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Lorena reforça pedido para Governo do 
Estado para contar com Hospital Regional
Prefeito Sylvio Ballerini aposta em estrutura da Santa Casa e AME para convencer governo estadual

Em trabalho para garantir 
avanços para a Saúde, o 
prefeito de Lorena, Sylvio 
Ballerini (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 infraestru-
tura e turismo, capazes 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 prin-
cipais demandas das cidades 
que integram os circuitos do 
“Vale da Fé” e “Vale Históri-
co”. O primeiro é formado 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. 

Devido às medidas de dis-
tanciamento social motiva-
das pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a 
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O prefeito Sylvio Ballerini, que voltou a debater com Estado a implantação do Hospital Regional para Lorena

Foto:  Rafaela Lourenço

reunião foi realizada pela 
internet. O evento remoto foi 
dividido em dois blocos, sepa-
rando as discussões entre os 
representantes dos municí-
pios 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 mu-
nicípio o fato de que a Santa 
Casa realizou no ano passado 

140 mil atendimentos de 
pacientes de outras cidades 
da região, principalmente 
do raio de Roseira a Bananal. 
O chefe do Executivo desta-
cou também que o aparelho 
público seria uma comple-

mentação interessante ao 
trabalho desenvolvido no 
AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades). “Nesse 
sentido podemos dizer que 
informalmente já somos re-
gionais. 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 
prefeito 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 governador João Doria 
(PSDB) para entregarmos 
nossos estudos de viabilidade 
de implantação do hospital. 
Porém, se essa fase se prolon-
gar, iremos realizar encontros 
virtuais e continuar com as 
tratativas”. 

Esta foi a segunda vez em 
menos de um mês que Bal-
lerini solicita ao Estado a 
‘chegada’ de um hospital 
regional. Em 18 de fevereiro, 
o prefeito revelou nas redes 
sociais que havia participado 
de uma reunião 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’ solici-
taram apoio ao Estado para 
o desenvolvimento de ações 
integradas que garantam 
melhorias em diversas áreas 
como infraestrutura, turismo 
e economia. Na reunião, os 
Municípios pediram recur-
sos para as pavimentações 
de diversas estradas rurais, 
facilitando o deslocamento 
de turistas e de mercadorias 
entre as cidades, e para a im-
plantação de políticas econô-
micas de suporte às empresas 
no período da pandemia. 

Cruzeiro –O prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), também aproveitou a 
audiência pública para refor-
çar a Vinholi a necessidade da 
construção de um Hospital 
Regional na cidade. O chefe 
do Executivo, que há mais de 
cinco anos vem tratando 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 recepti-
va ao pedido, e novas reuni-
ões deverão ser agendadas 
em breve.

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.

Cruzeiro ganha aval para construir 
estação de tratamento de esgoto
Projeção mostra que município pode chegar a 90% do esgoto tratado; cenário atual é de apenas 3%

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou, nesta quarta-feira 
(17), que o Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Cruzeiro) obteve todas as 
licenças ambientais neces-
sárias, junto à Cetesb (Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo), para iniciar 
a obra da ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto) Cen-
tral, que será responsável 
por tratar 90% do esgoto do 
município.

A obra deverá ser inicia-
da no próximo dia 29. A 
expectativa é de conclusão 
para no máximo 2023. O 
complexo será construído 
na região central, próximo 
ao antigo Café Solúvel, às 
margens do Rio Paraíba do 
Sul. O intuito é não interferir 
na APP (Área de Preservação 
Permanente), atendendo 

Thales Siqueira
Cruzeiro

todos os padrões exigidos 
pela Cetesb e demais órgãos 
responsáveis.

As tratativas com o Gover-
no do Estado para a libera-

ção da construção da ETE 
tiveram início em junho de 
2019. Na última semana, 
após uma reunião com o 
secretário estadual de Meio 

Ambiente e Infraestrutura, 
Marcos Penido, o projeto 
havia entrado em fase final 
de análise.

O complexo terá apro-

Vista aérea da atual estação de tratamento de esgoto em Cruzeiro; com obra, cidade espera atingir 100%

Foto:  Reprodução PMC

ximadamente 15 mil m² e 
vai contar com sistema de 
tratamento de esgoto, prédio 
administrativo e laborato-
rial, viveiro, horta, sala de 
ambientalização e área ar-
borizada para minimizar os 
impactos ao meio ambiente.

“A partir do dia 29 de mar-
ço iniciaremos a realização 
de um sonho da cidade de 
Cruzeiro, que é tratar o esgo-
to. É mais um compromisso 
do nosso mandato, da nossa 
administração, da nossa 
autarquia Saae, assumido lá 
no início de 2017 e, se Deus 
quiser, até o final de 2024 
nós teremos praticamente 
a totalidade do esgoto do 
município tratado”, frisou 
o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD).

A obra, que tem um prazo 
de 18 meses, será dividida 
em duas etapas. Orçada em 
cerca de R$ 12 milhões, a 
primeira fase será custea-

da pelo Saae, com 45% do 
esgoto coletado já tratado. 
A segunda parte do projeto 
será financiada pelo Estado 
junto ao Fehidro (Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos), 
que aprovou o financiamento 
de aproximadamente R$ 9,5 
milhões.

O valor a ser utilizado 
na construção da segunda 
fase terá contrapartida da 
autarquia em R$ 504 mil, 
concluindo o tratamento dos 
outros 45% do esgoto.

Cenário atual – De acor-
do com o Saae, atualmente 
Cruzeiro apresenta quatro 
ETE’s de pequeno porte, 
que tratam apenas 3% do 
esgoto do município. Por não 
apresentar uma estrutura 
adequada em saneamento 
básico, cerca de 97% dos 
resíduos sem tratamento 
são lançados no córrego da 
Barrinha, um dos afluentes 
do Rio Paraíba do Sul.
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Mantiqueira avança em granja inovadora, que promete 
mais de cem empregos em Lorena até o final de dezembro
Mesmo na pandemia, maior produtora de ovos da América Latina investe R$ 100 milhões para ter unidade em 2021

Ballerini (à dir.) visita as obras da Mantiqueira; empresa tem investimento de R$ 100 milhões na unidade

Maior produtor de ovos da 
América do Sul, o Grupo Man-
tiqueira avançou nesta semana 
nas obras de construção de 
uma granja de grande porte 
em Lorena, orçada em cerca 
de R$ 100 milhões. Com a 
proposta de abandonar o uso 
de gaiolas na criação das aves, 
a unidade deverá gerar mais 
de cem empregos diretos na 
cidade.

A chegada do empreendi-
mento foi anunciada pelo pre-
sidente do Grupo Mantiqueira, 
Leandro Pinto, em outubro 
do ano passado A instalação 
gerou otimismo em meio á 
crise econômica causada pela 
Covid-19. Em dezembro do ano 
passado, o então prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) reve-
lou o investimento na marca. 
A Mantiqueira implantará em 
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Lorena uma unidade especial, 
que contará com o método 
cage-free (criação de aves livres 
para produção de ovos em 
larga escala). A granja deverá 
abrigar cerca de um milhão de 
galinhas poedeiras.

Na manhã desta sexta-feira 
(18), a Prefeitura de Lorena 
divulgou em sua página ofi-
cial na rede social Facebook a 
visita técnica do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) e parte de seu 
secretariado, no dia anterior, 
à nova planta da Mantiqueira, 
que fica próxima às margens do 
km 56 da rodovia Presidente 
Dutra (em área próxima à 
Cervejaria do Gordo).

Recepcionada pelos geren-
tes de Engenharia da Manti-
queira, Leonardo Albino, e de 
Produção, Anyele Mendes, a 
comitiva municipal conheceu 
a obra e detalhes sobre como 
funcionará a unidade.

De acordo com a direção da 
Mantiqueira, a nova unidade 

contará com o uso planejado 
de instrumentos tecnológicos 
como sensores de temperatu-
ras corporais e níveis de hidra-
tação, além de ração especial 
enriquecida para garantir o 
bem-estar do animal. Outra 
novidade é o uso de energia 
renovável, com sistema de 
energia solar e produção de 
biogás, a partir da decompo-
sição do esterco das galinhas.

Maior granja do país e uma 
das maiores da América Latina, 
a Mantiqueira produz anu-
almente cerca de 2,5 bilhões 
de ovos.

Apesar de não revelar o mês, 
a direção da empresa infor-
mou que a expectativa é que a 
unidade de Lorena comece a 
operar ainda em 2021.

Com a nova unidade (e outra 
em Campanha-MG), a empresa 
deve atender, sob a tutela do 
novo sistema, inicialmente, os 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Foto:  Reprodução PML

Acesso ao Centro de enfrentamento ao Covid-19 em Aparecida; RMVale registra pior mês da pandemia

Com pior mês, 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 completa um ano

Foto:  Marcelo A dos Santos

Para a preocupação das au-
toridades em Saúde, a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
superou na última segunda-
-feira (22) a marca de três mil 
mortos pelo novo coronavírus 
(Covid-19). 

De acordo com os boletins 
epidemiológicos divulgados 
pelas 39 cidades da RMVale, 
a área até o fim da tarde desta 
terça-feira (23) registra 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 mu-
nicípio da RMVale, com quase 
730 mil habitantes, São José 
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dos Campos lidera o número 
de vítimas fatais da pandemia, 
com 919 registros. 

Fechando o ‘pódio’, aparecem 
Taubaté e Jacareí, com 356 e 
324 casos respectivamente. 

As demais cidades entre as 
dez com mais óbitos na região 
são Caraguatatuba (240), Pin-
damonhangaba (161), Guara-
tinguetá (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 víti-
mas fatais aparecem Cruzeiro 
(85), Ubatuba (80), Cachoeira 
Paulista (50), Aparecida (44), 
Ilhabela (32), Tremembé (26), 
Paraibuna (19), Potim (18), 
Piquete (17), Bananal (15), Iga-
ratá (14), Roseira (13), Queluz 
(12), Cunha (12), São Luiz do 
Paraitinga (9), Santo Antônio 
do Pinhal (8), São Bento do 

Sapucaí (8),  Lavrinhas (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 Barreiro (5), 
Santa Branca (6) e Jambeiro (7). 

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

O primeiro caso de contami-
nação pela Covid-19 na região 
foi registrado em 17 de março 
de 2020, em São José dos Cam-
pos, 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.

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

Atendendo as reclamações 
de moradores sobre alaga-
mentos no bairro Araretama, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou, nesta se-
mana, 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 
terá trocada a tubulação, 
onde mais de cinquenta tubos 
de concreto, 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 

Bruna Silva
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águas pluviais e elimine as 
inundações em dias de chuva. 
“Atualmente, a tubulação 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 
estamos trabalhando para 
sanar esse problema crôni-
co de anos no Araretama”, 
garantiu o responsável pela 
pasta e vice-prefeito Ricardo 
Piorino (PSL).  Moradores 
chegaram 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 so-
freu com o desmoronamento 
de terra na parte lateral do 
“valetão”. A área segue isolada 
com faixas e cones.

A Prefeitura anunciou que 
irá reparar os danos em trinta 
dias, em uma contenção com 
pedras para reconstruir a cal-
çada, que deve dar segurança 
aos pedestres. O calendário 
de obras no bairro prevê 
intervenções no lado oposto 
da avenida. “A vazão é insu-
ficiente para passagem de 
água”, destacou Piorino.Obras iniciadas na última semana no bairro do Araretama; planejamento da Prefeitura de Pindamonhangaba tem ação antialagamentos

Foto:  Reprodução PMP
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2021
CONVITE Nº 02/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de Obra e Serviços de 
Drenagem Urbana no Bairro da Vila Esperança, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 
do dia 06/04/2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma 
data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço 
www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 24 de março de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 013/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2021

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de uma Minicarregadeira sobre rodas, ano 
de fabricação não inferior a 2012, potência mínima de 60 HP e uma Carreta Prancha, 
ano de fabricação não inferior a 2020, com capacidade de carga mínima de 4500 
Kg, conforme descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A 
ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 08/04/2021, às 9:00 horas. Optando 
o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de 
que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), 
deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos 
e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de 
Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e 
horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 24 de março de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 014/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em 
bloquetes intertravados em diversos trechos das Estradas Vicinais no município, com 
o fornecimento de material e mão de obra, conforme descrição constante do Termo de 
Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 
12/04/2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data 
às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL na 
íntegra está à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço 
www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 24 de março de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
A Presidente do Conselho da A.R.C.E.S. Embaixada do Morro, Sra. 
Juliana dos Santos, no uso das atribuições que lhe confere os Estatutos 
Sociais, convoca os conselheiros e associados, para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de abril 
de 2021, às 09h30min, em primeira chamada em segunda chamada meia 
hora depois com qualquer número de conselheiros e associados 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1 - Eleição e posse da nova diretoria EXECUTIVA biênio 
2021/2023. 

As chapas interessadas em candidatar-se à eleição deverão fazer a 
inscrição impreterivelmente até o dia 08/04/2021 as 16:00 horas com 
a secretaria Glaucia pelo telefone (12) 99189-3052. 

As chapas inscritas deverão apresentar até a data acima nome 
completo, CPF, RG, endereço, estado civil, profissão e 
nacionalidade dos seguintes membros conforme estatuto:  

 Presidente, vice-presidente, vice-pres de carnaval, vice-pres 
financeiro, vice-pres secretário, vice-pres de patrimônio, vice pres 
jurídico, vice-pres eventos e marketing e vice-pres feminino. 

As normas sanitárias previstas nos decretos municipais como 
distanciamento social, uso de álcool gel e uso obrigatório de 
máscara serão seguidas no dia.  

Guaratinguetá, 23 de março de 2021 
 

Juliana dos Santos. 
Presidente do Conselho. 

Com Covid-19 entre crianças e adolescentes,  
São Sebastião reorganiza ação em Boiçucanga

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 responsáveis 
atrelam a elevação dos atendi-
mentos 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 respi-
ratórias. A gestão relatou ain-
da que a taxa em ascensão em 
crianças não era observada 
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), 

Foto:  Reprodução PMSS

Testes para a Covid-19 são foco para ampliação de atendimentos

quando os exames acontece-
ram na Costa Sul, mais de cem 
novos diagnósticos foram 
identificados. A estimativa 
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.
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Com foco na regularização fundiária, Pinda 
dá início legalização de duzentos imóveis
Após seis décadas, moradores da Vila São Benedito devem receber a documentação nas próximas semanas

Avançando nas ações de 
regularização fundiária, o 
prefeito Isael Domingues 
(PL) entregou ao Cartório 
de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba, no últi-
mo dia 11, a documentação 
que deve beneficiar mais de 
duzentas famílias da Vila 
São Benedito, em Moreira 
César.

A Prefeitura revelou que 
o processo de regularização 
fundiária foi entregue ao 
cartório com a homologa-
ção da ata de reunião da 
Comissão Municipal, as 
documentações necessárias 
e o edital.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Foto:  Bruna Silva

O prefeito Isael Domingues entrega escritura para morador do Mossoró, uma das fases da regularização

“Quando assumimos a 
gestão do município, em 
2017, fixamos como meta 
regularizar o maior núme-
ro de imóveis. Hoje, demos 
mais um passo e parabenizo 
a Vila São Benedito pela 
paciência. O bairro será 
valorizado e seus moradores 
poderão dormir tranquilos 
com a titularidade de seus 
imóveis”, destacou Domin-
gues.

Para a regularização da 
área, a Prefeitura firmou par-
ceria com o Itesp (Fundação 
Instituto de Terras do Esta-
do de São Paulo). As ações 
técnicas e jurídicas foram 
feitas pelos Grupos Técnicos 
de Campo de Taubaté e Pa-
riqueda-Açu da Diretoria de 
Recursos Fundiários.

Surgido em meados de 
1960, a Vila São Benedito 
conta com área de cerca de 
410 mil m², abrangendo mais 
de 570 lotes e 22 ruas e vie-
las, em 19 quadras. Segundo 
a Associação de Moradores, 
essa é uma luta de muitas dé-
cadas, e diversos moradores 
morreram antes mesmo de 
serem, de fato, proprietários 
de suas residências. A expec-
tativa é que a regularização 
traga segurança jurídica à 
população local.

Pindamonhangaba tem 
investido na regularização 
fundiária. Nos últimos anos, 
os moradores do Castoli-
ra, Loteamentos Mossoró 
e Paulino de Jesus foram 
contemplados com os títulos 
de seus imóveis.

Prefeitura prorroga prazo 
para primeiras parcelas 
do IPTU 2020 em Lorena

Em meio à busca por re-
cursos durante a crise, a 
Prefeitura de Lorena anun-
ciou a prorrogação da par-
cela única do IPTU e taxas 
inclusas para o dia 12 de 
abril. Para o pagamento 
parcelado, também foram 
definidas novas datas.

Com um planejamento que 
tenta amenizar o impacto da 
crise na gestão, o Município 
busca condições de gerar re-
cursos próprios, entre eles, 
a arrecadação. Para reduzir 
a dívida ativa, a Prefeitura 

Da Redação
Lorena

assinou, este ano, o decreto 
prorrogando os prazos de 
pagamento, motivada pelas 
medidas temporárias de 
prevenção à Covid-19.

Para os contribuintes que 
optaram por parcela única, 
a data prevista saltou do 
dia 10 de abril para o dia 
12. Os atendimentos para 
o pagamento parcelado re-
ceberam ampliação ainda 
maior. Para a segunda parce-
la do IPTU, o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) ampliou a 
data, anteriormente definida 
pelo então prefeito, Fábio 
Marcondes (sem partido), 
do próximo dia 10 para o 
dia 25 de abril.

Estudo revela risco de proliferação 
de mosquitos da dengue em Pinda
Índice de larvas supera em 350% o recomendado; sete bairros em situação crítica

Após registrar um aumen-
to preocupante de larvas 
do mosquito da dengue 
em Pindamonhangaba, a 
Prefeitura anunciou, no 
último dia 11, um plano de 
ações para tentar eliminar 
criadouros em sete bairros, 
considerados em situação 
crítica.

O governo de Isael Domin-
gues (PL) cobra também um 
maior apoio da população 
para conter a proliferação 
de escorpiões.

Contando com as partici-
pações de representantes 
da Vigilância Epidemiológi-
ca e das secretarias de Saú-
de e Meio Ambiente, uma 
reunião realizada na última 
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quarta-feira (10) discutiu 
medidas que possam evitar 
o crescimento de casos de 
dengue na cidade, que neste 
ano atinge 85.

A realização do encon-
tro teve como principal 
motivação o crítico índice 
apontado pela mais recente 
ADL (Análise de Densidade 
Larvária), que demonstrou 
que a cada cem imóveis vis-
toriados na cidade, em 4,5 
foram encontradas larvas 
do mosquito Aedes aegypti. 
A taxa recomendada pelo 
Ministério da Saúde é de 
até 1.

O estudo revelou que os 
bairros em situação mais 
preocupante são Campinas, 
Cidade Nova, Feital, Goiabal, 
Jardim Eloyna, Jardim Re-
gina e Triângulo. “Estamos 
fazendo todo o esforço para 

reduzir essa marca. Temos 
uma região crítica, que é a 
zona leste da cidade, aonde 
em alguns bairros o índice 
chegou a 7,5, ou seja, de 
cada cem imóveis analisa-
dos, 7,5 constaram larvas 
do mosquito em criadouro 
de dengue”, informou o 
coordenador do programa 
de saúde da Vigilância Epi-
demiológica, Ricardo Costa. 

Buscando reverter este 
cenário, a Prefeitura infor-
mou que intensificará as 
vistorias em imóveis, ações 
de nebulização química e 
abordagens de conscien-
tização à população sobre 
o risco de manterem água 
parada em suas casas.  

De acordo com a atual 
gestão municipal, a cidade 
registrou 1.970 casos de 
dengue no ano passado. A 
reunião entre as pastas e a 
Vigilância Epidemiológica 
definiu também medidas 
para combater a prolifera-
ção de escorpiões no mu-
nicípio.

Além de promover a ca-
tação do animal em locais 
estratégicos, a Prefeitura 
intensificará as campanhas 
de orientação para que os 
moradores mantenham seus 
terrenos limpos e evitem o 
acúmulo de restos de cons-
trução e de madeira. 

Os escorpiões que forem 
capturados serão encami-
nhados ao Instituto Butan-
tan, em São Paulo.

Bocas de lobo também alvos de nebulização dos agentes de endemias
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