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O EXTRAORDINÁRIO 
GALAXY S21 5G
COM O PRIMEIRO 5G 
DO BRASIL.

Aparelho sem carregador e fone, conforme comunicado pela fabricante. Mais informações acesse o site https://samsung.com.br/”. A funcionalidade DSS é estágio inicial da tecnologia 5G e, para usufruir do serviço, o cliente deverá ter aparelho compatível. Para
consultar as localidades com rede 5G DSS, aparelhos compatíveis e ter mais informações, acesse www.claro.com.br/5G. Oferta válida para clientes pessoa física no plano indicado de 05/3/2021 a 4/4/2021, ou enquanto durarem os estoques. Oferta de 12 vezes de
R$215,99 considera o valor de lançamento do smartphone Samsung Galaxy S21, ou valor à vista de R$ 2.589,00, no Claro Pós 360GB (240gb franquia livre +120gb extraplay) com assinaturas Netfl ix e Conmebol inclusas, por R$ 449,99/mês no combo Multi”. A
contratação dos apps da oferta é opcional e realizada de forma avulsa, sendo que qualquer custo com mensalidades, conteúdo ou utilização poderá ser integralmente do USUÁRIO. Consulte condições. Oferta sujeita à fi delização, análise de crédito e multa
contratual. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada em conformidade com o regulamento de qualidade da Anatel vigente. Consulte mais informações em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Habilitado para
tecnologia 5G. Consulte sua operadora. Promoção válida de 8/3 a 4/4/2021. Na compra dos seguintes produtos, você ganha os respectivos vouchers para compra de produtos Samsung de acordo com os modelos: Galaxy S21 Ultra: voucher de R$1.000; Galaxy S21+:
R$750; Galaxy S21: R$ 500. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br. Para participar da ação, é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você na promoção de lançamento do Galaxy S21 no período de 1/4 a 2/5/2021. O prazo de
recebimento do(s) produto(s) resgatado(s) é de até 30 dias a partir da data de uso do voucher da promoção de lançamento do Galaxy S21. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.
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Acesso ao Centro de enfrentamento ao Covid-19 em Aparecida; RMVale registra pior mês da pandemia

O AME de Lorena, uma das armas do prefeito Sylvio Ballerini para projeto que tenta liberação do Hospital Regional; debate com Estado continua

RMVale ultrapassa marca de três 
mil mortes causadas pela Covid-19
Número de vítimas fatais tem crescimento de 15% em apenas três semanas; 
primeiro óbito registrado na região completa um ano na próxima sexta-feira

Foto:  Marcelo A dos Santos
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Para a preocupação das 
autoridades em Saúde, a 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) superou na 
última segunda-feira (22) 
a marca de três mil mortos 
pelo novo coronavírus (Co-
vid-19). 

De acordo com os boletins 
epidemiológicos divulgados 
pelas 39 cidades da RMVale, 
a área até o fim da tarde 
desta terça-feira (23) regis-
tra 3.038 vítimas fatais da 
pandemia. 

Os dados apontam que o 
índice de mortes cresceu 15% 
em apenas três semanas, já 
que no último dia 2 a região 
contabilizava 2.657 casos. 

Maior e mais populoso 
município da RMVale, com 
quase 730 mil habitantes, 
São José dos Campos lidera o 
número de vítimas fatais da 
pandemia, com 919 registros. 

Fechando o ‘pódio’, apare-
cem Taubaté e Jacareí, com 
356 e 324 casos respectiva-
mente. 

As demais cidades entre 
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as dez com mais óbitos na 
região são Caraguatatuba 
(240), Pindamonhangaba 
(161), Guaratinguetá (138), 
Caçapava (101), Lorena (101), 
São Sebastião (91) e Campos 
do Jordão (87). 

Já na lista dos municípios 
que ocupam da 11ª até a 29ª 
posição com mais vítimas 
fatais aparecem Cruzeiro 
(85), Ubatuba (80), Cachoeira 
Paulista (50), Aparecida (44), 
Ilhabela (32), Tremembé (26), 
Paraibuna (19), Potim (18), 
Piquete (17), Bananal (15), 
Igaratá (14), Roseira (13), 
Queluz (12), Cunha (12), São 
Luiz do Paraitinga (9), Santo 
Antônio do Pinhal (8), São 
Bento do Sapucaí (8),  Lavri-
nhas (8) e Silveiras (8). 

Em contrapartida, as dez 
cidades da região com menos 
casos são Natividade da Serra 
(2), Redenção da Serra (2), 
Monteiro Lobato (3), Arapeí 
(4), Areias (4), Lagoinha (4), 
Canas (5), São José do Bar-
reiro (5), Santa Branca (6) e 
Jambeiro (7). 

Com a maioria de seus leitos 
de UTI (Unidade de Trata-
mento Intensivo) ocupados, 
a RMVale enfrenta a situação 
mais preocupante desde o 
início da pandemia. 

O primeiro caso de conta-
minação pela Covid-19 na 
região foi registrado em 17 
de março de 2020, em São 
José dos Campos, tendo como 
infectada uma jovem de 21 
anos. A primeira vítima fatal 
da doença foi um morador 
de Taubaté, de 67 anos, que 
morreu em 26 de março do 
ano passado.

Lorena reforça pedido ao 
Estado por Hospital Regional
Ballerini aposta em estrutura da Santa Casa e AME para convencer Governo Doria

Em trabalho para garantir 
avanços para a Saúde, o pre-
feito de Lorena, Sylvio Ballerini 
(PSDB), reforçou na última 
quarta-feira (17) o pedido 
ao Governo do Estado para 
a implantação de um hospi-
tal regional no município. O 
Executivo solicitou também 
melhorias nos setores de 
infraestrutura e turismo, ca-
pazes de beneficiarem cinco 
cidades da região. Contando 
com a presença do secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, o 
Estado promoveu, na tarde 
da última quarta-feira, uma 
audiência pública para discutir 
as principais demandas das 
cidades que integram os cir-
cuitos do “Vale da Fé” e “Vale 
Histórico”. O primeiro é for-
mado por Cachoeira Paulista, 
Canas, Guaratinguetá, Lorena 
e Piquete. O outro, é composto 
por Arapeí, Areias, Bananal, 
Cruzeiro, Lavrinhas, São José 
do Barreiro, Silveiras e Queluz.

Pinda tem 
obras contra 
alagamentos 
no Araretama

Atendendo as reclama-
ções de moradores sobre 
alagamentos no bairro Ara-
retama, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou, 
nesta semana, as ações 
de melhorias para evitar 
as enchentes na região. 
Segundo a secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, as 
atividades devem solucionar 
os problemas entre as ruas 
Ramiro Alves dos Santos e 
João Batista Ribeiro. O local 
já recebeu mais de cinquen-
ta tubos de concreto, com 
1,5m, para que seja trocada 
a tubulação.

Santuário 
de Frei Galvão 
ganha peso no 
pós-pandemia 

Uma das principais apos-
tas do turismo de Guara-
tinguetá para o reforço 
do setor na retomada da 
economia pós-pandemia, o 
Santuário de Frei Galvão 
passa a ser oficialmente 
administrado pelos frades 
da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição a par-
tir do próximo dia 11. Com 
a mudança, o atendimento 
aos fiéis será ampliado, com 
mais celebrações. Melhorias 
na infraestrutura da igreja 
e o projeto de construção 
do novo santuário também 
estarão aos cuidados dos 
franciscanos. O processo 
de transição entre Arqui-
diocese de Aparecida e a 
Província foi iniciado em 
setembro de 2020.
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Guará avança 
com processo 
para ter voos 
no Edu Chaves

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSC), 
confirmou, nesta segunda-
-feira (22), o aval do Governo 
do Estado para o processo 
de desestatização (quando 
passa a poder ser privado) 
do Aeroporto Edu Chaves. O 
espaço foi o único seleciona-
do na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte). A medida foi 
viabilizada após a publicação 
da Portaria nº 332 publicada 
no Diário Oficial da União, 
ainda na última semana. As-
sim, Guaratinguetá estará no 
processo de concessão de 22 
aeroportos para a iniciativa 
privada. A previsão é que o 
edital seja laçado no próximo 
mês.
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Lorena reforça pedido ao Estado 
para contar com Hospital Regional
Sylvio Ballerini aposta em estrutura da Santa Casa e AME para convencer Estado

Em trabalho para garantir 
avanços para a Saúde, o pre-
feito de Lorena, Sylvio Balleri-
ni (PSDB), reforçou, na última 
quarta-feira (17), o pedido 
ao Governo do Estado para a 
implantação de um hospital 
regional no município. O 
Executivo solicitou também 
melhorias nos setores de 
infraestrutura e turismo, ca-
pazes de beneficiarem cinco 
cidades da região.

Contando com a presença 
do secretário estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, o Estado pro-
moveu na tarde da última 
quarta-feira uma audiência 
pública para discutir as prin-
cipais demandas das cidades 
que integram os circuitos do 
“Vale da Fé” e “Vale Histórico”. 
O primeiro é formado por 
Cachoeira Paulista, Canas, 
Guaratinguetá, Lorena e Pi-
quete. O outro é composto 
por Arapeí, Areias, Bananal, 
Cruzeiro, Lavrinhas, São José 
do Barreiro, Silveiras e Queluz. 

Devido às medidas de dis-
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O prefeito Sylvio Ballerini, que voltou a debater com Estado a implantação do Hospital Regional para Lorena

Foto:  Rafaela Lourenço
tanciamento social motivadas 
pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), a reunião 
foi realizada pela internet. O 
evento remoto foi dividido 
em dois blocos, separando as 
discussões entre os represen-
tantes dos municípios das duas 
microrregiões. 

De acordo com o secretário 
de Governo de Lorena, Lucas 
Mulinari, durante a audiência, 
Ballerini utilizou como argu-
mento para a implantação do 
hospital regional no município 
o fato de que a Santa Casa rea-
lizou no ano passado 140 mil 
atendimentos de pacientes de 
outras cidades da região, prin-
cipalmente do raio de Roseira 
a Bananal. O chefe do Execu-
tivo destacou também que o 
aparelho público seria uma 
complementação interessante 
ao trabalho desenvolvido no 
AME (Ambulatório Médico de 
Especialidades). “Nesse sentido 
podemos dizer que informal-
mente já somos regionais. 
A vinda do hospital seria a 
confirmação desse trabalho 
já desenvolvido por Lorena. O 
que estamos demonstrando ao 
Estado é que estamos prontos 
para ser sede do hospital, uma 

vez que já possuímos o AME 
e essa integração seria útil 
para a população regional”, 
explicou Mulinari.

O secretário de Governo 
afirmou ainda que durante a 
audiência, Vinholi e o subse-
cretário estadual de Relacio-
namento com os Municípios, 

Ortiz Júnior, foram receptivos 
à solicitação de Lorena. “O pre-
feito ficou esperançoso de que 
possamos lograr êxito nesta 
demanda importante. Estamos 
aguardando passar essa fase 
emergencial da Covid-19, 
para que possamos nos reunir 
presencialmente com o gover-

nador João Doria (PSDB) para 
entregarmos nossos estudos 
de viabilidade de implantação 
do hospital. Porém, se essa fase 
se prolongar, iremos realizar 
encontros virtuais e continuar 
com as tratativas”. 

Esta foi a segunda vez em 
menos de um mês que Balle-

rini solicita ao Estado a ‘che-
gada’ de um hospital regional. 
Em 18 de fevereiro, o prefeito 
revelou nas redes sociais que 
havia participado de uma reu-
nião sobre o tema com Vinholi 
e Ortiz Junior. 

Além da questão da Saúde, o 
prefeito de Lorena e os demais 
representantes das cidades do 
‘Vale do Fé’ solicitaram apoio ao 
Estado para o desenvolvimento 
de ações integradas que garan-
tam melhorias em diversas áre-
as como infraestrutura, turismo 
e economia. Na reunião, os Mu-
nicípios pediram recursos para 
as pavimentações de diversas 
estradas rurais, facilitando o 
deslocamento de turistas e de 
mercadorias entre as cidades, 
e para a implantação de polí-
ticas econômicas de suporte 
às empresas no período da 
pandemia. 

Cruzeiro –O prefeito de 
Cruzeiro, Thales Gabriel Fon-
seca (PSD), também aprovei-
tou a audiência pública para 
reforçar a Vinholi a necessi-
dade da construção de um 
Hospital Regional na cidade. 
O chefe do Executivo, que há 
mais de cinco anos vem tra-
tando o tema com o Estado, 
ressaltou que a implantação 
da unidade possibilitaria um 
atendimento mais ágil aos 
moradores das oito cidades 
do Vale Histórico. 

Assim como Lorena, a Pre-
feitura de Cruzeiro afirmou 
que a atual gestão estadual 
tem se demonstrado recep-
tiva ao pedido, e novas reu-
niões deverão ser agendadas 
em breve.

Com casos de Covid-19 entre crianças e adolescentes,  
São Sebastião reorganiza atendimento em Boiçucanga
Ampliação de estrutura é aposta para melhorar o 
atendimento aos pacientes infectados; cidade amplia 
testagem do combate ao vírus após elevação de casos

Bruna Silva
São Sebastião

Com a elevação das con-
taminações entre crianças 
e adolescentes, a Prefeitura 
de São Sebastião decidiu 
reorganizar a estrutura de 
atendimento do Hospital de 
Boiçucanga. A medida foi 
anunciada pelo prefeito, Feli-
pe Augusto (PSDB), na manhã 
da última quinta-feira (18).

Somando mais de 6,8 mil 
contaminações pelo novo 
coronavírus, a secretaria 
de Saúde da cidade optou 
por alterar a estrutura de 
assistência aos pacientes 
contaminados. De acordo 
com o Município, onde era 
enfermaria se torna ala única 

para tratamento da Covid-19 
e a pediatria passa a ser área 
de traumas.

“Isso tudo é uma mudança 
temporária para atender 
esse expressivo número de 
casos que estão chegando”, 
explicou o prefeito. Os res-
ponsáveis atrelam a elevação 
dos atendimentos à nova 
cepa do vírus. Nos últimos 
vinte dias houve o aumento 
de assistência pediátrica com 
síndrome respiratória. 

Crianças com idade abaixo 
de 12 anos correspondem a 
25% dos atendimentos com 
sinais de complicações res-
piratórias. A gestão relatou 
ainda que a taxa em ascensão 
em crianças não era obser-
vada na primeira onda da 
doença.

Para fortalecer o combate, 
São Sebastião tem intensifi-
cado a testagem em massa. 
Dados apontam que 38% 
da população já foi testada. 
Na última quinta-feira (18), 
quando os exames aconte-
ceram na Costa Sul, mais 
de cem novos diagnósticos 
foram identificados. A estima-
tiva do município que é mais 
de mil pessoas efetuaram o 
teste rápido.

O último boletim epide-
miológico indica que há 38 
pessoas internadas, sendo 
16 delas na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). Mais 
de 390 moradores estão em 
isolamento domiciliar como 
contenção do vírus, que vi-
timou 86 vidas somente em 
São Sebastião.

Foto:  Reprodução PMSS

Testes para a Covid-19 são foco para ampliação de atendimentos e diagnósticos em São Sebastião
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Iguá Saneamento reforça plano 
estratégico de sustentabilidade
Companhia pretende ser referência do setor em ESG

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Água, a Iguá Sa-
neamento fez um movimento 
muito importante. A compa-
nhia anunciou uma ambiciosa 
reformulação em seu plano 
estratégico de sustentabili-
dade, que visa transformar 
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a empresa em referência em 
questões ESG no Saneamento.

As ações socioambientais da 
Iguá passam a ser norteadas 
pelos mais elevados padrões 
internacionais, tendo como 
referência o Sustainability 
Accounting Standards Board 
(SASB), a Global Reporting Ini-
tiative (GRI) e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas.
“A água é o recurso mais 

essencial à vida, e a Iguá en-
tende a responsabilidade de 
cuidar desse bem. Nosso plano 
de sustentabilidade está inti-
mamente relacionado com a 
necessidade de antecipar e 
mitigar riscos, principalmente 
se considerarmos o impacto 
que eventos naturais mais 

recentes nos impõem, que é o 
caso das mudanças climáticas, 
por exemplo. Esse movimento 
reforça o objetivo principal da 
Iguá, que entende o saneamen-
to como força de transforma-
ção social. Ao cuidar da água 
estamos também cuidando da 
população, melhorando sua 
qualidade de vida.”, destaca 
Pericles Weber, COO da Iguá.

Membro do Pacto Global 
da ONU, a empresa também 
assume compromissos pú-
blicos como universalização 
do saneamento até 2030; ser 
carbono neutro até 2030; 
aumentar para 45% a partici-
pação de mulheres em cargos 
de liderança e para 50% a 
presença de negros em toda a 
organização até 2025; aprimo-
rar o aproveitamento hídrico 
e implementar estudos de im-
pacto das mudanças climáticas 
em seus mananciais; e adotar 
processo de homologação de 
fornecedores até dezembro de 
2021, replicando as premissas 
sustentáveis da companhia em 
sua cadeia de suprimentos.

A companhia definiu quatro 
pilares essenciais que orien-
tam a realização das ações 
socioambientais em todas as 
suas unidades operacionais, 
constituindo o planejamento 
estratégico SERR – Segurança 
hídrica; Eficiência na produ-
ção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e 
tratamento de esgoto; e Res-
peito às pessoas.

“Com o SERR, a Iguá assume 
um posicionamento importan-
te sobre como tudo isso será 
feito ao reforçar a visão de 
longo prazo e envolver todas 
as partes relacionadas nesse 
processo, como nossos colabo-
radores, clientes, fornecedores 
e as comunidades onde atua-
mos”, explica Rosane Santos, 
diretora de Sustentabilidade 
da Iguá. “Não apenas isso. A 
companhia se volta  público em 
geral, entre outros”, acrescenta.

Como parte do relan-
çamento do SERR, as 
unidades regionais da 
Iguá aproveitaram o Dia 
Mundial da Água para 
desenvolver ações que 
demonstram o impacto 
do saneamento na qua-
lidade de vida dos indi-
víduos e a conservação 
ambiental.

Em Piquete, a Águas 
Piquete, empresa do gru-
po Iguá, reforçou o pilar 
do SERR, com a letra 
S – Segurança Hídrica 
e iniciou um grupo de 
trabalho, para a elabo-
ração do seu PSA (Plano 
de Segurança da Água). A 
ideia é envolver os cola-
boradores para a criação 
do plano local. Foi apre-
sentada uma cartilha 
online para auxiliar na 
execução dos trabalhos. 
Esse projeto foi iniciado 
no Dia Mundial da Água e 
tem previsão de entrega 
em outra data também 
muito importante - 5 de 
junho, Dia Mundial do 
Meio Ambiente.

“Por meio dessa ação, 
buscamos incentivar o 
envolvimento de todos 
os colaboradores, traba-
lhando de forma colabo-
rativa para a criação de 
um importante documen-
to que irá auxiliar na pre-
visão de possíveis riscos, 
promovendo ainda mais 
a segurança na execução 
das atividades”, explica o 
diretor da Águas Piquete, 
Mateus Banaco.

Ação pelo 
Dia Mundial 
da Água

COMUNICADO

“A empresa JZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA, inscrita no CNPJ: 30.202.987/0001-98, para fins da 
Instrução Normativa Nº 81, de Junho de 2020, torna público 
para ciência de terceiros que, através de deliberação 
societária decidiu pela diminuição do seu capital que é de 
R$ 1.684.950,00 totalmente integralizado, é excessivo ao 
objeto social atual, visto que com a retirada dos sócios: 
JOSÉ ZERAIK NETO, MARYARA NUNES DE SOUZA 
ZERAIK, ANA FLÁVIA NUNES DE SOUZA ZERAIK ELIAS, 
JOÃO PAULO ZERAIK DA COSTA e PAULO JOSÉ ZERAIK 
DA COSTA, o mesmo será reduzido para R$100.000,00 
totalmente integralizado.”
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Agora administrado por franciscanos, Santuário de Frei 
Galvão ganha peso em planos do turismo pós-pandemia 

Prefeitura intensifica obras de trânsito e 
para segurança em Pindamonhangaba

Nova administração planeja expandir atendimento aos devotos e peregrinos que passarem pelo local; aumento 
no número de visitantes é aposta do governo Marcus Soliva para a recuperação da economia em Guaratinguetá

Rotatória, recuperação de estrada rural e reforço na sinalização pela cidade

Prefeitura de Pinda aposta em obras 
para evitar alagamentos no Araretama
Bairro tem sofrido com tempestades e enchentes; expectativa é que águas das chuvas tenham mais vazão

Atuação de franciscanos em cerimônia no Santuário de Frei Galvão

Equipe do Trânsito atua em obra na região da Delegacia de Pinda

Atendendo as reclama-
ções de moradores sobre 
alagamentos no bairro Ara-
retama, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou, 
nesta semana, as ações de 
melhorias para evitar as 
enchentes na região.

Segundo a secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 
as atividades devem solu-
cionar os problemas entre 
as ruas Ramiro Alves dos 
Santos e João Batista Ribei-
ro. O local terá trocada a 
tubulação, onde mais de cin-
quenta tubos de concreto, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

com 1,5m, foram adquiridos.
As equipes deverão cons-

truir uma nova passagem de 
água com vinte metros de 
linha tripla. A expectativa 
é que dê mais vazão para 
as águas pluviais e elimine 
as inundações em dias de 
chuva. “Atualmente, a tubu-
lação de 1,2m não atende 
a quantidade de água que 
desce da avenida Nicanor 
Ramos Nogueira, e por não 
encontrar vazão, as casas 
são prejudicadas. Mas esta-
mos trabalhando para sanar 
esse problema crônico de 
anos no Araretama”, garan-
tiu o responsável pela pasta 
e vice-prefeito Ricardo Pio-
rino (PSL).  Moradores che-
garam a relatar que a água 

da chuva traz lixos como 
garrafas plásticas e restos 
de sacolas, além de resíduos 
de construções civis.

No fim do último mês, 
após uma forte chuva, o 
local sofreu com o desmo-
ronamento de terra na parte 
lateral do “valetão”. A área 
segue isolada com faixas e 
cones.

A Prefeitura anunciou que 
irá reparar os danos em trin-
ta dias, em uma contenção 
com pedras para reconstruir 
a calçada, que deve dar se-
gurança aos pedestres. O ca-
lendário de obras no bairro 
prevê intervenções no lado 
oposto da avenida. “A vazão 
é insuficiente para passagem 
de água”, destacou Piorino.

Obras iniciadas na última semana no Araretama; planejamento da Prefeitura tem ação antialagamentos
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Uma das principais apostas 
do turismo de Guaratinguetá 
para o reforço do setor na 
retomada da economia pós-
-pandemia, o Santuário de Frei 
Galvão passa a ser oficialmen-
te administrado pelos frades 
da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição, a partir 
do próximo dia 11. Com a 
mudança, o atendimento aos 
fiéis será ampliado com mais 
celebrações.

Melhorias na infraestru-
tura da igreja e o projeto de 
construção do novo santuário 
também estarão aos cuidados 
dos franciscanos. O processo 
de transição entre Arquidioce-
se de Aparecida e a Província 
foi iniciado em setembro do 
ano passado.

Desde então, os frades já 
atuam conhecendo a rotina do 
santuário e atendendo aos de-
votos. Frei Diego Melo passará 
a ser o reitor do local, e conta-
rá com a colaboração de frei 
Roberto Ishara. A dupla está à 
frente de ações de melhorias 
como pintura e jardinagem, 
mutirões envolvendo os fran-
ciscanos e a comunidade. As 

Com foco na segurança 
no trânsito, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba intensi-
ficou, neste mês, as obras no 
segmento. A região da Dele-
gacia deve receber uma nova 
rotatória, enquanto bairros 
como Santana e Jardim Ro-
sely foram contemplados 
com reforço na sinalização. A 
estrada municipal do Rodeio 
obteve ações de recuperação.

Na última sexta-feira (12), 
a secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, coman-
dada pelo vice-prefeito Ri-
cardo Piorino (PSL), iniciou 
os trabalhos de implantação 
de uma rotatória em frente 
ao Distrito Policial, no Alto 
Cardoso. O planejamento 
promete melhor organização 
e segurança para os usuários 
no encontro das ruas Euclides 
Figueiredo e Antônio Pinto 
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atividades já estariam sendo 
realizadas, mas acabaram 
adiadas pelas restrições da 
pandemia de Covid-19. Além 
do planejamento de ações 
internas, a parceria com a se-
cretaria de Turismo e Lazer de 
Guaratinguetá também toma 
conta das discussões da nova 
administração do Santuário de 
Frei Galvão.

“Tivemos uma primeira 
reunião com o secretário de 
Turismo. Queremos trabalhar 
em parceria porque sabemos 
a importância que tem a devo-
ção a Frei Galvão e o impacto 
no turismo da cidade. Fomos 
muito bem acolhidos, e aos 
poucos vamos estreitando os 
laços”, contou Frei Diego.

A construção do novo San-
tuário de Frei Galvão é um 
projeto considerado promissor 
para a cidade. A obra conta 
com o investimento financeiro 
e liberação de documentos por 
parte da Igreja. O terreno onde 
fica o santuário foi doado pela 
Prefeitura aos religiosos.

“Estamos conhecendo a 
situação aos poucos. Pelo que 
nos consta, a documentação 
necessária e as licenças estão 
praticamente concluídas, de 
tal modo que acreditamos 
que pode ser que em breve 

Monteiro. O intuito é pela 
redução de acidentes no local. 
Após a conclusão das obras, a 
rotatória deve receber pintura 
de sinalização e jardinagem.

As equipes do departamen-
to de Trânsito têm atuado em 
diferentes pontos da cidade 
com ações de revitalização 
da pintura. As regiões do 
Parque das Palmeiras e Boa 
Vista receberam ciclofaixa 
e estruturação de tráfego. 
Os bairros Santana, Quadra 
Coberta, Anel Viário e Jardim 
Rosely foram atendidos com 
redutores de velocidade e 
reforço na pintura. A secre-
taria de Segurança Pública 
destacou que as ações tornam 
os espaços com mais proteção 
aos pedestres, motoristas e 
ciclistas.

A área rural, atingida forte-
mente pelas chuvas, também 
receberá obras. A estrada mu-
nicipal João Egídio da Cunha, 
no Rodeio, terá aplicação de 
camada de pavimento com 

possamos aos menos come-
çar o cuidado com o terreno”, 
explicou o religioso.

Uma das obras já finalizadas 
para a melhoria do turismo 

na região do Santuário Frei 
Galvão são as vias de aces-
so à igreja, que receberam 
pavimentação, sinalização, 
iluminação, passeio público, 

paisagismo e ciclovia. Segundo 
o site do Governo do Estado de 
São Paulo, o investimento foi 
de R$ 2,8 milhões, por meio 
do Dadetur (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos).

O secretário de Turismo 
e Lazer de Guaratinguetá, 
Mario Augusto Nunes, o Ma-
rinho, destacou que a obra 
deve garantir melhor acesso 
ao centro religioso. “É toda 
uma mobilidade para que nós 
tenhamos o encaminhamento 
do turista, para que possa 
visitar o Santuário, benefi-
ciando também todas as ruas 
paralelas e perpendiculares 
ao Santuário. Com a verba do 
Dadetur e construção feita 
pela Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá), pavimentamos 
essas ruas, levando também 
qualidade de vida a todos que 
vivem naquela região”.

Entre as obras concluídas 
na cidade estão o Espaço 
Multiuso, local destinado a 
realização de eventos (em 
especial os organizados pe-
las secretarias de Educação e 
Cultura), a própria secretaria 
de Turismo, com sede já em 
uso por seus colaboradores, 
e toda sinalização turística 

na cidade, que recebeu um 
investimento de cerca de 
R$900 mil, desenvolvida 
por meio de um processo 
técnico, beneficiando, além 
do turismo, a mobilidade 
urbana.

Outros trabalhos em anda-
mento são a construção da 
Estação de Turismo, que será 
o local de parada dos ônibus 
turísticos, e o túnel de acesso 
ao Centro Histórico, que vai 
interligar o turista da Estação 
de Turismo aos principais 
pontos de visitação da cidade. 
Em fase final estão as obras de 
revitalização da rua Doutor 
Martiniano e o Mercado Mu-
nicipal, que em breve serão 
retomadas para a conclusão.

“A gente está se preparando 
para retomada pós-pandemia. 
Continuamos a todo vapor, 
tanto é certo que obras es-
tão em andamento para que 
tenhamos um receptivo à 
altura. Estamos nos estrutu-
rando, atendendo a mobili-
dade, exigências legais, com 
guias turísticos que já estão 
devidamente credenciados”, 
afirmou o secretário. “Estamos 
prontos para, no momento 
da retomada, realizarmos o 
atendimento necessário aos 
visitantes”, concluiu.
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massa fria, em um determina-
do ponto de aclive acentuado. 
Os moradores relataram que 
em dias chuvosos o trajeto 
na região era impossibilitado 

devido às condições da via. De 
acordo com o cronograma 
das obras, após o período de 
chuvas, as ações nas estradas 
rurais devem ser concluídas.

Prefeitura de Guaratinguetá 
avança com processo para 
garantir voos no Edu Chaves

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSC), 
confirmou, nesta segun-
da-feira (22), o aval do 
Governo do Estado para o 
processo de desestatização 
(quando passa a poder ser 
privado) do Aeroporto Edu 
Chaves. O espaço foi o único 
selecionado na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

A medida foi viabilizada 
após a edição da Porta-
ria nº 332, publicada no 
Diário Oficial da União 
na última semana. Assim, 
Guaratinguetá estará no 
processo de concessão de 
22 aeroportos para a ini-
ciativa privada. A previsão 
é que o edital seja laçado 
no próximo mês.

“Teremos operação de 
aviação regional funcionan-
do no nosso aeroporto. Esse 
é o início de um processo 
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importantíssimo para o 
desenvolvimento aeropor-
tuário de Guaratinguetá”, 
afirmou Soliva.

A administração vislum-
bra ainda o avanço no setor 
turístico, religioso e gastro-
nômico do município e da 
região após a pandemia da 
Covid-19. Com a autorização 
do Estado, o Edu Chaves 
poderá receber voos regio-
nais, com aeronaves de até 
29 lugares. É esperado que 
gere retornos econômicos 
com novos investimentos 
e geração de empregos e 
renda.

Ainda em 2018, Soliva 
havia pedido ao Estado a 
regionalização do aeroporto, 
com foco na promoção de 
voos de carreira. Na época, 
foi apontada a necessidade 
de investimento em infraes-
trutura aeroportuária. Até o 
anúncio da desestatização, o 
Edu Chaves era administrado 
pela Prefeitura em parceria 
com a EEAR (Escola de Es-
pecialistas da Aeronáutica).


