
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2020 N.º 3.600R$ 1,50ANO 27

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

Pág. 4

MRS anuncia pacote de melhorias na travessia em Pinda
Medidas visam maior segurança para evitar acidentes na linha férrea; proposta ainda deve passar por avaliação

Para possibilitar maior 
segurança para os morado-
res de Pindamonhangaba, 
a MRS Logística (Malha 
Regional Sudeste) firmou 
parceria com a Prefeitura 
para iniciar o processo de 
melhorias na travessia da 
linha férrea. Entre elas 
estão a troca das cancelas, 
viaduto próximo à uma in-
dústria e também a retira-
da do pátio de cruzamento 
de trens no Centro.

De acordo com o muni-
cípio, as atuais cancelas 
serão subst ituídas por 
sinalização automática 
ativa, o cruzamento de 
trens será removido e ha-
verá a elaboração de uma 
passarela para a passagem 
segura de pedestres. Próxi-
mo à região do Feital, será 
construído um viaduto 
para atender o trânsito.   

A expectativa é que a 
remoção do pátio de ma-
nobras melhore o trânsito 
central que fica paralisado 
nos dois sentidos quando 
há a passagem de trem.

Os reajustes na segu-
rança da cidade foram 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

firmados através de vide-
oconferência com repre-
sentantes da Prefeitura e 
da empresa responsável. 
As propostas devem passar 
pela aprovação de instân-

cias governamentais fede-
rais. A próxima etapa é a 
avaliação da proposta pela 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) e 
também pelo TCU (Tribu-

nal de Contas da União).
Recentemente, a MRS 

concluiu mais uma revi-
talização de passagem de 
pedestres no município. 
“As obras foram realizadas 

com apoio de diferentes 
áreas da MRS, de modo a 
garantir segurança tanto 
para pedestres como ope-
ração ferroviária”, enfati-
zou a organização.

Foto: Divulgação PMP

Passagem de linha na região central da cidade; sistema deve passar por obras para qualificar fluxo diário

A Polícia Civil abriu um 
inquérito na última terça-
-feira (11) para identificar os 
responsáveis pelo abandono 
dos corpos de 34 gatos em um 
terreno baldio, na zona rural do 
município.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma denúncia 
anônima revelou à Polícia que 
diversos gatos mortos estavam 
dentro de caixas de papelão 
abandonadas em um terreno às 
margens da rodovia Cristiano 
Alves da Rosa, no trecho do 
bairro Quilombo.

Acionada, a Polícia Civil 
Científica coletou amostras 
dos tecidos dos animais e as 
encaminhou para análises la-
boratoriais, que devem revelar 
até o fim desta semana a causa 
das mortes dos gatos.

Segundo a Polícia, desde a 
manhã da última terça-feira 
equipes percorrem o Quilombo 
e bairros próximos em busca 
de testemunhas e informações 
sobre o caso.

Polícia 
investiga 
mortes de 
34 gatos em 
Cachoeira  

A decisão do Estado em 
avançar a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) para a 
fase amarela dentro do Plano 
São Paulo gerou controvérsia 
entre os prefeitos da região. 
Entre os 39 municípios, nem 
todos seguiram a medida do 
governador João Doria (PSDB), 
decidindo seguir com flexibili-
zação restritiva da fase laranja.

Com a entrada na fase ama-
rela, negócios como restauran-
tes, bares e academias podem 
voltar a funcionar na região, 
que chegou a 23.786 casos 
positivos e 731 mortes nesta 
terça-feira (12).
Lorena - Outro prefeito que 
não segue mais as medidas 
de Guaratinguetá é Fábio 

Flexibilização do Plano S.Paulo 
divide cidades da RMVale
Após informar que contava 
com ação regional, Soliva 
mantém Guará na fase laranja, 
mas vê vizinhas avançarem 
para amarela

Marcondes (sem partido). 
A Prefeitura divulgou nesta 

terça-feira que Lorena avançou 
para a fase 3 (amarela) no 
Plano São Paulo. 

Na cidade, que já registrou 
503 confirmações, 18 óbitos 
e 393 recuperados, a abertura 
de serviços como restaurantes, 
bares, lanchonetes, academias 
e centros de ginástica já foi 
liberada. O novo decreto 
também autoriza a venda 
e comercialização de todos 
os produtos (alimentícios e 
comércio em geral) nas feiras 
livres do município, desde 
que autorizadas por alvará 
de funcionamento, mas não 
incluiu a feira da barganha, 
realizada aos domingos. O calçadão de Lorena; um dos municípios que mudou de opinião após decreto estadual e avançou para fase 3
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Região confirma mais 17 
mortes causadas pela Covid
Cruzeiro e Lorena registram novos casos; Caraguá tem dois óbitos em 12 horas

Assine Agora mesmo!
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Nove cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) confirmaram, na 
quinta-feira, dia 13, mais 
mortes causadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19). Além 
de três municípios do Litoral 
Norte, a pandemia fez novas 
vítimas fatais em Cruzeiro e 
Lorena.

Divulgada pela secretaria 
de Saúde de Lorena no fim 
da manhã da quinta-feira, 
dia 13, a nota de pesar revela 
que um morador de oitenta 
anos faleceu em decorrência 

Lucas Barbosa
RMVale

da Covid-19, na noite do dia 
12. O idoso, que possuía co-
morbidades, estava internado 
na UTI (Unidade de Trata-
mento Intensivo) da Santa 
Casa desde 26 de julho.

Com o novo caso, Lorena 
atingiu a marca de 19 óbitos 
motivados pela doença. Dos 
539 moradores infectados, 
405 se curaram, 115 estão 
em isolamento domiciliar e 
quarenta internados, entre 
eles 17 em leitos de UTI e 23 
de enfermaria.

Apesar de não revelar as 
datas de internação e morte 
do paciente, a Prefeitura de 
Cruzeiro revelou que a nova 
vítima fatal da doença foi um 
idoso de 75 anos.

De acordo com o boletim 
epidemiológico da secretaria 
de Saúde, dos 29 mortos pela 
pandemia, 18 moravam em 
Cruzeiro e 11 em cidades 
vizinhas.

O documento também re-
vela que dos 360 infectados, 
256 se recuperaram, 74 se 
tratam em casa e seis estão 
internados.

No Litoral Norte foram 
confirmados na última quin-
ta-feira mais quatro óbitos 
por Covid-19.

Com dois casos, Caraguata-
tuba informou que as mortes 
ocorreram entre a manhã e a 
noite da última quarta-feira. 
A primeira foi de um idoso 
de 85 anos que sofria de 

comorbidades e estava in-
ternado desde 30 de julho na 
Casa de Saúde Stella Maris. A 
segunda foi de um homem de 
58 anos, portador de doenças 
crônicas, que era tratado na 
UPA (Unidade Pronto Aten-
dimento) do Centro desde o 
último dia 9.

Segundo o boletim epide-
miológico de Caraguatatuba, 
dos 1.152 moradores conta-
minados, 58 morreram e 77 
seguem internados.

Apesar de seus mais recen-
tes boletins epidemiológicos 
confirmarem que cada uma 
teve mais morador morto 
pela pandemia, as prefeituras 
de Ilhabela e São Sebastião 
não divulgaram dados sobre 
os pacientes.

Segundo a secretaria de 
Saúde de Ilhabela, o muni-
cípio tem 1.214 infectados, 
sendo nove óbitos, 1.003 
curados, 197 em isolamento 
domiciliar e cinco internados.

São Sebastião, contabiliza 
1.163 casos confirmados da 
doença, entre eles 28 mortes 
e 16 internados.

Os demais 11 óbitos por 
Covid-19 confirmados na 
região na última quinta-feira 
foram registrados em Jacareí 
(3), São José dos Campos (3), 
Taubaté (3) e Caçapava (2).

A LAVA JATO
PEGOU A COVID 19
A Lava Jato pegou a Co-

vid-19 e está na UTI.
Dificilmente sairá de lá!
Os primeiros sintomas 

de sua fragilidade iniciam 
quando o Supremo Tribu-
nal Federal aprova o envio 
para outros estados casos 
sem conexão direta com a 
Petrobras.

Em 2018, a corte proíbe 
as conduções coercitivas 
quando um suspeito – na 
maioria confirmados – era 
levado para depor, uma ação 
que dava visibilidade popu-
lar as ações da lava jato.

Deputados, senadores, 
empreiteiros com as blusas 
sobre as mãos para esconder 
as algemas.

Poderia ser humilhante, 
vergonhoso, excessivo, mas 
todos os indiciados tiveram 

a sua sentença condenatória 
confirmada e a esperança da 
sociedade que que o país es-
tava mudando, a esperança 
de que o “tudo terminar em 
pizza” havia terminado. 

As algemas era um sím-
bolo muito forte, mas dava 
a lava jato o apoio político 
da sociedade, pois se de-
pendesse dos poderes cons-
tituídos uma dúvida atroz e 
a famosa conclusão: mais 
uma pizza no forno!

Em março de 2019 o 
Supremo Tribunal Federal 
decide que crimes de cor-
rupção, quando investiga-
dos juntos com o caixa 2, 
deveriam ser distribuídos 
para a Justiça Eleitoral e 
não mais a Justiça Federal.

A Justiça Federal instala-
da em Brasília num majes-
toso prédio envidraçado que 
o Niemeyr, com certeza não 
aprovaria, como não apro-
vou o projeto do horroroso 
aeroporto da cidade.

Parece um conjunto de 
caixas espelhadas de mági-
cos onde se aprovam as con-
tas das campanhas políticas 
com o público hipnotizado.

A última aprovação de 
contas foi uma mágica so-
bre os gastos da campanha 
eleitoral da chapa Dilma 
e Temer que ultrapassou a 
1 bilhão de reais e a caixa 
do mágico disse que foi 
normal.

A partir daí a lava jato 
começa a ter problemas 
respiratórios.

O Supremo Tribunal Fe-
deral decide anular sentença 
do ex-juiz Sergio Moro 
contra um ex-gerente da Pe-
trobras, devido a ordem de 
fala de delatores e delatados 
no processo.

Antes desta decisão uma 
das turmas que compõem o 
tribunal já tinha revertido 
esta situação.

Um casuísmo jurídico 
para tirar o folego da lava 
jato!

Logo em seguida, o Su-
premo Tribunal Federal de-
cide que é inconstitucional 
que réus com condenação 
em segundo grau comecem 
a cumprir as suas penas se 
ainda houver um recurso 
pendente.

Situação anteriormente 
analisada pelo pleno, como 
possível, o cumprimento 
da pena antes do trânsito 
julgado.

Com esta medida o Su-
premo Tribunal Federal 
permite a soltura de um 
ex-presidente condenado 
e mais uma quantidade 
enorme de corruptos, trafi-
cantes, pedófilos, colarinho 
branco, doleiros etc.

A lava jato é preparada 
para ser entubada!

A campanha eleitoral 
para a presidência traz a 
bandeira da moralidade, da 
continuidade da caça aos 
corruptos.

O juiz Sergio Moro dei-
xa a magistratura com a 
convicção, a esperança de 
que a lava jato terá o apoio 
do governo e ganhará forças 
para prosseguir a sua luta. 

Ajudou o presidente 
ganhar as eleições!

A lava jato dá melhoras 
e começa a respirar sem 
aparelhos.

Nos primeiros meses 
de governo a sociedade 
começa a perceber que a 
corrupção será difícil de 
ser eliminada e o próprio 
governo, após eleição iné-
dita, retorna aos trilhos da 
velha política.

O ministro Sergio Moro 
pede exoneração do cargo.

A lava jato tem uma re-
caída e volta a ser entubada, 
com um agravamento do 
quadro clínico com trombos 
em importantes vias circu-
latórias.

A Suprema Corte retira 
trechos da delação de An-
tonio Palocci da ação penal 
contra o ex-presidente Lula 
e sinaliza anulação de sen-
tenças proferidas pelo juiz 
Sergio Moro, 

A lava jato tem uma 
recaída e os seus dias con-
tados.

Interessante, se não fos-
se trágico, na Itália, onde o 
juiz Sergio Moro foi buscar 
informações na operação 
“Mãos Limpas” – Mani 
Puliti – para a lava jato, 
foram os políticos que a 
destruíram, comandada 
pelo Berlusconi.

No Brasil a Justiça é o 
poder que destrói a lava 
jato.

Mais uma para a lista da 
vergonha nacional!

“A Lava Jato pegou a 
Covid-19 e está na UTI.
Dificilmente sairá de lá!”

“Aos crimes 
das nações 
Deus não perdoa”.

   Gonçalves Dias

Guarda Civil Metropolitana 
de Pindamonhangaba recebe 
autorização para atuar armada
Ação ocorre após sequência de treinamentos concluídos; para município, 

Com o objetivo possibilitar 
maior segurança para os 
moradores, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anun-
ciou, nesta semana, que os 
guardas civis metropolitanos 
passaram a receber o arma-
mento. A entrega aconteceu 
após a confirmação da Polí-
cia Federal para o porte de 
arma.

De acordo a administra-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ção, desde a última semana 
cerca de 25 funcionários 
receberam o armamento e 
já estão trabalhando com 
o equipamento. Para ter o 
porte de arma de fogo, os 
agentes passaram por mais 
de dez cursos e capacitações, 
entre eles os que abordaram 
legislação criminal, defesa 
pessoal e também policia-
mento comunitário.

Com este avanço é espera-
do que haja maior combate 
contra a criminalidade no 
município, uma vez que as 

ações serão integradas à 
Polícia Militar e Polícia Civil. 
O secretário de Segurança 
Pública, José Sodário Viana, 
explicou que no remode-
lamento a GCM (Guarda 
Civil Metropolitana) poderá 
realizar ações sistêmicas em 
conjunto com estes órgãos 
de segurança.

Ao todo, a Guarda Civil 
conta com 115 agentes 
e durante o processo de 
formação, diversos foram 
eliminados por não cum-
prirem os requisitos para 

o recebimento de armas 
de fogo. Em casos de abuso 
de autoridade ou aborda-
gens indevidas, a Prefeitura 
acompanhará as denúncias 
através das Ouvidoria e Cor-
regedoria. É competência da 
GCM proteger serviços, bens 
e instalações municipais, 
além de colaborar com a 
fiscalização de infrações de 
trânsito e apoiar às ações 
de Posturas. Neste novo 
formato, os agentes poderão 
também efetuar prisão em 
flagrante.

Nova estrutura disponível à Guarda Civil de Pinda; medida é um marco para a cidade

Foto: Divulgação PMP
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Águas Piquete instala novo 
booster no bairro Vila Estrela
Empresa vem realizando diversos investimentos para 
ampliação e qualidade do abastecimento na cidade

Da Redação
Piquete

Recentemente a Águas 
Piquete realizou a extensão 
de rede nos bairros Vila 
Estrela, Vila Usina e Vila Al-
deia parte alta e baixa, além 
da instalação 2.900 metros 
de rede de abastecimento, 
480 metros de ramais de 
ligação e a fixação de hidrô-
metros individuais em cada 
residência. Ainda dentro 
desse pacote de melhorias, a 
empresa realizou no final de 
julho, no bairro Vila Estrela, 
a instalação de um Booster 
- Estação Pressurizada de 
Água Tratada (EPAT). Esse 
equipamento tem como 
objetivo garantir a uniformi-
dade da pressão de água nos 
pontos de consumo.

“É normal identificarmos 
variações de pressão loca-
lizadas, após a implantação 
de novas redes de abaste-
cimento, ou seja, tínhamos 
pressões altas em alguns 

pontos e baixas em outros. 
Para equilibrar a pressão 
em todo bairro, instalamos 
um sistema de bombeamento 
para equalização e estabili-
zação de pressão, além disso, 
o novo Booster auxilia na 
eliminação de ar na rede, 
equilibra as pressões e am-
plia o raio de abastecimento” 
explica a gerente operacio-
nal da Águas Piquete, Indiara 
Jogas.

Segundo Jogas, a instala-
ção desse booster na Vila Es-
trela beneficia todo o sistema 
de distribuição de água no 
bairro, pois “os pontos como 
as pias, tanques e chuveiros 
precisam receber a pressão 
adequada para que a água 
caia de maneira uniforme, 
nem tão forte que possa 
prejudicar a instalação, nem 
em vazão muito reduzida. 
Logo, a instalação desse 
equipamento permite que a 
água chegue nos pontos de 
consumo de forma eficiente”, 
acrescenta. Novo booster instalado na Vila Estrela

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO DECRETO Nº. 7.470/2.020.
ALTERA O DECRETO Nº. 7.458, DE 16 DE JULHO DE 2020. DECRETO Nº. 7.471/2.020.
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. DECRETO Nº. 7.472/2.020.
FLEXIBILIZA O FUCIONAMENTO DE ATIVIDADES CONSIDERADAS NÃO ESSENCIAIS, 
PROIBIDAS PELO DECRETO DE QUARENTENA EM VIRTUDE PANDEMIA DO COVID-19 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DECRETO Nº. 7.473/2.020.
NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 15/2020 – PROC. Nº 313/2020

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 
em execução de serviços para contenção de talude de Ponte sobre o córrego do taboão, 
localizada na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, Centro, Lorena/SP, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: VERBASCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº: 05.810.013/0001-40
Valor Total: R$ 100.016,70(cem mil dezesseis reais e setenta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 57/2020 PROC. Nº 383/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
de fraldas geriátricas para a Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses, a realizar-se 
às 09h30min do dia 16 de Setembro 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.

Cruzeiro decide centralizar sede 
administrativa do governo no prédio do INSS

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou, na terça-feira, dia 
11, o contrato de locação 
definitiva do prédio do INSS 
(Instituto Nacional de Segu-
ro Social), para administra-
ção de todas as secretarias 
e órgãos públicos, com 
objetivo de facilitar o acesso 
da população aos serviços, 
agilidade no atendimento e 
redução de aluguéis.

O novo centro adminis-
trativo, localizado à rua 
Doutor Orthon Barcellos, 
prevê economizar até 25% 

dos gastos atuais com alu-
guéis. Além do atendimento 
do INSS e secretarias, o 
prédio será adequado para 
funcionamento de outros 
órgãos como Receita Fede-

ral, Detran, Ministério do 
Trabalho, Procon, Banco do 
Povo e o Acessa São Paulo. 
O projeto de adequação 
do local será iniciado nos 
próximos dias.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa 
Alukroma S/A Indústria e Comércio, a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 21 de agosto de 2020, às 
07h30, em Convocação única, respeitando quorum legal; no Estacionamento 
da empresa, situada na Avenida Vereador Cícero Pereira dos Santos, nº 1305, 
Polo Industrial II, na cidade de Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos 
relacionados Renovação do Banco de Horas. Lorena, 17 de agosto de 2020. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente
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Flexibilização do Plano São 
Paulo divide cidades na região

A decisão do Estado em 
avançar a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) para a 
fase amarela dentro do Plano 
São Paulo gerou controvérsia 
entre os prefeitos da região. 
Entre os 39 municípios, nem 
todos seguiram a medida do 
governador João Doria (PSDB), 
decidindo seguir com flexibili-
zação restritiva da fase laranja.

Com a entrada na fase ama-
rela, negócios como restauran-
tes, bares e academias podem 
voltar a funcionar na região, 
que chegou a 23.786 casos 
positivos e 731 mortes na 
terça-feira, dia 12.

A última semana foi mar-
cada por ações em diversas 
direções quanto ao posiciona-
mento das prefeituras.

Em reunião do Codivap 
(Consórcio de Desenvolvimen-
to Integrado do Vale do Paraí-
ba), na última semana de julho, 
um grupo de prefeitos entrou 
em embate devido a um posi-
cionamento liderado pelo pre-
feito de São José dos Campos, 
Felício Ramuth (PSDB), que 
tentava antecipar o avanço 
para a fase amarela para toda a 
RMVale, argumentando que os 
números do Estado referente à 
região continham erros, o que 
foi negado pelo governo Doria. 
Ramuth foi rebatido pelos pre-
feitos de Guaratinguetá, Mar-
cus Soliva (PSC), de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
e Lorena, Fábio Marcondes 
(sem partido), que decidiram 
seguir com seus municípios 
na fase laranja, medida que foi 
acompanhada por outras cida-
des como Pindamonhangaba, 
que acaba de ultrapassar os mil 
casos confirmados.

Agora, com a nova determi-
nação de João Doria, algumas 
cidades decidiram mudar de 
discurso.

São José dos Campos con-
tinua liderando o grupo de 
municípios que se colocou a 
favor do enquadramento da 
RMVale na fase amarela. Entre 
os prefeitos que se opuseram 
à ação no Codivap, Marcus 
Soliva (PSC) havia mantido 
o posicionamento em Guara-
tinguetá.

A única mudança será no 
horário comercial. Os estabeleci-
mentos que já estavam liberados 
passaram a atender das 12h às 
18h, de segunda a quinta-feira. 
Os escritórios de prestação de 
serviços em geral e as imobili-
árias funcionarão nos mesmos 
dias das 8h às 14h. A Prefeitura 
destacou que “continua tomando 
todas as medidas necessárias no 
combate ao coronavírus e ana-
lisando diariamente o quadro 
de contaminação no município, 
podendo ampliar ou restringir 
a flexibilização”..

Então com 832 casos con-
firmados, o prefeito chegou 
a afirmar em nota, no dia 
7, que contava com o apoio 
dos vizinhos para manter as 
medidas de restrições na fase 
laranja. “Devido à evolução 
do número de casos de con-
taminação de coronavírus 
nos últimos dias, bem como o 
aumento da ocupação de leitos 
de enfermaria e UTI nos hos-
pitais, Guaratinguetá, Lorena, 
Cruzeiro e Piquete decidiram 
permanecer na fase laranja do 
Plano SP, denominada fase 2 
(trecho da nota)”.

Mas Soliva não conta com o 
apoio esperado. Em Cruzeiro, 
o prefeito Thales Gabriel (Soli-
dariedade) liberou as atividade 
que engloba a fase amarela. De 
acordo com o novo decreto, os 
setores de alimentação pode-
rão funcionar de segunda a 
sexta-feira, com duas opções: 
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seis horas corridas ou dois 
turnos de três horas. A infor-
mação deverá estar fixada na 
entrada do estabelecimento.

Os estabelecimentos não 
poderão funcionar após às 
17h. Seguem valendo as res-
trições de medidas contra a 
Covid-19, como espaçamento 
entre clientes, higienização e 
disponibilização de álcool em 
gel 70%, limitação no número 
de pessoas e o uso obrigatório 
de máscaras.

A medida que impede o 
atendimento presencial aos 
finais de semana foi amplia-
da para os supermercados, 
que poderão atuar por meio 
de delivery aos sábados e 
domingos. Até esta terça-fei-
ra, Cruzeiro conta com 348 
infectados, 17 mortos e 202 
recuperados.

Lorena - Outro prefeito que 
não segue mais as medidas 
de Guaratinguetá é Fábio 
Marcondes (sem partido). A 
Prefeitura divulgou nesta ter-
ça-feira que Lorena avançou 
para a fase 3 (amarela) no 
Plano São Paulo.

Na cidade, que já registrou 
503 confirmações, 18 óbitos 
e 393 recuperados, a abertura 
de serviços como restaurantes, 
bares, lanchonetes, academias 
e centros de ginástica já foi libe-
rada. O novo decreto também 
autoriza a venda e comercia-
lização de todos os produtos 
(alimentícios e comércio em 
geral) nas feiras livres do mu-
nicípio, desde que autorizadas 
por alvará de funcionamento, 
mas não incluiu a feira da bar-
ganha, realizada aos domingos. 
Os protocolos de abertura 

Após informar que contava com ação regional, Soliva mantém 
Guará na fase laranja, mas vê vizinhas avançarem para amarela
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BIRRINHA – O prefeito de 
Taubaté não se conforma de 
ter perdido a guerra para o 
prefeito de Pindamonhangaba. 
Junior Ortiz era o comandante 
do SAMU na região. Com 
isso ,  admin is t rava  o  uso 
d e  a m b u l â n c i a s .  P i n d a 
pagava pelo que não tinha. 
Isae l  Domingues  rompeu 
com Junior Ortiz e criou o 
SAMUPI. Desde ai teve início 
uma guerrinha. Agora, Ortiz 
ataca Isael por ter falado que 
muita gente de Taubaté vem 
buscar socorro em Pinda. E, 
é verdade. Com o sucesso do 
Hospital 10 de Julho, usuários 
da UNIMED de Taubaté tem 
vindo buscar atendimento em 
Pindamonhanga... Parece que 
Junior quer criar animosidade 
que não existe entre Pindenses 
e Taubateanos. Êta guerrinha 
besta. É birrinha de menino 
mimado...
PERDA – Taubaté Perdeu 4 mil 
764 postos de trabalho só no 
primeiro semestre. Dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados do Ministério 
da Economia indicam que os 
setores mais afetados, pela 
ordem, são: Serviços (- 2.302); 
Indústria (- 1.556); e Comércio 
(- 988)... Ao invés de estar 
atento a isso, fica o Junior 
Ortiz nessa birrinha de menino 
mimado com Isael...
DORIA BICHADO – Bolsonaro 
aproveitou estada em São 
Paulo,  onde fo i  embarcar 
Michel Temer para o Líbano, 
pa ra  passa r  po r  rev i são 
médica da Covid-19. Doria, 
enquanto isso, confessava 
que testou positivo. Deve ter 
se contagiado pela boca, de 
tanto dar entrevistas sobre 
a doença. Vai passar pelo 
menos 14 dias despachando 
de casa.  A Secretár ia  do 
Desenvolvimento Econômico 
de São Paulo também está 
isolada, por precaução...
FALTOU DIZER – Tem angu 
no Lessa. Volto ao assunto 
da ‘monumental intervenção’ 
propalada para o bairro. Além 
do risível recuo de um metro 
e meio na entrada pela rua 
Gabriela de Barros Lessa, do 
balde de tinta e do arbusto, 
gravaram um vídeo profissional, 
reunindo a ‘nata da esquina’, 
provável  que em apoio a 
uma pré-candidatura. Estão 
gastando no vazio, fazendo 
supor que, quando a campanha 
esquentar vai ser ainda mais 
cara. Que o Ministério Público 
Eleitoral fique de olho...
MELHORIA DE VERDADE 
– MRS Logística e prefeitura 
a c e r t a r a m  p r o t o c o l o  d e 
i n t e n ç õ e s  e m  r e u n i ã o 
virtual. Entram em lista de 
prioridade: retirada do pátio de 
cruzamento de trens do centro 

da cidade, com passarela; 
construção de novo viaduto 
perto da Novelis; substituição 
de todas as cancelas antigas 
por sinalização automática. 
Isso sim é melhoramento. 
Nada de cascata eleitoreira...
C A D A V E Z  M E L H O R  – 
Programa Mundo Animal , 
apresentado por Alexandre 
Gaúcho pela 104,9 FM de Pinda 
está cada vez melhor. Gostei 
de ouvir, semana passada, a 
entrevista de Jeferson Carlos, 
sobre o Projeto Cavalgar. Uso 
da Equoterapia para atender 
c r ianças que necess i tam 
do cuidado para melhorar o 
rendimento escolar, trabalho 
rea l izado há 16 anos na 
Cidade. Isso a Vanguarda não 
mostra...
SERÁ VERDADE? – Anunciada 
para a próxima quarta-feira, 
(19) a retomada do atendimento 
físico para casos que exigem 
a tenção  p resenc ia l ,  nos 
postos do ‘Poupatempo’. Os 
agendamentos serão aceitos 
na véspera. A capacidade de 
recebimento de público será 
de apenas 30%...
VERSÃO DO RG DIGITAL 
– Polícia Civil de São Paulo 
lançou apl icat ivo que vai 
permitir baixar a versão digital 
da cédula de ident idade, 
gratuitamente...
B A R ATA V O A –  To c o u 
horror para a bandidagem de 
Campinas, Taubaté e Litoral 
Nor te .  PM,  Po l íc ia  C iv i l , 
Ministério Público e Polícia 
F e d e r a l  d e s e n c a d e a r a m 
o p e r a ç ã o  c o n j u n t a  p a r a 
cumprir 53 mandados de busca 
e 48 de prisão contra o tráfico 
de drogas. Foram presas 26 
pessoas, e apreendidas 5 
armas de fogo, um carregador 
e munições 9mm. Com os 
bandidos havia 20 mil pesos 
colombianos e R$ 16 mil 796... 
PM ACHOU DROGAS EM 
LORENA – Semana começou 
com ação proveitosa da Força 
Tática em Lorena. Denúncia 
anônima se confirmou. Havia 
grande quantidade de drogas 
com um casal no Bairro do 
Aterrado, onde funcionava uma 
refinaria clandestina. Moagem 
era feita num liquidificador...
H A J A  M I S S A S  –  E m 
meio a tantos pecados, só 
orando muito. ‘Santuário do 
Pai das Misericórdias’, na 
Canção Nova, será aberto a 
celebrações em Cachoeira 
Pau l i s ta .  A p resença  de 
fiéis será limitada, seguindo 
diretrizes sanitárias. Também 
estão acontecendo missas 
em Aparecida. Em Roseira 
é preciso agendar o lugar 
para os cultos no Mosteiro 
da Sagrada Face de Cristo 
Sacerdote pelo telefone (12) 
3646-1261...

e mais detalhes sobre a 
fase amarela foram publi-
cados no site da Prefeitura, 
lorena.sp.gov.com.br. 

Em Piquete, a prefeita Ana 
Maria de Gouvêa (PSB) já 
havia publicado um decreto 
estendendo a quarentena na 
cidade ao menos até o próximo 
dia 16, mantendo as mesmas 
condições do decreto de 20 
de julho, quando a cidade se 
manteve na fase laranja. Ela 
destacou que a Prefeitura está 
analisando as condições estru-
turais da cidade, que tem 107 
casos, 3 mortes e 63 pacientes 
recuperados.

Com 1.227 confirmações, 
26 mortos e 678 recuperados, 
Pinda decidiu avançar à fase 
amarela, em decreto divulgado 
no último final de semana pelo 
prefeito Isael Domingues (PL). 

Moradores trafegam pelo Calçadão no Centro de Guará; cidade que foi mantida na fase laranja


