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Lorena descobre calabresa 
imprópria em cesta do Estado
Prefeitura retoma distribuição à 918 famílias carentes e governo promete substituição

Após constatar que um dos 
itens nas cestas básicas envia-
das pelo programa “Alimento 
Solidário”, do Governo do 
Estado, estava comprometido, 
a Prefeitura de Lorena sus-
pendeu as entregas que têm 
como foco famílias carentes. 
Linguiças calabresas foram 
descobertas em más condi-
ções. A distribuição de 918 
cestas foram retomadas nesta 
sexta-feira (31). O Estado se 
comprometeu a substituir o 
mantimento. As cestas, envia-
das para todo o estado de São 
Paulo, chegaram em Lorena 
no dia 24 de julho. Ao todo, 
foram 1.162 unidades para 
atender famílias cadastradas 
no CadÚnico. A entrega teve 
início na última terça-feira 
(28), e foi suspensa para a 

retirada da linguiça. De acordo 
com a nota divulgada pelo 
Executivo, o alimento está 
dentro do prazo de validade, 
mas apresentou caracterís-
ticas impróprias para o con-
sumo como na textura, odor 
e aspecto comprometido. Até 
a manhã desta sexta-feira 
haviam sido entregues 244 
cestas. Seguindo as orienta-
ções da Vigilância Sanitária, 
a secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social re-
tirou o item das outras 918. 
As linguiças separadas foram 
recolhidas pela empresa Eppo 
Saneamento Ambiental e 
Obras, nesta sexta-feira, no 
Mercadão, para o descarte 
correto no aterro sanitário de 
Cachoeira.

Material entregue em Lorena para cestas básicas estaduais distribuídas para população carente do município

Isael deixa UTI 
e Pinda amplia 
combate ao 
coronavírus
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Interior da Casa da Cultura de Lorena, que chegou a ser repassada para banco como pagamento de dívida da Santa Casa e voltou ao município

Fotos: Arquivo Atos

Acordo com Santander garante posse da Casa da 
Cultura e quita dívida da Santa Casa com banco

Em negociação com o banco 
Santander, a Prefeitura de 
Lorena conseguiu, por meio de 
desapropriação, recuperar a 
posse de um dos seus mais im-

portantes marcos históricos: o 
Solar Conde Moreira Lima, há 
décadas utilizado como a Casa 
da Cultura. O prédio havia pas-
sado para domínio do banco 

como forma de pagamento de 
uma dívida da Santa Casa da 
cidade. Um débito da antiga ad-
ministração do hospital levou à 
então diretoria a colocar a Casa 

da Cultura como garantia para 
o pagamento de pendência de 
cerca de R$ 1,8 milhão.
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Os vereadores de Guara-
tinguetá decidiram manter 
as sessões de Câmara, após 
notificações e internações 
de trabalhadores da Casa 
com suspeita de contamina-
ção pelo novo coronavírus. 
Dois funcionários estão in-
ternados e outros seis têm 
sintomas gripais. A decisão 
veta a participação popular 
e autoriza que servidores 
e parlamentares com mais 
de 60 anos trabalhem à dis-
tância. A expectativa era de 
que o presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), anunciasse a suspen-
são das atividades, mas não 
foi isso que a maioria na 
Casa entendeu.

Sessões de 
Guará seguem 
mesmo após 
contaminações
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CDHU sorteia 
unidades 
para Pinda
e Aparecida

Em parceria com a CDHU 
(Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e 
Urbano) de São Paulo, mu-
nicípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) são 
contemplados pelo sorteio 
de unidades habitacionais. 
Pindamonhangaba e Apare-
cida aguardam a entrega de 
298 moradias na próxima 
segunda-feira (3). Em Pinda, 
serão 236 unidades habi-
tacionais no Loteamento 
Karina, localizado na região 
de Moreira César.
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Aparecida cria
central contra 
Covid-19
em nova UPA

A partir da próxima se-
mana, Aparecida passa a 
ter um Centro de Enfren-
tamento contra a Covid-19, 
no prédio da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), 
na avenida Chico Palma, 
que fica no bairro Santa 
Terezinha. A cidade atingiu 
a marca de 159 contamina-
dos com a doença.
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Silveiras amplia
captação de
água com obra 
de R$ 2 milhões
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Para conseguir atender a 
demanda de pacientes do 
novo coronavírus, a secretaria 
de Saúde de Pindamonhan-
gaba alterou o protocolo de 
atendimento no Hospital de 
Campanha, no Cidade Nova. 
A unidade passará a receber 
somente pacientes infectados, 
possibilitando acompanha-
mento da evolução da doença. 
Nesta sexta, o novo quadro de 
saúde do prefeito, internado 
em São Paulo, deixou a cidade 
otimista.

Litoral Norte 
atinge marca 
de cem mortos 
pela Covid-19

O Litoral Norte registrou 
na última quinta-feira a 
centésima morte causada 
pelo novo coronavírus (Co-
vid-19). Em situação crítica, 
Caraguatatuba acumula 53% 
dos óbitos ocorridos nas qua-
tro cidades litorâneas. Assim 
como o restante da popula-
ção paulista, os moradores 
do Litoral Norte convivem 
desde o fim de março com 
o medo diante do avanço da 
pandemia.
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O prefeito de Silvei-
ras, Guilherme Carvalho 
(PSDB), anunciou uma 
nova obra de captação de 
água e tratamento em Sil-
veiras. Orçada em R$2 mi-
lhões, a ação será custeada 
pela Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo). De 
acordo com a Prefeitura, 
a empresa responsável 
pela obra é a Sanex de So-
rocaba, que deve entregar 
o projeto em torno de seis 
meses.

Voluntários 
levam alimento 
para aldeia
de Ubatuba
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Magrão

Bastidores da Política

Pollyana Gama

OS DESALENTADOS E OS 
INVISÍVEIS

Em tempos de corona o Brasil 
se descobre!

A necessidade de atender os 
menos favorecidos o retrato de um 
país com graves problemas sociais.

Segundo o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística) 
a desigualdade de renda no Brasil 
ainda alcança índices muitos altos.

Se o futebol, o samba, são inven-
ções dos brasileiros, a distribuição 
de renda é a plateia que aplaude este 
desarranjo macroeconômico.

Perto de 1 milhão de brasileiros 
são considerados ricos, represen-
tando, mais ou menos, 0,5% da 
população brasileira; 45 milhões 
de brasileiros vivem com um ren-
dimento inferior ao salário mínimo 
e segundo o Banco Mundial 52 mi-
lhões de brasileiros abaixo da linha 
da pobreza (vivem com menos de 

5,50 dólares por dia) e destes, 15 
milhões vivem na linha da pobreza 
extrema. Acrescente a tudo isto, 
mais ou menos, 13 milhões de 
desempregados, os futuros pobres.

A linha de pobreza é um termo 
utilizado apelas instituições sociais 
internacionais para descrever o ní-
vel de renda anual com a qual uma 
pessoa ou família não possui con-
dições de obter todos os recursos 
necessários para viver.

A desigualdade social no Bra-
sil pode ser explicada por muitos 
motivos.

Primeiramente, por fatores 
como má distribuição de renda e 
investimentos governamentais in-
suficientes, e, em segundo lugar, a 
desigualdade no acesso à educação.

O país criou um distanciamen-
to brutal na distribuição da renda 
originando um fosso enorme entre 
ricos e pobres!

Essa diferença faz com que 
surjam desigualdades e em países 
desiguais a renda pode ser deter-
minante para que uma pessoa tenha 
acesso a certos direitos.

As pessoas que têm uma baixa 
renda acabam por ter acesso somen-
te ao que é disponibilizado pelos 
governos na saúde e na educação. 

A saúde, a educação e o trans-
porte urbano passam a ser regras 
constitucionais e forma de acesso 
ao mercado dos de baixa renda.

Nas situações emergenciais o 

apoio financeiro do governo para 
substituir a renda perdida.

Por outro lado, quem possui 
renda razoável, pode ter acesso 
aos serviços privados que não 
seriam necessários se fossem dis-
ponibilizados pelos governos com 
qualidade.

O Bolsa Família na realidade 
não deixa de ser um paliativo para 
uma situação grave de distribuição 
de renda.

E, como só acontece em nosso 
país, o Bolsa Família é um alento 
político para uma situação não 
resolvida: a distribuição de renda.

Os baixos investimentos do 
governo nas áreas relacionadas 
com a desigualdade resultam má 
distribuição de renda.

De acordo com a Constituição 
Federal, faz parte das obrigações 
do Estado oferecer à população 
serviços como saúde, educação, 

transporte e outros.
Com o crescimento irregular da 

economia a dificuldade do governo 
de manter constante o investimento 
nestes serviços. 

A grande maioria da sociedade 
encontra dificuldades para usufruir 
destes serviços básicos.

Com a crise do “vírus corona” 
o país descobriu uma desconhecida 
camada social: os invisíveis.

Perto de mais ou menos 4 mi-
lhões de brasileiros não possuem 
identificação como: certidão de 
nascimento, carteira de identidade, 
título de eleitor e cadastro da pessoa 
física. 

Não são brasileiros! 
Criamos mais uma classe social.
Diante desta mazela social a que 

chegamos à nova classe social, no 
terrível estrato social: os desalen-
tados.

O desalentado, segundo o IBGE, 
é aquele que desistiu de procurar 
emprego pelo fato de não ter expe-
riencia profissional, ou adequação 
profissional, por ser muito jovem 
ou idoso.

Não faz parte do número dos de-
sempregados pela estatística oficial.

Linha da miséria, extrema po-
breza, os pobres, os invisíveis e os 
desalentados, a base da pirâmide da 
renda, cujo topo é de podres de rico!

Estamos prestes a criar uma 
nova classe social: os desespe-
rados!

“O país criou um distanciamen-
to brutal na distribuição da ren-
da originando um fosso enorme 

entre ricos e pobres!”

Linguiça – As cestas básicas que o 
Governo do Estado enviou e que aca-
baram flagradas pela Prefeitura com 
calabresa estragada antes da entrega 
às famílias carentes. Quem espera 
pelo serviço levantou as mãos para o 
céu, até porque a situação deixou clara 
que toda atenção é pouca com o que 
tem vindo do governo de João Doria, 
o governador do PSDB, representado 
em Lorena pela bancada do pré-candi-
dato a prefeito Sylvio Ballerini. Aliás, 
a pergunta que já fica na cidade é se o 
professor e seus coligados podem res-
ponder pelos deslizes do governo tuca-
no, até para não ficar conhecido como 
o "candidato da calabresa estragada".

Litígio eleitoral
Após o vice prefeito de Potim, 

Marcinho do Supermercado, mani-
festar sua intenção em seguir carrei-
ra solo na eleição de 15 de novem-
bro, provavelmente motivado pela 
manifestação de apoio do grupo de 
João Cascão, recentemente ventos 
da periferia deram conta que a tal 
aliança não prosperou, deixando 
uma dúvida e uma certeza no mer-
cado político local. A dúvida: se 
mesmo com a frustração na aliança 
com Cascão, Marcinho será mesmo 
candidato a prefeito? A certeza: que 
não será mais o vice de Erica Soler, 
que segue determinada rumo sua 
reeleição com ‘outras companhias...

E por falar em vice
Corre na boca pequena de Lore-

na que o prefeiturável Sylvio Balle-
rine poderá anunciar a troca de vice 
novamente. Após Tão do Vaguinho, 
Dr. Marcos Sá, Maurinho Fradique, 

namoro com Dr. 
Marco Ude e por 
último ter anun-
ciado o próprio 
i rmão ,  Hum-
berto Ballerine 
como seu vice, 
o professor po-
derá fazer nova 
troca. Segundo 

o pessoal da esquina, o ‘nome’ do 
escolhido, agora em substituição ao 
irmão – que só teria sido anunciado 
como uma estratégia de ‘seguro 
sossego’, ou seja, para que o ‘inhos’ 
dessem uma folga nas pressões pela 
indicação – ainda está em análise, 
podendo ser declarado próximo as 
convenções. Perguntem ao filho do 
Crush!!!

Por hora cinco!!!
E aos poucos, os eleitores de 

Lorena vão tomando conhecimen-
to que além dos pré-candidatos a 
prefeito mais comentados – Ma-
rietta Bartelega e Sylvio Ballerini 
– outros nomes surgem no cenário 
eleitoral de 15 de novembro como 
prováveis postulantes ao Executi-
vo de Lorena. Daniel Munduruku 
do PCdoB, que já formulou chapa 
completa para vereador, como tam-
bém Flávia Brazuna, do PT, com 
chapa pura. Ah! Parece que Carlos 
Alberto, do PRTB, ainda persiste 
em ‘por o bloco na rua’. Rumores 
do bairro da Cruz dão conta que um 
grupo encabeçado pelos vereadores 
‘do poder econômico’ está pondo 
pilha em alguns incautos para lançar 
a sexta candidatura. Quem sabe o 
filho do professor põe a cara nova-
mente. Há 8 anos ele perdeu para os 
votos ‘nulos e brancos’...

Finanças e coordenação
Comenta-se na Praça Prado Fi-

lho que o pré-candidato a prefeito 
João Bosco Torrada (PSB), temen-
do enfraquecimento do seu grupo 
com a presença do Dr. Ailton Vieira 
na disputa pela próxima Prefeitura 
de Cachoeira, tratou de estabelecer 
suas principais bases de apoio. Em 
rápidas palavras, ele quer o compro-
misso público de que Breno Anaya 
realmente será seu vice e que o 
vereador Max do Casemiro seja o 
coordenador das finanças da campa-
nha. Outro ponto que faz questão e 
pretende oficializar é a presença de 
Edson Mota no palanque e desfilan-
do ao seu lado no período eleitoral. 
Como disseram, há gosto pra tudo...

Joga pedra na ‘Geny’
Para quem pensou que ouviu e 

viu de tudo na política de Guaratin-
guetá, ficou surpreso e estarrecido 
ao saber que as ‘viúvas’ da Praça 
Conselheiro comemoram a chega-
da do coronavírus no ‘Palácio de 
Vidro’ da Chácara Selles e, princi-
palmente no entorno do gabinete do 
prefeito. Perguntem ao ex-estafeta 

”Se um povo só tem 
governos que merece, 
quando vamos merecer 
não ter governo algum?”

Paul-Jean Toulet

Cruzeiro/Lorena/Guará – A 
trinca de prefeitos formada por Thales 
Gabriel, Fábio Marcondes e Marcus 
Soliva, que parece ter conseguido dar 
mostras à prefeituras de cidades como 
São José dos Campos de que os médios 
e pequenos municípios também preci-
sam ser ouvidos quanto aos assuntos 
preponderantes para o futuro de toda 
RMVale. O trio não só decidiu se opor 
à proposta de salto para a fase amarela 
do Plano São Paulo (representando a 
preocupação da maior parte das peque-
nas cidades), como também conseguiu 
a adesão de Pinda e ainda viu Taubaté 
pisar no freio e pelo menos adiar o 
avanço.  Questão de responsabilidade...

O pré-candidato a vereador Wandilson Amorim fala sobre recuperação da 
credibilidade do Legislativo de Lorena, durante entrevista que ouviu também o 
Major Lescura - pré-candidato a vice-prefeito de Marietta Bartelega, no Atos no Rádio

Para debater políticas de melhorias e a retomada da credibilidade da Câmara 
de Lorena, a dupla de militares da reserva, Amorim e Lescura pontuaram dias 
atrás no programa Atos no Rádio, ações e procedimentos necessários para o 
desenvolvimento do município. Lescura se mostrou confiante na seriedade da 
pré-candidata Marietta Bartelega e pretende estar ao seu lado, apoiando e dando 
suporte para as realizações de seus projetos. Sobre a Câmara, Amorim acredita 
que a maior dificuldade do Legislativo atual é a falta de referências definidas 
e que honrem suas origens, para poder refletir no direcionamento dos debates. 

Acertando o alvo

– revoltado porquê não lhe deram 
espaço no governo...

A Casa é nossa!!!
Disseram que é para dar inveja e 

matar de raiva a oposição, mas não 
se trata disso. A compra definitiva 
do Solar Conde Moreira Lima – a 
conhecida Casa da Cultura de Lore-
na, pela Prefeitura, é mais uma das 
ações de compromisso da gestão 
Fábio Marcondes e Marietta Barte-
lega com a recomposição da cidade. 
O prédio histórico, construído em 
1832, de propriedade da Santa 
Casa, agora passa fazer parte do 
acervo imóvel do município, graças 
a política econômica do Executivo 
que tinha em caixa R$ 1,3 milhão 
para quitar dívida do hospital em 
processo de execução judicial.

O império contra-ataca 
Parece que os vereadores liga-

dos ao opositor de Marietta Barte-
lega – que tentam criar instabilidade 
jurídica em Lorena e dificultar as 
ações do prefeito Fábio Marcondes 
– já estão se reunindo para questio-
nar a ausência do ‘Legislativo’ na 
mesa de negociações, que culminou 
na compra da Casa da Cultura. 
Perguntem ao homem que negocia.

Não convidem para...
...a mesma picanha o sindica-

lista Herivelton Vela e o vereador 
Magrão, prin-
cipalmente se 
o churrasqueiro 
for o também 
vereador Ro-
derley Miotto 
e a churrascada 
seja para dis-
cutir a crise da 
Viva Pinda no 

transporte público de Pindamo-
nhangaba!!!

Tiroteio
Se a ideia dos vereadores Ma-

grão e Miotto era de sair bem na 
foto da confusão de greve que a 
Viva Pinda promoveu na cidade, 
o tiro saiu pela 
culatra. O Vela 
do sindicado, 
ao ver sua praia 
invadida pelos 
parlamentares 
cons ide r ados 
pela categoria 
dos funcionários 
como ‘pelegos’, 
disparou o vocabulário ao vivo 
em cores contra eles in loco e 
completou a pancadaria verbal em 
seu programa de rádio. Como diz 
o ditado: “pardal que come pedra 
tem de saber o intestino que tem...”

Apertem os cintos
Quem observa a política elei-

toral de Aparecida em plena pan-

demia do coronavírus, percebe 
claramente o pré-candidato Celso 
Alves correndo o trecho como um 
dos mais populares da temporada 
de ‘caça aos votos’ e, a atual pre-
feita Dina Moraes, demonstrando 
capacidade em pilotar a Prefeitura, 
mesmo com a herança de tantos 
problemas, dificuldades com a 
Justiça – por situações que nem 
suas eram – e para piorar, a crise 
da Covid-19 reduzindo a zero os 
recursos municipais. Tem gente 
achando que as urnas poderão 
surpreender em 15 de novembro...

Beliscando
O prefeituravél Argus Ranieri 

(MDB) utilizou as redes sociais 
de Guará, esta semana, para mos-
trar indiretamente o resultado da 
‘queda de braços’ do atual prefeito 

com a Guara-
tinguetá Sanea-
mento. Embora 
não tenha cita-
do nomes, nem 
indicado uma 
solução, Argus 
filmou parte do 
esgoto sendo 
dispensado no 

Rio Paraíba, na altura do Santa 
Luzia, enfatizando a ‘política do 
lamento’. A dúvida, segundo os 
bem informados, é se o prefeitu-
rável pretendeu ‘beliscar’ o ex-
-prefeito Junior Filippo – autor da 
concessão onerosa para tratamento 
do esgoto, ou o aditivo milionário 
na gestão franciscana à ex-CAB - 
antes da empresa mudar de donos. 
Ou o beliscão foi geral, nos três?

Cronômetro
Comenta-se pela orla de Ubatu-

ba que a torcida do prefeito Délcio 
Sato – agora que se posicionou 
um pouco melhor nas pesquisas 
– é para que o final do isolamento 
social se estenda pelo menos até 
dezembro, e que seus adversários 
obedeçam a ordem de Doria para 
ficar em casa. Capiche???

Salvação da lavoura
Se muitos do mercado político 

de Ubatuba duvidavam que a ex-
-deputada Pollyana Gama fosse 
agregar subsídio eleitoral a tenta-
tiva de reeleição do prefeito Délcio 

Sato, é porque 
certamente não 
tiveram aces-
so as últimas 
pesquisas que 
entrevistaram 
os eleitores da 
cidade. Talvez 
seja essa mo-
tivação que le-

vou Pollyana a deixar seu reduto 
eleitoral de Taubaté, para ganhar 
fôlego no Litoral Norte com pers-
pectivas para 2022.

Humberto Ballerini

Vela do PT

Argus Ranieri
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Cruzeiro, Lorena e Guaratinguetá se 
opõem ao Codivap por flexibilização
Bananal decide se manter na fase vermelha e Taubaté adia avanço para fase 
amarela; São José dos Campos libera novas atividades como serviços essenciais

Após cinco representantes 
do Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba) questio-
narem o Estado pela perma-
nência da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) na 
fase laranja, do Plano São 
Paulo, prefeitos da sub-região 
3 se reuniram para reforçar 
uma oposição à proposta do 
consórcio. Cruzeiro, Lorena 
e Guaratinguetá destacaram 
o crescimento de casos e a 
taxa de ocupação de leitos 
para prorrogar a fase amarela.

Em reunião, por videocon-
ferência, no último dia 24, o 
debate pelo avanço para a fase 
três, sem o aval do Governo 
do Estado, foi comandado 
pelos prefeitos de São José 
dos Campos, Taubaté, Jacareí, 
Paraibuna e Ubatuba. Além 
do prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSC), a discus-
são online também contou 
com o prefeito de Bananal, 
Carlindo Nogueira, o Piá 
(PTB), que retrocedeu por 
conta própria à fase vermelha 
e deve seguir com a medida 
até o próximo dia 4.

Para debater a realidade 
da pandemia de Covid-19 
na sub-região 3, o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 

Rafaela Lourenço
RMVale

Fonseca (PSD) se reuniu, em 
Lorena, com o prefeito da 
cidade, Fábio Marcondes (sem 
partido) e o de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva, na tarde da 
última terça-feira (28).

Contrário ao avanço para a 
fase amarela, Fonseca frisou 
que o Vale Histórico e o Cir-
cuito da Fé estão em elevação 
quanto aos registros da doen-
ça. O chefe do Executivo refor-
çou que a maior preocupação, 

em conjunto, é pela ocupação 
dos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), pois há 
municípios que já atingiram 
ou estão próximos dos 100%. 
“Tenho certeza que os prefei-
tos do Vale Histórico também 
sabem disso, da importância 
dessa manutenção. Estamos 
trabalhando o equilíbrio en-
tre atividade econômica, mas 
principalmente para salvar 
vidas humanas”.

Os prefeitos Fábio Marcondes, Thales Gabriel e Marcus Soliva, que atualmente defendem fase laranja; região debate flexibilização com Codivap

Fotos: Arquivo Atos

O anfitrião do encontro, 
Marcondes deixou clara a gra-
ve situação do interior, exem-
plificando a letalidade do vírus 
e a maior necessidade dos 
aparelhos de leitos de UTI. Ele 
frisou que não tem capacidade 
técnica para julgar outras 
cidades, mas que Lorena não 
tem condições para avançar. 
“Não sei se tem relação com 
o inverno, o tempo seco, mas 
nos últimos três meses o 

ambulatorial e enfermarias 
estavam cheios e pessoas se 
recuperando ali. Hoje já estão 
precisando ir para a UTI para 
se recuperar. Eu não aderiria 
a isso jamais porque não vejo 
condições pelo nível que está 
a pandemia”, salientou.

De acordo com o último 
boletim epidemiológico, a ci-
dade está com 80% dos leitos 
de terapia intensiva ocupa-
dos na rede pública e 100% 

na rede privada. Lorena é 
referência de atendimento 
em saúde, como as vizinhas 
participantes da reunião da 
terça-feira.

Como representante das 
medidas de oposição à uma 
maior flexibilização, Marcus 
Soliva acredita na importân-
cia da união entre as cidades 
para preservar vidas. Em um 
vídeo publicado nas redes so-
ciais de Thales Gabriel, Soliva 
explicou que julho foi um mês 
difícil comparado aos núme-
ros de junho, e que na época, 
a possibilidade do avanço 
para a fase três seria melhor 
aceita que no momento. “Ago-
ra, no mês de julho, vimos que 
não chegamos ainda no topo 
da contaminação. É prudência 
e cautela”.

Apesar de estar no grupo 
que defendia a liberação de 
mais atividades como essen-
ciais, a Prefeitura de Taubaté 
adiou o avanço de fase devido 
o “expressivo aumento de 
casos nos últimos cinco dias 
e a elevação percentual das 
taxas de ocupação dos leitos 
municipais de UTI disponibi-
lizados no HMUT (Hospital 
Municipal Universitário de 
Taubaté) e no Hospital de 
Campanha montado na UPA 
Central (trecho da nota)”. 
Segundo o último boletim 
epidemiológico divulgado, 
sexta-feira (31), Taubaté re-
gistrou 1.870 confirmações 
do novo coronavírus, 339 
em análise e 55 mortes. Os 
leitos em ocupação estavam 
em 92% e 50% de enfermaria 
e UTI, respectivamente. 

Em São José dos Campos, 
entrou em vigor o decreto 
que liberou atividades como 
restaurantes, bares, salões, 
barbearias e academia. Todas 
com restrições, porém, sem o 
aval do Estado.

O presidente da Câmara, Celão (centro), que implantou medidas após confirmação de Covid-19 na Casa

Fotos: Arquivo Atos

Dois servidores estão internados e outros seis têm sintomas da doença; medida vale até próximo dia 8

Os vereadores de Guara-
tinguetá decidiram manter 
as sessões de Câmara, após 
notificações e internações de 
trabalhadores da Casa com 
suspeita de contaminação 
pelo novo coronavírus. Dois 
funcionários estão internados 
e outros seis têm sintomas 
gripais. A decisão veta a par-
ticipação popular e autoriza 
que servidores e parlamen-
tares com mais de 60 anos 
trabalhem à distância.

A expectativa era de que 
o presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), anunciasse a suspensão 
das atividades, mas não foi 
isso que a maioria na Casa 
entendeu.

A situação entrou em pauta 
após as internações de um 
motorista concursado da Câ-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Sessões da Câmara continuam com restrições mesmo 
após confirmações de casos da Covid-19 em Guará

mara na sexta-feira (24) e do 
assessor direto do vereador 
Pedro Sannini (PSC), Adelson 
Rocha, no domingo. Rocha, 
que é conhecido como “Hulk”, 
está na UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) e chegou a ser 
mencionado pelo presidente, 
na sessão desta terça (28). 
Ambos têm quadro de saúde 
estável até o momento.

No plenário, Celão abor-
dou as medidas preventivas 
adotadas pela Casa após as 
internações. “Não teremos o 
acesso do público, até o dia 8 
de agosto, nas dependências 
da Câmara. As sessões serão 
realizadas às terças-feiras, às 
14h. Estão liberados os veícu-
los de imprensa para acompa-
nhar os trabalhos presenciais. 
Ficam liberados os servidores 
municipais acima de 60 anos 
para o serviço de home office, 
assim como aqueles que têm 
algum tipo de doença crônica”.

A decisão entrou em vigor 

nesta quarta-feira (29). O 
mesmo vale para os vereado-
res com idade acima dos 60 
anos ou que tenham doenças 
crônicas. “Nós estaremos 
disponibilizando um aplica-
tivo para que os vereadores 
possam, de casa, participar 
das sessões e participar das 
votações online”, explicou 
Celão.

O vereador Marcelo Au-
gusto da “Santa Casa” (PSD) 
confirmou que a decisão dos 
parlamentares foi unânime. 
A tendência é que as ses-
sões transcorram com mais 
agilidade. “Vamos evitar de 
fazer discussões das matérias, 
para que não percorra muito 
tempo, mas a gente sabe que 
é preciso, no momento de 
dificuldade, não podemos 
ficar longe da população. É o 
momento que a população e o 
Executivo mais precisam, caso 
algum projeto possa precisar 
ser votado”, concluiu.

As sessões solenes e espe-
ciais, além das audiências 
públicas, estão suspensas até 
8 de agosto. O expediente da 
Câmara segue normal, das 

8 às 18h, com revezamento 
dos servidores, mas o aten-
dimento público permanece 
suspenso. Será realizado o 
processo de desinfecção do 

prédio da Casa e todos os 
servidores, antes de entrarem 
nas dependências da Câmara, 
devem usar máscara proteto-
ra e higienizar os calçados.

Câmara de Caraguá fiscaliza gastos municipais com a pandemia
Comissão deve emitir relatório até o início de 2021 com detalhes dos investimentos; Legislativo analisa contratos da Prefeitura

A Câmara de Caraguata-
tuba aprovou, por unani-
midade, a criação de uma 
comissão parlamentar para 
analisar os gastos da Pre-
feitura com as ações de en-
frentamento à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Além de sugerir medidas 
que elevem a qualidade da 
estrutura de atendimento 
aos pacientes, os vereado-
res verificarão a legalidade 
dos contratos firmados pelo 
Executivo em 2020 com em-
presas terceirizadas.

Proposta pelo vereador 
Dennis da Silva (Republica-

Lucas Barbosa
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nos), a Comissão de Assun-
tos Relevantes terá o prazo 
de 180 dias para elaborar 
um relatório detalhado so-
bre a atuação da atual ges-
tão municipal, comandada 
pelo prefeito Aguilar Junior 
(MDB), na aplicação de ver-
bas públicas nas aquisições 
de equipamentos de saúde e 
nas contratações de empre-
sas e serviços relacionados ao 
combate à pandemia.

Composta por Silva e os 
vereadores, Elizeu Onofre, o 
Ceará (PSDB), e José Eduardo 
da Silva (PSDB), a comissão 
deverá também propor solu-
ções caso verifique falhas no 
serviço de atendimento aos 
moradores infectados pela 
Covid-19.

Na justificativa do projeto, 
Silva ressalta que apesar da 
compreensível urgência do 
município em adquirir bens 
e contratar serviços em meio 
à pandemia, os contratos e 
demais documentos serão 
analisados minuciosamente 
pelos vereadores selecio-
nados, garantindo que eles 
estejam “de acordo, princi-
palmente com a legalidade, 
impessoalidade, publicidade, 
moralidade e a eficiência dos 
atos, em defesa da saúde 
da população” (trecho do 
projeto)”.

Além de notas fiscais, a co-
missão solicitará à Prefeitura 
o envio de relatórios, cópias 
de contratos e dados finan-
ceiros. O trio poderá também 

cobrar esclarecimentos de 
membros do Executivo e de 
empresas terceirizadas.

Caso a comissão não con-
siga concluir o trabalho 
em até 180 dias, a Câmara 
poderá prorrogá-la por mais 
noventa dias.

Pandemia – O boletim epi-
demiológico divulgado pela 
Prefeitura de Caraguatatuba, 
na tarde desta sexta-feira, 
(31) revela que a cidade 
contabiliza 775 moradores 
infectados, 51 mortos e 527 
que ainda aguardam os re-
sultados de exames.

O número de pacientes 
internados atinge 68, sendo 
22 em leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) e 
46 de enfermaria.

Fotos: Reprodução PMC

Barreira sanitária em Caraguá, que passa a ter maior fiscalização
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Doações esperadas até domingo beneficia 67 famílias indígenas

Voluntários de Caraguá levam 
alimentos à aldeia de Ubatuba

Buscando contribuir para 
que cerca de 250 indígenas 
de Ubatuba permaneçam 
isolados e reforcem sua 
alimentação durante a pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), voluntários de 
Caraguatatuba promovem 
até o fim desta semana 
uma campanha de arre-
cadação de cestas básicas. 
Pertencentes à etnia Gua-
rani Mbya, os habitantes 
da Aldeia Boa Vista têm 
enfrentado dificuldades 
econômicas nos últimos 
meses. 

Responsável pela orga-
nização da campanha a, 
o bloco carnavalesco de 
Caraguá, “Amigos da Folia”, 
desde o início do mês capta 
recursos para a compra de 
cestas básicas para as 67 
famílias da Aldeia Boa Vista.  

De acordo com o profes-
sor e um dos idealizadores 
da ação voluntária, Vitor 
Gama, desde o início da 
pandemia os indígenas 
convivem com uma queda 
brusca em suas rendas, já 
que por medida de preven-
ção não estão se deslocando 
até a região central de Uba-
tuba para comercializarem 
seus artesanatos, temendo o 
contágio da Covid-19. Desta 
maneira, os Guaranis Mbya 
permanecem isolados na 
aldeia, localizada nas áreas 
de mata entre os bairros 
Prumirim e Itambuca. 

Lucas Barbosa
Ubatuba

No fim de março, os ‘Amigos 
da Folia’ já haviam arreca-
dado cerca de 260 máscaras 
de proteção, distribuídas aos 
indígenas. “Acreditamos que já 
que o bloco se une no Carnaval 
para festejar, devemos também 
nos reunir neste momento de-
licado para ajudar o próximo. 
Sabemos que os indígenas são 
muito vulneráveis a sofrerem 
complicações caso sejam con-
taminados pela Covid-19, então 
essas doações de alimentos 
contribuirão para que eles 
não necessitem deixar a aldeia, 
permanecendo em isolamento 
e segurança”, explicou Gama.

O professor revelou o sen-
timento de gratificação em 
poder colaborar com as fa-
mílias da Boa Vista, que até o 
momento não possui nenhum 
morador infectado pelo novo 
coronavírus. “Recentemente, 
esta aldeia completou cinquen-
ta anos de existência em Uba-
tuba. Há séculos os indígenas 
resistem a diversas doenças 
e ataques do homem branco, 
lutando pela manutenção de 
seus saberes e território. Zelar 
por estes povos, é uma forma 
de manter a história de nosso 
País viva. Esperamos contar 
com o maior apoio possível 

Obra de R$ 2 milhões amplia 
captação de água em Silveiras

Após quase duas décadas 
de espera, 412 famílias 
de Caraguatatuba estão 
próximas de passarem a 
contar em suas casas com 
energia elétrica e água 
encanada. Localizado na 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

região sul da cidade litorânea, 
o loteamento Rio Marinas foi 
regularizado no fim do ano 
passado, permitindo o início 
dos processos burocráticos 
para as implantações das 
melhorias em 2020. 

Uma equipe da secretaria 
de Habitação e Urbanismo 
realizou um mutirão no lote-
amento para o cadastramento 

dos moradores que serão 
beneficiados. A ação contou 
também com as presenças 
de representantes das con-
cessionárias de água, Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-
lo), e de energia elétrica, EDP 
Bandeirante. 

Segundo a Prefeitura, o 
loteamento, que fica em meio 
ao populoso bairro do Morro 
do Algodão, foi regularizado 
através de um programa mu-
nicipal, em outubro de 2019. 
A iniciativa garante condições 
legais para que, no mês se-
guinte, a EDP implantasse 150 
postes de iluminação nas vias 
do Rio Marinas.

Apesar da instalação da rede 
de média tensão de energia 
elétrica, os imóveis não pos-
suem ligações com o sistema, 
o que, de acordo com a Prefei-
tura, será revertido até o início 
de setembro, beneficiando as 
famílias que se cadastraram 
no mutirão do último final de 
semana. 

Já em relação à agua enca-

Fotos: Colaboração Vitor Gama

Aldeia Boa Vista em Ubatuba, é atendida por ação solidária do bloco carnavalesco "Amigos da Folia"

da população da região nesta 
campanha”.

Os moradores da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) inte-
ressados em contribuírem com 
a arrecadação de recursos para 
a aquisição de cestas básicas 
devem efetuar os depósitos ou 
transferências bancárias, de 
qualquer valor, até o fim desta 
semana, para a integrante dos 
‘Amigos da Folia’, Letícia de Sou-
za Barroso, através dos dados: 
Agência da Caixa Econômica 
Federal 0797, Conta Poupança 
36.186-7, Operação 013 e CPF 
469.362.207-97.

Caraguá avança em processo para 
levar água e energia a loteamento
Prefeitura cadastra famílias no Rio Marinas; EDP e Sabesp participam da ação

Cadastro de famílias do Rio Marinas; área deve receber saneamento

Fotos: Reprodução PMC

nada, a secretaria de Habi-
tação e Urbanismo explicou 
que equipes municipais e da 
Sabesp atuarão nas próximas 
semanas na implantação de 
aproximadamente dois quilô-
metros de rede de tubulação 
água, que será responsável 
pela distribuição aos imóveis. 
Apesar de não revelar o mês, 
o Executivo acredita que as 
moradias começarão a contar 
com a melhoria até o fim do 
ano. 

Os moradores do loteamen-
to Rio Marinas que queiram 
esclarecer dúvidas ou que 
não puderam comparecer 
ao cadastramento do último 
final podem entrar em contato 
com os agentes da secretaria 
de Habitação e Turismo pelo 
contato (12) 3885-1600. O 
interessado pode também se 
dirigir à sede da pasta, que 
fica à avenida Minas Gerais, 
nº 1.290, no bairro Indaiá, que 
tem funcionamento aberto 
ao público somente das 10h 
às 14h devido à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Ação amplia rede de saneamento, que tem ligações de 
esgoto para tratamento disponível por todos os bairros

O prefeito de Silvei-
ras, Guilherme Carvalho 
(PSDB), anunciou uma 
nova obra de captação 
de água e tratamento 
em Silveiras. Orçada em 
R$2 milhões, a ação será 
custeada pela Sabesp 

Marcelo Augusto dos Santos
Silveiras

(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo).

De acordo com a Prefeitu-
ra, a empresa responsável 
pela obra é a Sanex de So-
rocaba, que deve entregar o 
projeto em torno de seis me-
ses. O novo empreendimento 
terá laboratório químico, 
nova coletora no ribeirão 
Córrego Fundo e uma adu-

tora de água de 1,2 m.
Com a ação, 1,2 mil famí-

lias serão beneficiadas com 
o sistema que promete mais 
qualidade e aumento da 
quantidade dos reservatórios 
de distribuição. “Há muitas 
reclamações de falta de água 
em alguns pontos da cidade. 
A água também está vindo 
100% tratada, então, a em-
presa de Sorocaba ganhou 

a licitação e vai dar início 
às obras”, contou o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB).

Saneamento – Além da 
água, o esgoto também era 
um dos principais pedidos da 
população no início do atual 
mandato. O prefeito desta-
cou que a cidade conseguiu 
avançar com o tratamento, 
hoje, disponível em todo mu-
nicípio. “Quando eu entrei, 
em 2017, pegamos a cidade 
com 24 ligações de esgoto 
e nenhuma conectada. Tive 
que assinar um TAC (Termo 
de Ajustamento de Conduta) 
junto à Promotoria para 
fazer essas ligações. Cha-
mei um por um e foi feita a 
última ligação”, comemorou 
Carvalho.
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A GLOBO É FOGO – Hebe 
Camargo nunca escondeu a 
vontade de atuar na Rede Globo. 
Nunca teve oportunidade. Agora, 
depois de morta, chega às telas 
da Vênus Platinada em mini-série, 
rendendo audiência e lucro. Pena 
que o reconhecimento à nossa 
Taubateana querida tenha vindo 
tão tarde...
REAÇÕES – General Paulo 
Alípio Branco Valença, hoje 
comandando, em Brasília, a 
Diretoria de Patrimônio do Exército, 
gostou de receber as edições do 
Jornal Atos. Em particular, ele, 
que enquanto coronel comandou 
o 2º Batalhão de Engenharia de 
Combate e a Guarnição Federal 
em Pinda, apreciou a Coluna ‘Falei 
e Disse’: Por ela ficou atualizado 
do que se passa no Vale e na 
querida Pindamonhangaba, aonde 
pretende voltar um dia... Também 
gostaram de receber o jornal os 
pré-candidatos a vereador de 
Pinda: Ed Geia, ex-diretor da 
praça de esportes Zito; e, Lauro 
Jacob, liderança no Araretama, 
entre outros...
BOM CANDIDATO – Gostei da 
participação do Julielton Modesto 
no programa ‘Bastidores da 
Política’ pela ‘Vale Ver TV’. Corajoso 
ao avaliar a atual legislatura: 
‘Vereadores descompromissados 
em discutir e analisar projetos 
sobre as necessidades da 
Cidadania. É o pior conjunto de 
políticos que a Cidade já teve’. 
Os apresentadores Zé Roberto 
e Frangão foram unânimes em 
reconhecer: ‘Julielton tem pedigri. 
É filho do grande jurista Delvair 
Gonçalves de Araújo’...
CONFIRMADA A LENDA – Gugu 
Melo, pré-candidato a prefeito de 
Pinda pelo PT, me disse certa 
vez que toda a maconha, antes 
de chegar ao Rio de Janeiro, 
‘dorme em Pindamonhanga’. 
Pensei que era gozação comigo, 
por ser carioca. No entanto tive 
a confirmação esta semana. 
A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu 375 qui los de 
maconha, distribuídos em 398 
barras, num veículo de passeio 
interceptado na Dutra, altura de 
Pindamonhangaba. Motorista, 
de 22 anos, disse que recebeu 
a droga no Mato Grosso do Sul 
para entregar no Rio de Janeiro. 
Taí...
SEM MORAL – Doria que é 
todo esticadinho, chega a ser 
‘enxuto’, perdeu de vez a moral 
para condenar aglomerações 
em seu arco-íris de metas de 
flexibilização da quarentena. 
Permitiu que uma negociação 
com metroviários se arrastasse 
indefinidamente. Aí, deu no que 
deu. Quem foi dormir mais cedo 
não soube da suspensão da 
greve decidida em assembleia 
virtual na madrugada. Resultou 
em desnecessária aglomeração 

nas estações, até que os primeiros 
funcionários do metrô chegassem 
para o trabalho... Brincalhão. 
Manteve o Vale no Laranja, ao 
invés do Amarelo pretendido por 
todos os prefeitos da Região...
SOS ANIMAIS – Muito interessante 
a conversa do Alexandre 
Gaúcho com Alessandra Silva, 
da ONG ‘Santuário Filhos de 
Shanti, no Programa ‘Mundo 
Animal’, em Pinda. Ela atua no 
resgate e tratamento de animais 
abandonados em Taubaté, 
Tremembé e Pindamonhangaba, 
depois da exploração extenuante, 
além de outros animais largados à 
própria sorte. Para manter a obra, 
a ONG pede doações pois ocupa 
área alugada por R$ 2 mil e ainda 
arca com mais despesas para 
alimentação dos bichos...  
GRANDE IDEIA - Governo quer a 
instituição de presídios privados, 
onde detentos trabalhem para 
pagar seus custos. Chega de 
auxílio reclusão, diante de uma 
sociedade desempregada e 
falida...
TÔ DE OLHO - Finalmente uma 
notícia boa para aposentados 
e pensionistas. Pode ser que 
sejam favorecidos realmente por 
um décimo-quarto salário. Estou 
acompanhando. O senador Paulo 
Paim já votou a favor da criação 
emergencial para quem recebe 
auxílio-doença, auxílio-acidente, 
aposentadoria, pensão por morte 
e auxílio-reclusão. Tem gente que 
vai receber na aba. Os presos, por 
exemplo. Mas no todo, a medida 
será de muito valor... 
POR UM BALDE DE TINTA – 
Época de eleição. Confirma-se 
a ‘boa ação’ no resumo de um 
balde tinta, para pintura de faixas 
e um recuo de metro e meio na 
entrada do residencial Lessa, pela 
rua Gabriela de Barros Lessa. É 
como se conclui a promessa de 
melhoramentos no bairro feita por 
dois políticos. E lá se vão quatro 
anos de governo. Pensam que 
somos bobos... 
NINGUEM DIZ NADA – SABESP 
não responde a bronca de 
moradores de vários bairros do 
Distrito de Moreira César, e dos 
residentes do Morumbi, Castolira 
e Residencial São Paulo, onde 
falta água aos sábados, domingos 
e feriados. O aborrecimento 
será geral, ainda pior, com a 
possibilidade da empresa que 
serve tão mal, aumentar a conta 
em 3,5% a partir deste mês de 
agosto...
SHOW DE CAPACITAÇÃO – 
Bombeiros que atuam em Guará 
deram mais um show de destreza 
ao salvar um bebê que teria 
morrido engasgado, não fosse a 
intervenção. Criança de apenas 
19 dias foi socorrida no carro 
do pai. Militares aplicaram na 
criança a chamada ‘manobra de 
Heimlich’. Nota mil...
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Lorena retira calabresa 
imprópria para o consumo 
de cesta básica estadual
Prefeitura retoma distribuição à 918 famílias carentes sem a 
linguiça e Governo do Estado garante substituição do mantimento

Fotos: Reprodução PML

Servidores preparando as cestas básicas para a distribuição em LorenaApós constatar que um dos 
itens nas cestas básicas envia-
das pelo programa “Alimento 
Solidário”, do Governo do 
Estado, estava comprometido, 
a Prefeitura de Lorena sus-
pendeu as entregas que têm 
como foco famílias carentes. 
Linguiças calabresas foram 
descobertas em más condi-
ções. A distribuição de 918 
cestas foram retomadas nesta 
sexta-feira (31). Já o Estado se 
comprometeu a substituir o 
mantimento.

Da Redação
Lorena

As cestas, enviadas para 
todo o estado de São Paulo, 
chegaram em Lorena no dia 24 
de julho. Ao todo, foram 1.162 
unidades para atender famílias 
cadastradas no CadÚnico. A 
entrega teve início na última 
terça-feira (28), e foi suspensa 
para a retirada da linguiça.

De acordo com a nota di-
vulgada pelo Executivo, o 
alimento está dentro do prazo 
de validade, mas apresentou 
características impróprias para 
o consumo como na textura, 
odor e aspecto comprometido. 
Até a manhã desta sexta-feira, 
haviam sido entregues 244 
cestas. Seguindo as orienta-

ções da Vigilância Sanitária, a 
secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social retirou o 
item das outras 918.

As linguiças separadas fo-
ram recolhidas pela empresa 
Eppo Saneamento Ambiental 
e Obras, nesta sexta-feira, no 
Mercado Municipal, para o 
descarte correto no aterro sa-
nitário de Cachoeira Paulista.

Segundo a secretaria de 
Comunicação, o município en-
trou em contato com o Estado, 
responsável pelo programa e a 
devolutiva será a substituição 
do alimento. Ainda não há 
uma data prevista para o re-
cebimento, mas a expectativa 

é de que a nova remessa seja 
enviada na próxima semana. 

A Prefeitura destacou que 
a distribuição será realizada 
normalmente nesta sexta-feira, 
e que na próxima segunda-fei-
ra será feito um balanço para 
retomada das entregas na 
terça-feira (4).

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
o setor de imprensa do gover-
no estadual, que confirmou a 
substituição das linguiças a 
partir da próxima segunda-
-feira. A assessoria destacou 
que problemas com este estão 
previstos no programa, e que 
ao constatá-los, as prefeituras 

devem informar oficialmente 
o Estado para uma análise e 
reenvio do mantimento. 

Ainda de acordo com o setor, 
até o momento não há outras 
queixas na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) sobre 
a qualidade das cestas bási-
cas. “A pasta social do Estado 
monitora constantemente 
todas as regiões atendidas 
pelo programa e orienta para 

que qualquer ocorrência seja 
comunicada às Diretorias 
Regionais de Assistência e 
Desenvolvimento Social, que 
farão visitas técnicas com 
agentes da Secretaria para 
avaliação e solução do caso”, 
trecho da nota.

O programa ‘Alimento Soli-
dário’ já distribuiu mais de 1,1 
milhão de caixas de alimento, 
e atendeu cerca de quatro 
milhões de pessoas no estado.

CDHU realiza sorteio de unidades habitacionais na região
Pinda e Aparecida estão entre contempladas com moradias da Companhia; evento tem transmissão online

Em parceria com a CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano) 
de São Paulo, municípios da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) são contemplados pelo 
sorteio de unidades habita-
cionais. Pindamonhangaba e 
Aparecida aguardam a entrega 
de 298 moradias na próxima 
segunda-feira (3).

Em Pinda, serão 236 unida-
des habitacionais no Loteamen-
to Karina, localizado na região 
de Moreira César. O sorteio será 
a partir das 13h30 e conta com 
transmissão online direto da 
sede da CDHU através do canal 
do Youtube da Companhia e 
da secretaria de Habitação do 
Estado. Em função da pandemia 

Wanessa Telles
RMVale

do novo coronavírus, não será 
permitido reunir as famílias 
beneficiadas no ato da entrega.

Com investimento de R$ 23,6 
milhões, as moradias contam 
com área útil de 58,34m², dois 
quartos, sala, cozinha, banheiro 
e lavanderia. Entre as 236 re-
sidências, 24 serão destinadas 
às famílias com renda acima 
de cinco salários mínimos, 17 
à pessoas com necessidades 
especiais, 12 ao atendimento 
à pessoa idosa, 10 para agen-
tes de segurança, 8 unidades 
para inscritos individuais e 
as demais à demanda geral, 
totalizando 11.452 pessoas 
contempladas.

Aparecida – A região de San-
ta Terezinha aguarda a entrega 
62 moradias. Serão sete resi-
dências destinadas à famílias 
com renda familiar acima de 
cinco salários mínimos, cinco 
a pessoas com deficiência, 

quatro a pessoas idosas, três 
à agentes de segurança, duas 
para inscrições individuais e as 
demais à demanda geral.

Entre os 3.784 inscritos, qua-
renta foram descartados por 
desistência ou não atenderem 
as critérios estabelecidos. Entre 
os aprovados, 70,37% são do 
sexo feminino e 81,54% rece-
bem até um salário mínimo.

A transmissão será por meio 
do Facebook da CDHU, da se-
cretaria de Habitação ou pelo 
canal do Youtube da secretaria.

Inscrições – Ocorridas no 
mês de junho e início julho, 
as inscrições foram realizadas 
pelo site da Companhia, cdhu.
sp.gov.br e por meio do apli-
cativo Kaizala, disponível em 
aparelhos móveis com sistemas 
Android e IOS. Além de Apa-
recida e Pinda, cidades como 
Guaratinguetá e Ubatuba já 
foram beneficiadas pela ação.Conjunto habitacional Santa Terezinha, em Aparecida; entrega vai beneficiar 62 famílias da cidade

Funcionários paralisam trabalho na Novelis 
por PLR e confirmações do novo coronavírus
Protesto aponta para crescimento de casos na indústria; Sindicato da categoria 
alerta que mais de vinte metalúrgicos podem ter sido contaminados em Pinda

Os funcionários da Novelis 
paralisaram as atividades, 
nesta quarta-feira (29), para 
protestar contra a redução 
na PLR (Participação de Lu-
cros e Resultados). Foi abor-
dada também a elevação dos 
casos do novo coronavírus 
na empresa.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhangaba 
apontou que em maio houve 
queda na produção, com 
possibilidade de demissões. 
Para driblar a crise, foi 
acordado a redução pela 
metade da PLR, entretanto 
a categoria afirmou que no 
último mês a produção já 
retornou à normalidade.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O presidente do Sindicato, 
André Oliveira, relatou que 
“o sentimento do traba-
lhador é que isso foi uma 
manobra da empresa para 
se aproveitar e reduzir o pa-
gamento aos funcionários”.

A  pandemia do novo 
coronavírus contaminou 
35 funcionários da indús-
tria, conforme levanta-
mento do Sindmep. Dez 
deles estão recuperados 
da doença e voltaram aos 
postos de trabalho, outros 
25 seguem afastados para 
tratamento.

A empresa tem seguido o 
Plano São Paulo para a co-
municação de contaminados 
e testagem, mas outro fator 
preocupante é a falta de 
higienização do vestiário e 

banheiro nos períodos da 
tarde e noite.

Ao todo, a fábrica tem 1,3 
mil funcionários trabalhan-
do, além daqueles que estão 
empregados em terceiriza-
das. O Sindicato reivindica 
que a empresa amplie a 
capacidade de testagem em 
trabalhadores que tiveram 
contato com infectados.

Cenário – Pindamonha-
gaba tem mais 760 casos 

positivos para a Covid-19, 
incluindo o prefeito, Isael 
Domingues (PL – que segue 
tratando no InCor, em São 
Paulo), e o vice prefeito Ricar-
do Piorino (PSL). Desde o iní-
cio da pandemia, o município 
registrou 21 casos fatais. A 
secretaria de Saúde contabi-
liza que 305 pessoas já estão 
recuperadas, enquanto 428 
permanecem em isolamento 
para contenção da doença.
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Conheça as formas corretas para 
tratar e destinar o lodo do esgoto 
Efluente devidamente tratado pode retornar seguramente aos rios

Da Redação
Guaratinguetá

Toda a água que é usada 
no dia a dia, na limpeza, 
assepsia dos alimentos ou 
na higiene pessoal, tão 
importantes nesses tempos 
de pandemia da COVID-19, 
deve passar pelas etapas 
de tratamento de esgoto 
antes de retornar à natu-
reza. Quando o imóvel está 
conectado à rede pública, 
todo o efluente produzido 
é encaminhado para as 
Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETE), que são 
plantas de operação devi-
damente projetadas para 
realizar as diferentes etapas 
responsáveis pela remoção 
de cada impureza presente 

nos esgotos, e que podem 
variar de acordo com as ca-
racterísticas e necessidades 
de cada município.

Em Guaratinguetá, a em-
presa responsável pela cole-
ta e tratamento de esgoto, a 
Guaratinguetá Saneamento, 
utiliza o sistema de trata-
mento biológico em suas 
Estações de Tratamento, um 
dos mais eficientes na degra-
dação da matéria orgânica. 
Nesse processo, a remoção 
dos contaminantes ocorre 
através da ação de agentes 
biológicos como bactérias, 
protozoários e algas. A GSAN 
trata hoje 30% do esgoto da 
cidade e espera poder tratar 
100%, “se a prefeitura e a 
SAEG permitirem a execução 
do nosso plano de investi-

mentos”, justifica o diretor 
da Concessionária, Eduardo 
Caldeira.

Ao final do processo de 
tratamento, denominado 
secundário, o efluente é 
submetido a um processo de 
decantação. O lodo formado 
vai para o fundo do tanque, 
separando-se da parte líqui-
da, que já está livre de impu-
rezas, pronta para desinfec-
ção e posterior lançamento 
no rio. O lodo gerado precisa 
ser desidratado e destinado 
adequadamente, em aterro 
licenciado. Pode-se adotar 
várias técnicas para tratar 
o lodo excedente gerado no 
processo biológico de trata-
mento de esgotos antes de 
sua disposição, dentre elas, 
o leito de secagem, sistemas 

por bags e centrifugação.
A Guaratinguetá Sanea-

mento aplica todas essas 
técnicas em suas estações 
de tratamento, e recen-
temente acrescentou um 
novo processo de secagem 
de lodo na ETE Pedregulho, 
o sistema de centrifugação. 
Segundo a gerente opera-
cional da empresa, Indiara 
Jogas, esse método consiste 
no tratamento químico do 
resíduo através da aplica-
ção de polímeros, seguido 
por um processo físico 
em equipamento de alta 
rotação conhecido como 
centrífuga. A centrifuga-
ção garante agilidade no 
desague e maior concen-
tração do lodo retirado do 
processo.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 52/2020 PROC. Nº 355/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de matérias-primas 
a serem utilizadas para produção de medicamentos na farmácia de manipulação de 
Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia 27 de Agosto 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
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 340/20 SUP, 5270/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO DE 
RATIIFICAÇÃO, do processo acima referido, onde lê-se “art.4º e seguintes da Lei nº 
13.979/2020”, leia-se “art. 24, inciso IV da lei supracitada”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 45/2020 – PROC. Nº 302/2020

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 
para manutenção e instalação do Sistema de prevenção e combate a incêndio em imóveis 
próprios da Prefeitura de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: OFOS TECNOLOGIA COM. SERVIÇOS CONTRA INCENDIOS LTDA
CNPJ Nº: 72.024.599/0001-04
Valor Total: R$ 1.515.325,92(um milhão quinhentos e quinze mil trezentos vinte e cinco 
reais noventa e dois centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO – Proc. Nº 4863/2020GPRO – Contrato nº 24/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: PRONTO SOCORRO CONDE DE MOREIRA LIMA
CNPJ Nº: 51.628.360/0001-73
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração de dados bancários para pagamento da 
prestação de serviços.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem vigentes e inalteradas todas as demais cláusulas 
e condições do contrato principal.
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO DECRETO Nº. 7.466/2.020.
ESTENDE O PRAZO DA QUARENTENA DE QUE TRATA O DECRETO 7.407, DE 23 DE 
MARÇO DE 2.020, MANTÉM A FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CONSIDERADAS 
NÃO ESSENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
LEI ORDINÁRIA No. 3.884/2020.
ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.021 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 167/19 – CP Nº 46/20103/20198 - PML
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA EPP
CNPJ Nº: 32.327.348/0001-84
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação de vigência e o acréscimo de 0,085%(oitenta e cinco milésimos por cento) 
ao valor global do Contrato nº 167/19, decorrente do Processo Licitatório nº 409/19, CP 
nº 03/19, firmado em 07 de outubro de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do 
contratual por mais 01 (um) mês, a partir de 07/10/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA QUARTA: Com respaldo no art. 57,§1º, c/c art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e 
na cláusula 1.2 do contrato original, ficam acrescidos 0,085%(oitenta e cinco milésimos 
por cento), equivalente a R$ 1.678,59(um mil seiscentos setenta e oito reais cinquenta 
e nove centavos) ao valor global do contrato, destinados a reprogramação de meta para 
alteração quantitativa.
CLÁUSULA QUINTA: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
alteração do Contrato é de R$ 1.678,59(um mil seiscentos setenta e oito reais cinquenta 
e nove centavos)
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 1.996.678,59(um 
milhão novecentos noventa e seis mil seiscentos setenta e oito reais cinquenta e nove 
centavos)
PARÁGRAFO ÚNICO: Pelo presente termo aditivo opera-se a transferência do saldo 
remanescente de R$ 1.599.896,67(um milhão quinhentos noventa e nove mil oitocentos 
noventa e seis reais sessenta e sete centavos), proveniente da dotação orçamentária 
constante no contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 148/18 – PP Nº 46/2018 - PML
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ:35.820.448/0085-44
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a 
transferência, para estabelecimento filial da Contratada, da execução do objeto do 
Contrato nº 148/18, decorrente do Processo Licitatório nº 309/18, PP nº 46/18, firmado 
em 24 de setembro de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no Parecer nº 222/19, opera-se a alteração do 
executante contratual, para o estabelecimento da Contratada localizado a Rua Iracema 
Lucas, nº 255, Distrito Industrial Benedito Storani, Vinhedo/SP, endereço eletrônico 
<lg.br.licitacao@linde.com>,CNPJ nº 35.820.448/0213-03, Inscrição Estadual nº 
714.121.460.110.
CLÁUSULA TERCEIRA: Opera-se a alteração de enumeração do Contrato Original, 
passando-se para “Contrato nº 148ª/2018”.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Termo Aditivo nº 01
CLÁUSULA QUINTA: Consideram-se integrantes do Termo Aditivo, como se nele 
estivessem transcritos, os documentos constantes no Proc. Nº 4837/2020, o qual, neste 
ato, as partes declaram conhecer e aceitar
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/07/2020

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS AUGUSTO DO PRADO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de produção, estado civil divorciado, de 32 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de novembro de 1987, residente e domiciliado Rua
Padre Anchieta, nº 53, Maria Aurea, Pindamonhangaba SP, filho de ROBERTO DA
COSTA e  APARECIDA FÁTIMA DO PRADO COSTA.
ANA LÍVIA CUBA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada,
de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de abril de 1995,
residente e domiciliada Rua Padre Anchieta, nº 53, Maria Aurea, Pindamonhangaba
SP, filha de WALDECIR CUBA e CLEONICE APARECIDA HERMENEGILDO CUBA.
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, 23 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL TEIXEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de fevereiro de 2002, residente e domiciliado Rua do Cardoso, nº 466, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de MARCELO TEIXEIRA DE SOUZA e KEZIA
PRISCILA DOS SANTOS SOUZA.
SAMANTHA ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-SP,
no dia 23 de novembro de 2001, residente e domiciliada Rua do Cardoso, nº 466, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS e ELAINE
CRISTINA ASSIS DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público estadual, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de novembro de 1986, residente e domiciliado
Avenida Albuquerque Lins, nº 900, apto 51, bloco 03, Jardim Rosely, Pindamonhangaba
SP, filho de ISMAEL BENEDITO DE OLIVEIRA e SANDRA MARIA DE MORAIS
CESAR OLIVEIRA.
ISABELLE ALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretaria, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Botucatu-SP, no dia 19 de maio de
1990, residente e domiciliada Avenida Albuquerque Lins, nº 900, apto 14, bloco 04,
São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de TADEU ALVES DA SILVA e ÂNGELA
MARIA COSTILHAS SILVA. 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, 30 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS YOSHIO ARAI, de nacionalidade brasileira, profissão analista técnico administrativo,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
julho de 1991, residente e domiciliado Rua dos Bentos, nº 508, Chácara Galega,
Pindamonhangaba SP, filho de EGIDIO ARAI e ADRIANA AKEMI HIRAKI ARAI.
MILENA AYUMI TAKAHASHI, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
outubro de 1997, residente e domiciliada Rua dos Bentos, nº 508, Chácara Galega,
Pindamonhangaba SP, filha de DAVÍ KENJI TAKAHASHI e SANDRA APARECIDA
TAKAHASHI. 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, 31 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO AURELIO MEDEIROS ROQUE, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de sistemas, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 12 de fevereiro de 1989, residente e domiciliado Rodovia Vereador Abel Fabricio
Dias, nº 330, bloco 1, apto 32, Água Preta, Pindamonhangaba SP, filho de PERCIO
HAMILTON ROQUE e IVONETE RIBEIRO DOS SANTOS ROQUE.
JÉSSICA CRISTINA GALVÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ténica
de laboratório, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de junho de 1991, residente e domiciliada Rua Maria Duarte Raquel, nº
147, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de MARCUS VINICIUS GALVÃO
DA SILVA e MÁRCIA CRISTINA GALVÃO DA SILVA. 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, 31 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBINSON DOMINGOS DE CAMPOS SOUZA JUNIOR, de nacionalidade brasileira,
profissão vigilante, estado civil divorciado, de 39 anos de idade, nascido em Suzano-
SP, no dia 15 de junho de 1981, residente e domiciliado Rua Capitão Abdoral Escóssio
de Menezes, nº 110, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ROBINSON DOMINGOS
DE CAMPOS SOUZA e NANCI APARECIDA DE CAMPOS SOUZA.
ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de julho de 1980, residente e domiciliada Rua Capitão Abdoral Escóssio de Menezes,
nº 110, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MONTEIRO e MARIA DE
FATIMA MONTEIRO. 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, 31 de julho de 2020.
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Novos casos de Covid-19 faz secretaria de 
Saúde de Pinda expandir capacidade de leitos
Com mais um óbito confirmado, índice de internação na enfermaria chega a 88% durante a semana; 
cidade comemora avanço do estado do prefeito, que luta contra doença no InCor, em São Paulo

Para conseguir atender a 
demanda de pacientes do 
novo coronavírus, a secretaria 
de Saúde de Pindamonhan-
gaba alterou o protocolo de 
atendimento no Hospital de 
Campanha, no Cidade Nova. 
A unidade passará a receber 
somente pacientes infectados, 
possibilitando acompanha-
mento da evolução da doença. 
Nesta sexta, o novo quadro de 
saúde do prefeito, internado 
em São Paulo, deixou a cidade 
otimista.

Conforme dados da Vigi-
lância Epidemiológica, Pinda 
tem 853 casos positivos e 22 
óbitos. Cerca de 450 morado-
res estão isolados para evitar 
a proliferação do vírus, outros 
13 seguem internados para 
assistência médica. Mais 493 
pacientes aguardam os resul-
tados dos exames, sendo vinte 
deles hospitalizados.

Devido ao aumento das inter-
nações, a ocupação dos leitos 
de enfermaria se aproximava 
dos 88%, por esse motivo a 
pasta expandiu a capacidade 
para mais dez na Santa Casa 
Misericórdia. A expectativa é 
que ainda na próxima semana, 
UPA Cidade Nova (Unidade de 
Pronto Atendimento) tenha 
mais vinte leitos de enferma-
ria, além de outros cinco para 
cuidados intensivos.

O novo protocolo adotado 
permite internação precoce 
de pessoas que pertencem aos 
grupos risco com possibilidade 
de agravamento dos sintomas. 
A secretária de Saúde, Valéria 
dos Santos, explicou que neste 
novo formato a unidade estará 
voltada para tratamento da 
Covid-19 com o objetivo de 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

evitar complicações repentinas 
de casos leves que possam 
causar óbitos. 

Ainda nesta sexta-feira (31), 
Pindamonhangaba comemo-
rou a evolução do tratamento 
do prefeito Isael Domingues 
(PL). Segundo informações 
do Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas, local em 
que segue internado há uma 
semana, seu quadro teve me-
lhora o que possibilitou a alta 
da UTI Covid.

O chefe do Executivo conti-
nua o tratamento hospitalizado 
na enfermaria. Ele conta tam-
bém com fisioterapia respira-
tória e suporte de oxigênio por 
cateter nasal.

Leito de especialidade para atendimento a internados com o novo coronavírus; Pindamonhangaba amplia estrutura enquanto casos voltam a crescer durante a semana

Fotos: Reprodução PMP

Pinda pode ganhar nova unidades
de saúde a partir da próxima semana

A preocupação com a 
acelerada evolução do 
novo coronavírus em Pin-
damonhangaba, a Pre-
feitura espera finalizar 
a obra da nova unidade 
do ESF (Estratégia Saúde 
da Família) no Ribeirão 
Grande para na primeira 
semana de agosto. Iniciada 
em 2019, a ação entrou na 
fase final e deve garantir 

Wanessa Telles
Pindamonhangaba

melhor atendimento à popu-
lação da zona rural.

Com investimento de apro-
ximadamente R$ 300 mil, 
o local conta com recepção, 
consultórios, sanitários, sala 
de curativo e expurgo, sala 
de reuniões, área de serviço, 
depósito para materiais de 
limpeza e estacionamento. 
De acordo com a Prefeitura, o 
espaço está sendo construído 
com mão de obra direta da 
Prefeitura por meio da secre-
taria de Obras e Planejamento.

Além do Ribeirão Grande, 
outras regiões do município 
também foram contempla-
das com reforma e constru-
ção de novas unidades de 
saúde desde o final de 2019, 
como Crispim, Castolira, Jar-
dim Eloyna e Arco-Íris.

Covid-19 – Segundo bo-
letim epidemiológico atu-
alizado pela Prefeitura na 
última sexta-feira (31), a 
cidade atingiu a marca dos 
853 casos de Covid-19, com 
493 suspeitos e 22 óbitos. A 

divulgação na última quarta-
-feira (29), apontou recorde 
de 55 casos confirmados em 
apenas 24 horas.

Somando unidades pú-
blicas e particulares, o 
município apresenta 63% 
de ocupação dos leitos de 
enfermaria, 55% de ocu-
pação da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e segue 
com 45% no índice de ade-
são ao isolamento social, 
segundo o Sistema de Mo-
nitoramento Inteligente, 
mantendo o município na 
fase dois (laranja) do Plano 
São Paulo, que possibilita 
abertura de alguns serviços 
com restrições.

Litoral atinge marca de cem mortos pela pandemia
Mais da metade das vítimas são de Caraguá; São Sebastião lidera número de infectados e Ubatuba tem 21 mortes

O Litoral Norte registrou 
na última quinta-feira a cen-
tésima morte causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
Em situação crítica, Cara-
guatatuba acumula 53% dos 
óbitos ocorridos nas quatro 
cidades litorâneas.

Assim como o restante 
da população paulista, os 
moradores do Litoral Norte 
convivem desde o fim de 
março com o medo diante do 
avanço da pandemia. Aumen-
tando ainda mais o temor 
das famílias, a Prefeitura 
de Ilhabela confirmou na 
tarde da última quinta-feira 
a morte de uma mulher de 
45 anos, fazendo com que a 
região litorânea registrasse 
o segundo óbito em menos 
de 24 horas causado pela 
Covid-19, já que na noite do 

Lucas Barbosa
RMVale

dia anterior um idoso de 60 
anos morreu em Ubatuba.

Com 53 vítimas fatais, 
Caraguatatuba teve seu caso 
mais recente confirmado 
pela Prefeitura na última 
terça-feira (28). Apesar de 
internado na UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) da 
Casa de Saúde Stella Maris, o 
idoso de 70 anos não resistiu 
à doença.

Segundo o boletim di-
vulgado pela secretaria de 
Saúde, na tarde desta sexta-
-feira (31), Caraguatatuba 
contabiliza 775 moradores 
infectados, sendo que 58 
permanecem internados. 
Entre eles, 18 são tratados 
em leitos de UTI e quarenta 
em enfermaria. O Executivo 
não revelou os números de 
pacientes curados e o de que 
se tratam em suas casas.

Cidade com mais óbitos, 
Ubatuba teve 21 morado-
res mortos pelo novo coro-

navírus. De acordo com a 
Prefeitura, dos 496 casos 
confirmados da doença, 237 
pacientes se curaram, 220 
estão em isolamento domi-
ciliar e 18 internados.

Apesar de liderar o núme-
ro de infectados no Litoral 
Norte, com 987 casos, São 
Sebastião é a segunda cidade 
com menos vítimas fatais. De 
acordo com o boletim epide-
miológico desta sexta-feira 
(31), o município contabiliza 
18 mortos e 18 internados. 
Os dados de pacientes re-
cuperados e em isolamento 
domiciliar não são revelados 
pela Prefeitura.

Em situação mais amena 
em comparação as cidades 
vizinhas, Ilhabela teve oito 
mortes causadas pela pande-
mia. O número de infectados 
atinge 875, sendo 527 cura-
dos, 296 em tratamento do-
miciliar e quatro internados, 
sendo apenas um na UTI.

Guará recebe três mil comprimidos de ivermectina contra Covid-19
De acordo com Anvisa, medicamento ainda não tem eficácia comprovada para o combate ao novo coronavírus

Recentemente, a Prefeitura 
de Guaratinguetá recebeu 
três mil comprimidos do 
medicamento ivermectina 
para o tratamento precoce de 
pacientes contaminados pelo 
novo coronavírus. A cidade 
tem 591 pessoas infectadas 
e 19 mortes.

Bruna Silva
Guaratinguetá

Segundo as recomendações 
da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), o 
medicamento só poderá ser 
fornecido para tratamento 
através de prescrição médica. 
O órgão orienta que a receita 
seja utilizada somente uma 
vez e com validade de trinta 
dias. O mesmo vale para a hi-
droxocloroquina, cloroquina 
e nitazoxanida.

Em nota, a agência destacou 

que "...o uso de medicamentos 
sem orientação médica e sem 
provas de que realmente 
estão indicados para determi-
nada doença traz uma série de 
riscos à saúde...".

Apesar dos apontamentos 
da Anvisa, o prefeito Marcus 
Soliva (PSC) afirmou que essa 
é uma “grande contribuição 
no combate à Covid-19”. Se-
gundo a secretaria de Saúde, 
o medicamento é utilizado 

num coquetel com outros 
remédios para o tratamento 
na primeira fase da doença.

Questionado sobre a eficá-
cia da ivermectina, o municí-
pio afirmou que embora não 
haja comprovação científica, 
há análises clínicas de que a 
dosagem pode ajudar a evitar 
a proliferação do vírus em 
uma célula.

O medicamento está dis-
ponível na rede municipal 

de saúde para os pacientes 
que tiverem a prescrição 
feita por profissionais. Os 
componentes foram doados 

por empresários da cidade. 
“Não foi investido nenhum 
valor (do município)”, frisou 
a Prefeitura.

O Hospital Regional, que recebe a maior parte do atendimento a pacientes de Covid-19 no Litoral Norte

Fotos: Reprodução PMC
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Lorena recupera posse da Casa da Cultura 
e quita dívida da Santa Casa com banco
Proposta conseguir reduzir acordo em R$ 500 mil; Prefeitura aguarda pós-pandemia para retomar restauro

Em negociação com o banco 
Santander, a Prefeitura de Lo-
rena conseguiu, por meio de 
desapropriação, recuperar a 
posse de um dos seus mais im-
portantes marcos históricos: 
o Solar Conde Moreira Lima, 
há décadas utilizado como 
a Casa da Cultura. O prédio 
havia passado para domínio 
do banco, como forma de 
pagamento de uma dívida da 
Santa Casa da cidade.

Um débito da antiga admi-
nistração do hospital levou 
à então diretoria a colocar 
a Casa da Cultura como ga-
rantia para o pagamento de 
pendência de cerca de R$1,8 
milhão. “A Santa Casa deu 
esse imóvel com inação de 
pagamento. No acordo que 
eles fizeram, a Santa Casa 
tinha 120 dias para pagar e 
poder passar este imóvel para 
o Santander, com escritura 
pronta. Neste intervalo, to-
mamos conhecimento deste 
pagamento e o prefeito (Fábio 

Da Redação
Lorena

Marcondes) tinha que tentar 
resgatar esse imóvel para o 
município”, contou o secre-
tário de Negócios Jurídicos, 
Adriano Aurélio dos Santos. 
“A forma que a gente viu de 
resgatar esse imóvel para o 
município seria justamente 
a desapropriação, porque 
estava bem caraterizado a 
utilidade pública e o interesse 
social neste imóvel”, reforçou.

A proposta apresentada 
pela Prefeitura foi aceita 
pelo grupo Santander. Dos 
R$ 1,8 milhão, o município 
conseguiu uma redução para 
R$ 1,3 milhão. O repasse da 
escritura de propriedade do 
Solar Conde Moreira Lima foi 
assinado na quinta-feira (30) 
pelo prefeito. Com a medida, 
não somente a cidade garante 
a posse do prédio, construído 
em 1832, como a Santa Casa 
pode quitar a dívida com o 
banco.

O secretário de Negócios 
Jurídicos frisou que os valo-
res são oriundos do Tesouro 
Municipal. “Fizemos tudo com 
aval, do que é necessário, do 
banco e da Santa Casa, em-

bora não fosse necessária, 
porque a desapropriação é 
um ato unilateral do poder 
público. A Santa Casa, por sua 
vez, estará livre desse débito e 
Lorena ganha no seu acervo 
imobiliário, um imóvel dessa 
importância”.

O peso histórico também 
foi destacado pelo prefeito. 
“A intenção foi resguardar 
ao munícipio um patrimônio 
histórico, tombado, já em uso 
pela secretaria da Cultura, 
e um marco histórico. Man-
tivemos isso para a cidade, 
pois não sabíamos qual seria 
a definição do banco para o 
prédio”, frisou Marcondes.

Agora com a posse do pré-
dio, a Prefeitura deve inten-
sificar as ações para restau-
ração da Casa da Cultura. O 
prefeito lembrou que devido 
ao status de edifício tombado 
pelo Condephaat (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico), o planejamento é 
restrito a restauração. “Como 
é tombado, precisamos de 
uma autorização do Con-
dephat para reforma. O que 

cabe hoje é o restauro do 
imóvel. Através da Santa Casa 
e o Curso de Arquitetura do 
Unifatea (Centro Universitário 
Teresa D'Ávila), já temos em 
mãos um projeto, já encami-
nhado para o Condephaat, 
com pré-aprovação. Acredito 
que entre 2021 e 2022, a 

Prefeitura terá capacidade 
para fazer esse restauro, até 
por meio da Lei Rouanet (in-
centivo à cultura)”, estipulou 
o prefeito, que destacou que o 
secretário de Cultura e Turis-
mo, Roberto Bastos, o Totô, já 
apresentou um projeto para 
recuperação e investimento 

na Casa da Cultura à comu-
nidade cultural e empresa-
rial na tentativa de angariar 
recursos, mas o processo foi 
prejudicado pela pandemia ne 
Covid-19. “Quando tivermos a 
aprovação final do Condephat, 
a Prefeitura poderá buscar 
essas condições”.

Aparecida cria Centro de Enfretamento Contra Covid-19 na UPA
Com ampliação, município passar ter novo ambulatório para testagem de pacientes com suspeita de contaminação

A partir da próxima se-
mana, Aparecida passa ter 
um Centro de Enfretamento 
contra a Covid-19, no prédio 
da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) na avenida 
Chico Palma, que fica no 
bairro Santa Terezinha. A 
cidade atingiu a marca de 
159 contaminados com a 
doença.

Orçada em R$ 2,7 milhões, 
a unidade foi anunciada em 
2013 e está finalizada há 
anos, mas de acordo com a 
Prefeitura, o local precisava 
de uma autorização do Mi-
nistério da Saúde para que o 
prédio pudesse ser utilizado 
para outra função, já que 
uma UPA é inviável por con-
ta dos custos de manutenção.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Com a liberação, o espaço, 
a princípio, será mais um 
local para as pessoas que 
apresentarem sintomas do 
novo coronavírus, que serão 
atendidas com testes rápidos 
e swap (com uso de hastes de 
algodão para coleta nasal), 
porém a internação e avalia-
ções mais criteriosas conti-
nuam sendo feitas na Santa 
Casa de Misericórdia. Além 
disso, apenas moradores de 
Aparecida serão atendidos.

A secretária de Saúde, Ana 
Carolina Sbran, informou 
que o atendimento será de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. “Devido à pandemia 
do novo coronavírus e a ne-
cessidade de ampliar esses 
serviço aos cidadãos, nós 
vamos instalar aqui o Centro 
de Enfretamento Contra o 
Covid-19, que será respon-
sável pelo atendimento, 

orientação e triagem desses 
pacientes”, explicou a secre-
taria em um vídeo publicado 
na página do Facebook da 
Prefeitura.

Ainda segundo Ana Caroli-
na, toda equipe da Vigilância 
Epidemiológica estará no 
prédio para atendimento e 
orientação. 

Após o término do aten-
dimento de UPA, o prédio 
passará a ser utilizado como 
Centro de Especialidades 
Médicas, Centro de Diagnos-
tico, Fisioterapia, Farmácia e 
Vigilância Sanitária e Vigi-
lância Epidemiológica.

Até esta sexta-feira (31), 
o município já registrou 
159 casos de coronavirus, 
sendo 106 recuperados, 42 
em isolamento domiciliar, 
3 internados na Ala Covid 
da Santa Casa, um em outro 
hospital e 7 óbitos. A última 

morte registrada, nesta sex-
ta-feira (32) é de um homem 
de 83 anos, que sentiu os 
primeiros sintomas no últi-
mo dia 6 e deu entrada no 
Pronto Socorro no dia 11. 
Ele tinha histórico de doença 
cardiovascular crônica.

Doação – Com a pandemia 
do novo coronavírus, a Cam-
panha Inverno Solidário deste 

ano está arrecadando apenas 
cobertores novos, que são do-
ados para entidades carentes 
e famílias em vulnerabilidade. 

Nesta semana, a cidade 
recebeu 55 novas unidades, 
sendo trinta da agência do 
Banco do Brasil e 25 dos 
funcionários da Sicredi.

Todas as doações serão 
repassadas pelo Fundo So-

cial para a secretaria de 
Desenvolvimento e Promo-
ção Social, que destinará os 
cobertores para as famílias 
mais necessitadas da cidade.

Os interessados em fazer 
uma doação podem entregar 
o material na sede da secre-
taria, que fica à rua Jaime 
Ribeiro, nº 75, no Centro, 
das 8h às 17h.

A Casa da Cultura de Lorena, que passa à propriedade do município, após investimento de R$ 1,3 milhão

Fotos: Arquivo Atos


