP
CNPJ Nº: 02.788.106/0001-27
VALOR: R$ 4.080,00(quatro mil e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02/2020 CONTRATO Nº 207/2019 PP Nº 109/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a criação de 
cardápios adaptados, em decorrência das alterações qualitativa e quantitativa registradas 
no Termo Aditivo nº 01, referente ao Contrato nº 207/19, decorrente do Processo Licitatório 
nº 674/19, Pregão Presencial nº 109/19, firmado em 18 de dezembro de 2019.
Parágrafo Primeiro: O objeto do presente Termo Aditivo tem caráter provisório, 
reestabelecendo-se as condições inicialmente previstas pelo Contrato nº 207/19, após 
o fim da situação emergência e calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19.
Parágrafo Segundo: Consideram-se integrantes deste Termo Aditivo, como se nele 
estivessem transcritos, os documentos constantes no Processo nº 3.083/2020GPRO, o 
qual, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar.
Cláusula Segunda: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, no Parecer nº 412/20 
e na cláusula 4.3 do contrato original, em razão da situação de emergência e calamidade 
pública decorrente da pandemia COVID-19, registra-se a criação dos cardápios adaptados, 
em caráter provisório, para fornecimento de alimentação pronta a ser distribuída em forma 
de “cumbuca” ou “marmitex”, aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Parágrafo Único: A planilha descritiva, apresenta a quantidade estimada referente a 80 
(oitenta) dias letivos, correspondentes ao período de 13 de maio de 2020 a 04 de setembro 
de 2020, podendo sofrer alterações enquanto as aulas presenciais permanecerem 
suspensas.
Cláusula Terceira: As despesas relativas ao objeto deste Termo aditivo não incluem o 
fornecimento de embalagens, sacolas e afins, para acondicionamento da alimentação 
pronta.
Cláusula Quarta: Alteram-se as condições de pagamento, exclusivamente, para execução do 
objeto do presente Termo Aditivo, desconsiderando-se os critérios de medição previstos no 
item “III”, do Termo de Referência (Anexo I) e estabelecendo-se o pagamento por quantidade 
produzida, observados os quantitativos requisitados pela Secretaria Municipal de Educação.
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: 10/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 316/2020; 3660/2020GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviços de 
coleta de solo para análise de presença de glisofato, para atender as necessidades da 
Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: PRISMA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP
CNPJ Nº: 08.957.064/0001-97

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 46/2020 PROC. Nº 332/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor oferta, cujo objeto é o Locação de Imóvel no município de 
Lorena/SP para a instalação da Sede da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo ou 
outro fim de interesse público, a realizar-se às 09h30min do dia 29 de Julho 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.

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

alguns telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 10/07/2020 das 21h11 às 20h14. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado 
de 11/07/2020 às 19h53 até 12/07/2020 às 11h19. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado

Fotos: Reprodução PMS

Prédios da Saúde de Silveiras são foco de desinfecção e pulverização
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Estado autoriza comunicação entre 
presidiários e familiares por e-mail
Ação contempla quase 13 mil famílias de detentos na região; visitas seguem proibidas

Devido às suspensões das 
visitas nos presídios paulis-
tas em meio à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
a SAP (secretaria de Adminis-
tração Penitenciária) lançou 
na última quarta-feira (8) 
um projeto que permite os 
presos e seus familiares se 
comunicarem através da 
troca de e-mails. A medida 
beneficiará quase 13 mil 
detentos na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte).

Anunciada através do site 
do Governo do Estado, a im-

Lucas Barbosa
RMVale

plantação do programa “Co-
nexão Familiar” é apontada 
como uma alternativa para 
que os encarcerados man-
tenham contato com suas 
famílias, direito garantido 
pela Lei de Execução Penal. 
As visitas nas 176 unidades 
prisionais paulistas estão 
suspensas pela Justiça desde 
20 de março, devido ao risco 
de contágio da Covid-19.

De acordo com a SAP, so-
mente parentes e amigos dos 
presos cadastrados no rol de 
visitas das penitenciais pode-
rão participar do “Conexão 
Familiar”. 

Obrigatoriamente com até 
dois mil caracteres, o e-mail 
deverá ser encaminhado à 

direção do presidio, que na 
sequência imprimirá o texto 
e o disponibilizará ao preso.

Já a resposta do detento 
será escrita por ele no verso 
da folha do e-mail impresso, 
escaneada e enviada para o 
familiar num prazo de até 
cinco dias. Será permitida 
apenas duas trocas de men-
sagens por semana.

Os interessados em utiliza-
rem a ferramenta de comuni-
cação devem preencher um 
formulário eletrônico, dispo-
nível no site: sap.sp.gov.br/
conexao-familiar.html#top.

Também é necessário que 
o familiar ou amigo informe 
o nome completo do deten-
to, número de matrícula, 
nome da unidade prisional 
e o endereço de e-mail para 
onde deverá ser enviada a 
resposta.

A novidade beneficiará 
12.610 homens e mulheres 
presos na RMVale, distri-
buídos por unidades em: 
Caraguatatuba, Potim, São 
José dos Campos, Taubaté e 
Tremembé.A Penitenciária 2 de Potim, que também deve adotar o programa Conexão Familiar para auxiliar famílias

Fotos:Reprodução GESP

A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba; cidade enfrenta aumento de casos nas últimas semanas

Fotos: Bruna Silva

Pinda tem segundo dia com 
35 contágios por Covid-19 e 
chega a 429 casos positivos
Prefeitura volta a reforçar pedido de distanciamento social 
enquanto município mantém ritmo acelerado da doença

A Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba confir-
mou, nesta terça-feira (14), 35 
novas contaminações causa-
das pelo novo coronavírus. O 
número é o mesmo relatado 
no boletim do dia anterior. 
A cidade tem hoje 429 casos 
identificados, 17 mortes e dois 
óbito suspeito, que segue em 
investigação.

Entre os bairros com pacien-
tes contaminados estão Alto do 
Tabaú, Andrade, Araretama, 
Cícero Prado, Crispim, Feital, 
Jardim Carlota, Jardim Regi-

Da Redação
Pindamonhangaba

na, Jardim Rosely, Liberdade, 
Mantiqueira, Maria Áurea, 
Mombaça, Moreira César, 
Pasin, Santana, São Benedito, 
Terra dos Ipês, Vale das Acá-
cias, Vila Rica e Vila São Paulo. 

A taxa de ocupação de leitos 
do município está em 63% na 
enfermaria e 55% na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) que 
tem cinco pessoas internadas, 
a porcentagem é calculada 
em unificação da rede pública 
e privada. Recentemente, o 
hospital privado dobrou a sua 
capacidade de leitos de cuida-
dos intensivos.

Conforme dados da secreta-
ria de Saúde, 264 moradores 

estão em isolamento domiciliar 
para contenção do vírus e 139 
recuperados. Outros 186 exa-
mes seguem em investigação, 
sendo 12 desses pacientes 
hospitalizados. 

A Prefeitura reforçou que a 
quarentena não acabou e pediu 
a colaboração dos moradores 
para que evitem sair de casa. 
Em caso de necessidade, a 
mensagem é que o morador 
faça o uso correto de máscaras, 
além da higienização constante 
das mãos. Conforme o Sistema 
de Monitoramento Inteligente 
do Estado de São Paulo, o iso-
lamento em Pinda nas últimas 
24 horas foi 48%.

Obras em pontos críticos da estrada do 
Gomeral começam nas próximas semanas
Bairro turístico de Guará recebe projeto para melhorias em 18 pontos do acesso

Está previsto para as pró-
ximas semanas o início das 
obras de pavimentação da 
Estrada Cênica, que dá acesso 
ao bairro Gomeral, na zona 
rural de Guaratinguetá. Serão 
realizadas pavimentações em 
18 pontos críticos da estrada 
e a primeira etapa dos serviços 
contempla seis desses 18 pon-
tos. O investimento é de mais 
de R$ 1,1 milhão e chegou 
ao município pelo setor de 
turismo.

Os recursos foram repassa-
dos pelo Dade (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
de Estâncias) ao Município 
e tem como destino as me-
lhorias de pontos críticos da 
estrada Cênica Caminho da 
Fé, construção de um portal 
turístico e facilitação do acesso 
viário ao Gomeral. O repasse 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

foi feito para a secretaria de 
Turismo de Guaratinguetá.

“Aproximadamente R$ 1,1 
milhão, onde nós estaremos 
iniciando essa obra nos pró-
ximos dias. Já foi assinada a 
ordem de serviço para início 
da mesma. Quando a ordem 
foi encaminhado à secretaria 
de Turismo, via Dade, libera-se 
20% do valor total para o início 
das obras. É a primeira etapa 
de três”, explicou o secretário 
de Turismo de Guaratinguetá, 
Mário Augusto Nunes.

Na primeira etapa de obras 
serão pavimentados seis pon-
tos considerados críticos da 
estrada. São pontos de subida 
ou curva, que dificultam a 
chegada de turistas ao bairro 
do Gomeral. Em seguida, serão 
liberados novos recursos para 
início da segunda fase e tercei-
ra etapa. As obras serão feitas 
nesse período do ano para 
evitar os trabalhos durante os 
meses chuvosos.

“São 18 pontos que nós 
teremos um grande trabalho 
de infraestrutura. Que terá a 
captação de água, os degraus 
para contensão das águas da 
chuva para que não ocorram 
erosões. Ou seja, o momento 
é ideal para que sejam reali-
zadas essas obras, em virtude 
do período de seca que a gente 
vive”, explicou o secretário.

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratin-
guetá) e a secretaria de Obras 
serão responsáveis pelos ser-
viços. A secretaria de Turismo 
aguarda o repasse dos 20% 
iniciais por parte do Dade. O 
prazo para execução das obras 
é de seis meses. Devem ser 
pavimentados em torno de 12 
quilômetros da estrada.
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