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Parabéns, 11 anos

Piquete 01 de abril.  A 
Águas Piquete comemora 11 
anos de atuação em Piquete, 
a concessionária responsável 
pelos serviços de abasteci-
mento de água no município 
tem o orgulho de apresentar 
avanços expressivos no setor 
de saneamento da cidade.

De acordo com o diretor 
da Águas Piquete, Mateus 
Banaco, o comprometimento 
da Águas Piquete vai além da 
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entrega de água tratada e com 
qualidade para a população, 
envolve também a constante 
conscientização social, visan-
do incentivar a preservação 
do meio ambiente e o uso 
responsável dos recursos 
hídricos.

Entre as ações socioambien-
tais realizadas pela empresa 
estão as visitas técnicas a 
Estação de Tratamento de 
Água, palestra e eventos nas 
escolas municipais e estadu-
ais. “No ano passado, antes de 
iniciar a pandemia da Covid 
19, a Águas Piquete realizou 

junto as escolas municipais 
um concurso de redação 
com o intuito de conscienti-
zar as crianças sobre o ciclo 
da água e a importância da 
preservação desse recurso”, 
disse Banaco.  

Diante da pandemia, a em-
presa destacou-se pelas doa-
ções realizadas no munícipio 
e por se manter na linha de 
frente, com as equipes ope-
racionais nas ruas e continua 
executando os serviços com 
eficiência e agilidade, para 
garantir que não falte água 
nesse momento em que o 

Águas Piquete comemora aniversário 
com avanços no setor de saneamento
Empresa destaca trabalho por melhorias realizadas no município de Piquete

recurso se torna ainda mais 
necessário.

“Ao longo desses anos muitas 
melhorias e investimentos vem 
sendo realizados no abasteci-
mento de água em toda cidade, 
dentre elas: o programa de re-
dução de perdas de água, com 
a implantação da telemetria e 
uso do equipamento Geofone, 
a hidrometração de todas as 
casas, diversas obras de melho-
rias nas redes de distribuição, 
manutenção e ligação de novas 
redes”, destacou o diretor.

No setor de clientes, a Águas 
Piquete investiu em inovações 
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Cruzeiro decide ampliar o prazo 
para pagamentos do IPTU 2021
Serviço atende comerciantes e prestadores de serviços não essenciais na pandemia do novo coronavírus

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última terça-
-feira (23), a prorrogação 
dos pagamentos do IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) para as atividades 
classificadas como não 
essenciais pelo Plano São 
Paulo. A ação atende um 
pedido da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) e da 
ACC (Associação Comercial 
de Cruzeiro). O desconto se-
gue o mesmo cronograma.

Buscando amenizar os 
impactos econômicos com 
a pandemia da Covid-19 e 
as respectivas restrições, 
o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), que recebeu 
um ofício da OAB e ACC 
solicitando a prorrogação 
dos pagamentos do IPTU 
na cidade, ampliou o prazo 
para a cota única em dois 
meses. O serviço atende os 
contribuintes de comércios 
e prestadores de serviços 
classificados como não es-
senciais pelos decretos do 
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Governo do Estado.
Com a alteração, a nova 

data limita até o dia 31 de 
maio o pagamento à vista 
com 5% de desconto. Ante-
riormente, categorias como 
academias, escritórios e co-
mércio de vestuário teriam 
de arcar com os tributos até 
o próximo dia 31.

Segundo o secretário de 
Finanças, Júlio Cesar Mar-
tins, o pedido dos órgãos 
pode ser atendido parcial-
mente abrangendo apenas 
as atividades mais afetadas 
pela pandemia. “Esse ano 
não tivemos nenhum auxílio 
emergencial do governo, 
então qual é a receita da 
Prefeitura? No início do ano, 
de janeiro a março o IPVA, e 
de março em diante o IPTU. 
Se eu não puder contar com 
pelo menos parte do que de-
veria entrar nos cofres que 
está no orçamento, eu não 
consigo manter as contas, o 
funcionalismo em dia”.

Apesar de o Município 
receber aproximadamente 
30%, a expectativa de recei-
ta para este ano é de cerca 
de R$ 17 milhões. A dívida 

ativa gira em torno de R$ 
34 milhões.

Outra alteração anunciada 
atende os contribuintes que 
optaram pelo pagamento 
parcelado. Segundo a Pre-
feitura, as duas primeiras 
parcelas do imposto pode-
rão ser pagas até os dias 
30 de novembro e 20 de 
dezembro, respectivamente. 
As seguintes foram manti-
das nas datas originais de 
vencimento.

O decreto, publicado no 
último dia 18, especifica que 
“todas as Autorizações para 
Impressão de Documentos 
Fiscais eletrônicos, sob ges-
tão da secretaria de Finanças 
e do setor de Tributação, 
ficarão automaticamente 
prorrogadas até 31 de maio 
de 2021, sem a necessidade 
de nova validação pelos 
fiscais tributários junto ao 
Sistema Tributário Online”. 
Também não há possibilida-
de de restituição de valores 
eventualmente já recolhidos.

O documento completo 
pode ser acessado pelo site 
do Executivo,  cruzeiro.
sp.gov.br.

Uma das principais vias do Centro de Cruzeiro; cidade amplia prazo para IPTU de atividades ‘não essenciais’

em seus canais de atendimento 
ao cliente e serviços online, 
com a criação do aplicativo 
Digi Iguá e a disponibilização 
do Whatsapp e do Webchat no 
site. E com o objetivo de trazer 
mais ainda facilidade e como-
didade para o pagamento da 
fatura, a empresa fechou con-
venio com os bancos Bradesco, 
Banco do Brasil, Santander e 
Itaú, no qual o cliente pode 
optar também pela opção de 
débito automático.

“Muitos são os desafios, mas 
trabalhamos com foco e deter-
minação para oferecer mais 
saúde e qualidade de vida para 
a população de Piquete. Todos 
os nossos esforços demons-
tram nosso comprometimento 
em contribuir de forma efetiva 
para

o desenvolvimento e cresci-
mento do município”, ressaltou 
Mateus.

A Prefeitura de Ubatuba 
está entre as cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) com inscrições aber-
tas, até esta quarta-feira 
(30), para novos cursos 
do programa Via Rápida 
Emprego. A ação, realizada 
por meio de uma parceria 
com o Governo do Estado, 
garante sessenta vagas na 
cidade litorânea.

Além de Ubatuba, as cida-
des de Aparecida, Roseira, 
Cachoeira Paulista, Ilhabela 
e Piquete também fazem 
parte do cronograma do 
rograma, aposta para quali-
ficar o trabalhadorque bus-
cará um espaço no mercado 
no pós pandemia.

Entre as modalidades 
da nova fase do programa 
estão assistente administra-
tivo, balconista de farmácia 
e recepção e atendimento.

As aulas são totalmente 
gratuitas e online, realiza-
das no período noturno, 
com início no próximo dia 
14, com carga horária de 
sessenta horas.

Para se inscrever é ne-
cessário ter 16 anos e ser 
morador do estado de São 
Paulo. A inscrição deve ser 
feita pelo site viarapida.
sp.gov.br. Desempregados 
e pessoas com baixa renda 
terão prioridade.

Os cursos oferecem cer-
tificado e bolsa-auxílio de 
R$210. Para receber o 
benefício, o aluno deve se 
encaixar em critérios do 
Estado como estar matricu-
lado em um dos cursos do 
programa e ter frequência 
nas aulas. O valor pode ser 
sacado em caixas eletrôni-
cos do Banco do Brasil.
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Cursos do Via 
Rápida Emprego 
atende cidades 
da RMVale
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Fundo Social retoma campanha solidária 
para atender carentes na pandemia em Guará
Em parceria com a Assistência Social, ação tenta amenizar impactos das restrições impostas pela crise

O Fundo Social de Solida-
riedade e a secretaria de As-
sistência Social de Guaratin-
guetá retomaram, no último 
dia 18, a segunda edição da 
campanha “Guará Solidária”. 
Criada no ano passado, ainda 
no início da pandemia, a ini-
ciativa visa ajudar famílias 
de baixa renda com a doação 
de alimentos, materiais de 
limpeza e de higiene pessoal.

De acordo com a presi-
dente do Fundo Social e 
primeira-dama, Andréa Évo-
ra, a ideia surgiu em 2020 
devido ao fechamento dos 
estabelecimentos, em espe-
cial os do comércio, uma das 
principais fontes econômicas 
de Guaratinguetá. Além do 
setor privado, a colaboração 
pode ser feita por moradores 
da cidade.

“A gente acredita que as 
pessoas que mais podem 
ajudar são aquelas que não 
fecham, os estabelecimentos 
essenciais, que não estão 
sofrendo tanto quanto os 
que estão fechados. En-
tão entramos em contato 
e também enviamos cartas 
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aos responsáveis por esses 
locais”, contou a presidente.

As doações recebidas no 
Fundo Social são organizadas 
e repassadas à Assistência 
Social do munícipio, que, por 
meio de informações como 
as do CadÚnico (Centro de 
Cadastramento Único), “fil-
tra” as famílias que necessi-
tam do auxílio, para ampliar 
o número de pessoas que 

possam ser beneficiadas.
Na primeira edição da 

‘Guará Solidária’ foram entre-
gues de 11 mil kits e cestas 
básicas para a população, 
totalizando mais de cem 
toneladas, incluindo alimen-
tos e produtos doados. Em 
2020, o governo estadual 
fez uma contribuição para 
a campanha com cerca de 
seis mil cestas básicas para 

Alimentos arrecadados por ação realizada em Guaratinguetá; cidade lança segunda edição de campanha
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Guaratinguetá.
Neste mês, durante um 

compromisso do prefeito 
Marcus Soliva (PSC) com 
o Governo do Estado, no 
Palácio dos Bandeirantes, a 
presidente do Fundo Social 
teve a oportunidade de re-
forçar um novo pedido de 
ajuda para este ano.

Para a edição de 2021 da 
campanha, a cidade pede 

a ajuda do Estado com dez 
mil cestas básicas, tendo em 
vista que a demanda cres-
ceu com a atual situação da 
pandemia. “A gente fez esse 
pedido lá, presencialmente, 
e depois foi pedido que en-
viássemos um ofício. Com a 
visita de um representante 
do governo em nossa cidade, 
dias depois desse encontro, 
foi entregue pessoalmente 
por mim e já protocolado”, 
destacou Andréa Évora.

O Fundo Social de Solida-
riedade de Guaratinguetá 
fica na rua Sargento Baracho, 
nº 79, na Vila Paraíba. O 
horário de funcionamento é 
das 8h30 às 17h, de segunda 

a sexta-feira.
RMVale – Com a perma-

nência de todo o estado na 
fase emergencial do Plano 
São Paulo, outras ações so-
lidárias são realizadas na 
região, como a campanha 
“Doe Alimentos”, que visa o 
combate a fome durante a 
pandemia. A ação, criada por 
uma parceria entre a Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) e o Sesi 
São Paulo (Serviço Social da 
Indústria), recebe doações 
em todas as escolas Sesi 
do estado, incluindo as que 
estão na região RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Frei Galvão, diretamente afetado por crescente demanda da pandemia
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Frei Galvão paralisa atendimento à 
Covid-19 devido a lotação dos leitos
Referência para demanda regional, estrutura de Guaratinguetá 
conta ainda com hospital de campanha e Santa Casa

O Hospital Frei Galvão 
anunciou nesta segunda-fei-
ra (29) que os atendimentos 
a pacientes com suspeita ou 
que testaram positivo para 
Covid-19 estão suspensos. A 
medida, referente a serviços 
de Pronto Atendimento, foi 
motivada pela ocupação de 
leitos e falta de medicamen-
tos para sedação. 

A expectativa do hospital 
é garantir a segurança dos 
pacientes internados. Em 
nota, o Frei Galvão infor-
mou que “estamos traba-
lhando de forma incansá-
vel para reestabelecer os 
atendimentos” e pediu para 
que a população respeite o 
isolamento social e fique 
em casa.

Segue normalmente os 
atendimentos de ginecolo-
gia e obstetrícia, pediatria, 
clínica médica e ortopedia, 
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para pessoas assintomá-
ticas.

Prefeitura – Após a pu-
blicação do hospital, a se-
cretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá revelou que a 

maior parte dos leitos de 
UTI e enfermaria pelo SUS 
para atendimento Covid 
está concentrada no Hos-
pital de Campanha e Santa 
Casa. Sobre o atendimento 
aos pacientes com Covid-19 
no Hospital Frei Galvão, o 
sistema SUS, de acordo com 
a Prefeitura, disponibiliza 
apenas dois leitos de UTI no 
local, com ambos já ocupa-
dos nos últimos dias.

Números – Segundo o 
boletim epidemiológico da 

última segunda-feira (29), 
Guaratinguetá tem ocupa-
ção de leitos no SUS de 88% 
de enfermaria e 93% de 
UTI. No atendimento parti-
cular, a ocupação de leitos 
UTI chegou a 64% e 88% 
nas enfermarias. No geral, 
incluindo SUS, particulares 
e convênios 85,4% de enfer-
maria e 81,5% de UTI.

Além do Frei Galvão, a ci-
dade conta com atendimen-
to no Hospital de Campanha 
e a Santa Casa.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária VIRTUAL 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BOM SUCESSO 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, inscrita no CNPJ sob número 18.147.864/0001-04, 
localizada na Rua Japão, nº51, Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-SP, devidamente representada por 
seu Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Bruno José Pestana Salgado, vem informar e convocar respectivamente que, 
em virtude da PANDEMIA COVID 19, bem como do Decreto Estadual  de Quarentena nº 64.881e seguintes, e ao Decreto 
Municipal 5.882 de 10 de outubro de 2020 e seguintes, a realização da Assembleia Geral Ordinária será realizada no 
modo virtual, levando em consideração a preservação da saúde dos associados. A Assembleia Geral Ordinária será 
realizada no dia 14/04/2021 (quarta-feira), na sala Virtual de Assembleias do Sistema Superlógica, disponibilizado pela 
administradora da associação, às 9h30min, em primeira convocação, com no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados, ou 
as 10h00, com qualquer número de associados presentes e será encerrada pontualmente as 17h00 do mesmo dia para 
votar sobre o quanto segue: 

 
1) Deliberação e Votação dos Relatórios das Prestação de Contas de 2019 e 2020; 
2) Deliberação e Votação da Previsão Orçamentária e Taxa Associativa 2021; 

Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida, ficando limitado a cinco procurações 
por outorgado. (Art. 19 §2º do Estatuto Social). As procurações devem ser entregues na associação até o dia 08/04/2021 
para que sejam conferidas e o acesso à plataforma de votações seja devidamente criado. 

Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de participarem da 

assembleia. (Art. 19 do Estatuto Social).  

O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia e outros assuntos pertinentes à 

administração da associação. 
         

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

1. Para participar da assembleia, o associado deverá acessar o SITE da Administradora Adplan, 
www.adplantaubate.com.br e, na área do condômino, com seu próprio login e senha, e ingressar no item 
ASSEMBLEIA; 

 

2. Se o condômino utilizar o celular, baixar através do PLAY STORE - APP (CELULAR), Aplicativo “Superlógica” - 
acessar área do condômino – item Assembleia, com o mesmo login e senhas cadastrados para o site. 
 

3. Os votos serão registrados em cartório atendendo a Lei de LGPD, somente expondo os Lotes e Quadras, sem a 
exposição de informações pessoais. 

 

4. A votação iniciará pontualmente às 10 horas da manhã do dia 14/04/2021, sendo que na oportunidade, através 
do chat, será acolhido o secretário para a assembleia; Ás 17h00 será encerrada a votação. 
 

5. O relatório contendo a apuração dos votos gerado pelo sistema será disponibilizado após o encerramento da 
votação e após computados os votos por cédulas, se estes forem realizados. 
 

6. Caso o Associado não possua acesso à internet e não manifeste interesse no voto digital, ainda poderá registrar 
seu voto através de cédula que ficará disponível na administradora, sito à Rua Renato Granadeiro Guimarães, 63, 
sala 01, Centro, Cidade de Taubaté-SP, mediante agendamento prévio, no mesmo dia e horários da assembleia, 
não podendo utilizar este recurso após o encerramento das votações. A votação em cédula será nominal, conterá 
as informações de Quadra e Lote de quem votou e será anexada ao processo que será registrado no cartório. 
 

7. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em contato com a 
administradora através do e-mail  administratrivo2@adplantaubate.com.br ou no whatsapp: 12 3622-3886 de 2ª 
a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu nome, sua quadra e lote para cadastro do 
sistema e liberação de acesso. 

                 
 Pindamonhangaba, 31 de março de 2021. 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BOM SUCESSO 
Bruno José Pestana Salgado – Presidente Conselho Deliberativo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Extraordinária VIRTUAL 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BOM SUCESSO 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, inscrita no CNPJ sob número 18.147.864/0001-04, 
localizada na Rua Japão, nº51, Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-SP, devidamente representada por 
seu Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Bruno José Pestana Salgado, vem informar e convocar respectivamente que, 
em virtude da PANDEMIA COVID 19, bem como do Decreto Estadual  de Quarentena nº 64.881e seguintes, e ao Decreto 
Municipal 5.882 de 10 de outubro de 2020 e seguintes, a realização da Assembleia Geral Extraordinária será realizada no 
modo virtual, levando em consideração a preservação da saúde dos associados. A Assembleia Geral Extraordinária será 
realizada do dia 15/04/2021 (quinta-feira) ao dia 19/04/2021 (segunda-feira), na sala Virtual de Assembleias do Sistema 
Superlógica, disponibilizado pela administradora da associação, às 9h30min, em primeira convocação, com a participação 
de TODOS os associados com direito a voto, ou as 10h00, com 2/3 (dois terços) dos associados e será encerrada 
pontualmente as 17h00 do dia 19/04/2021, para votar sobre o quanto segue: 

 
1) Votação para alteração da Redação do Regulamento Interno Social e de Obras. 

 
Conforme descrito no §2º. a.”Será exigida a presença da totalidade dos associados com direito a voto para a instalação 
em primeira convocação, ou de 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto para instalação em segunda 
convocação, 30 (trinta) minutos após sendo válidas as deliberações tomadas por 2/3 (dois terços) dos presentes, em 
primeira ou segunda convocação”  
 
Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida, ficando limitado a cinco procurações 
por outorgado. (Art. 19 §2º do Estatuto Social). As procurações devem ser entregues na associação até o dia 09/04/2021 
para que sejam conferidas e o acesso à plataforma de votações seja devidamente criado. 
Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de participarem da 
assembleia. (Art. 19 do Estatuto Social).  
O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia e outros assuntos pertinentes à 
administração da associação. 

         
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 
1. Para participar da assembleia, o associado deverá acessar o SITE da Administradora Adplan, 

www.adplantaubate.com.br e, na área do condômino, com seu próprio login e senha, e ingressar no item 
ASSEMBLEIA; 

 

2. Se o condômino utilizar o celular, baixar através do PLAY STORE - APP (CELULAR), Aplicativo “Superlógica” - 
acessar área do condômino – item Assembleia, com o mesmo login e senhas cadastrados para o site. 
 

3. Os votos serão registrados em cartório atendendo a Lei de LGPD, somente expondo os Lotes e Quadras, sem a 
exposição de informações pessoais. 

 

4. A votação iniciará pontualmente às 10 horas da manhã do dia 15/04/2021, sendo que na oportunidade, através 
do chat, será acolhido o secretário para a assembleia,  e encerrada ás 17h00 do dia 19/04/2021. 
 

5. O relatório contendo a apuração dos votos gerado pelo sistema será disponibilizado após o encerramento da 
votação e após computados os votos por cédulas, se estes forem realizados. 
 

6. Caso o Associado não possua acesso à internet e não manifeste interesse no voto digital, ainda poderá registrar 
seu voto através de cédula que ficará disponível na administradora, sito à Rua Renato Granadeiro Guimarães, 63, 
sala 01, Centro, Cidade de Taubaté-SP, mediante agendamento prévio, no mesmo dia e horários da assembleia, 
não podendo utilizar este recurso após o encerramento das votações. A votação em cédula será nominal, conterá 
as informações de Quadra e Lote de quem votou e será anexada ao processo que será registrado no cartório. 
 

7. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em contato com a 
administradora através do e-mail  administratrivo2@adplantaubate.com.br ou no whatsapp: 12 3622-3886 de 2ª 
a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu nome, sua quadra e lote para cadastro do 
sistema e liberação de acesso. 

                 
 Pindamonhangaba, 31 de março de 2021. 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BOM SUCESSO 
Bruno José Pestana Salgado – Presidente Conselho Deliberativo 

Lorena espera por novo recurso 
federal superior a R$ 1 milhão 

A Prefeitura de Lorena 
anunciou na última quarta-
-feira (24) que o Município 
deverá nas próximas sema-
nas ser contemplado com 
um recurso federal de R$ 
1,250 milhão. De acordo 
com o Executivo, as verbas 
serão aplicadas nas áreas 
da Saúde e de Mobilidade 
Urbana.

Num vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Lorena na rede social 
Facebook, o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), e o secre-
tário de Governo, Lucas 
Mulinari, aparecem parti-
cipando de uma reunião na 
Câmara com o presidente, 
Fábio Longuinho (PSD) e o 
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Verbas são destinados a pavimentação e melhorias na Saúde; verba é proveniente de emenda 

vereador, Bruno Camargo 
(PSDB).Durante o encon-
tro, Camargo apresentou 
um ofício enviado pelo 
deputado federal Eduardo 
Cury (PSDB), confirmando 
a destinação de uma emen-
da parlamentar de R$ 550 
mil a Lorena. O documento 
ressalta que R$ 300 mil de-
verão obrigatoriamente ser 
investidos no setor da Saúde 
e os R$ 250 mil restantes 
em obras de pavimentação.  

O vereador revelou a ex-
pectativa de que o Municí-
pio receba mais R$ 700 mil 
até o fim deste mês para a 
compra de equipamentos 
para a Santa Casa e demais 
unidades de saúde. Também 
proveniente da mediação de 
Cury, o recurso foi autoriza-
do pelo Governo Federal no 
fim do ano passado.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Lorena informações so-
bre quais as vias deverão 
ser pavimentadas e quais os 
equipamentos de Saúde que 
serão adquiridos através 
dos recursos federais, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Santa Casa de Lorena abre processo de 
contratação imediata de plantonistas

Após um novo surto de 
internações por Covid-19 
em Lorena, a Santa Casa de 
Misericórdia anunciou a con-
tratação imediata de médicos 
emergencistas. A abertura 
das vagas tem como foco os 
plantões de 24 horas.

Divulgada nesta terça-fei-
ra (30), o hospital destaca 
o regime de urgência para 
a contratações. O valor do 
contrato varia de R$ 4 mil 
para plantões de segunda a 
sexta-feira e R$ 5 mil para 
sábados e domingos.

Os interessados devem en-
trar em contato a responsável 
Patrícia Piva pelo telefone (12) 
98891-5576.

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela 
secretaria de Saúde, nesta 
terça-feira (30), a Santa Casa 
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atingiu 104% de ocupação dos 
leitos de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) e 92% de leitos 
de clínica médica. O hospital 

particular Unimed segue com 
100% de ocupação de UTI e 
clínica. A cidade contabilizou 
três novas mortes e 11 sus-

A Santa Casa de Lorena, que anunciou a abertura do processo para contratação de médicos plantonistas
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peitas. Ao todo, 106 pessoas 
morreram pela doença no 
município desde o início da 
pandemia.

Visita do deputado Eduardo Cury ao Pronto Socorro de Lorena, em janeiro de 2020; saúde pública aguarda investimentos para ampliar atendimento
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Hospital é referência regional; Prefeitura pede apoio para frear contágio da Covid-19

Santa Casa de Cruzeiro segue com 
ocupação total de UTI da Covid-19

Para preocupação das 
famílias do Vale Histórico, 
a Santa Casa de Cruzeiro 
permaneceu, até esta segun-
da-feira (29), com 100% dos 
seus leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) ocu-
pados por pacientes que 
tentam sobreviver ao novo 
coronavírus. Temendo que 
a situação se agrave ainda 
mais nos próximos dias, 
a Prefeitura de Cruzeiro 
cobra a conscientização da 
população para conter o 
avanço da epidemia.

Publicado na página ofi-
cial da Prefeitura de Cruzei-
ro na rede social Facebook 
na manhã do último domin-
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go (28), um comunicado 
informou que a Santa Casa 
registrou por volta das 21h 
do último sábado (27) a 
ocupação total de seus 28 
leitos de UTI, destinados às 
vítimas da Covid-19.

O governo do prefeito 
Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) classificou este mo-
mento como o mais crítico 
enfrentado pelo hospital 
desde o início da pandemia, 
em abril de 2020, já que 
ocorreu neste primeiro tri-
mestre do ano um aumento 
considerável na demanda de 
internações de moradores 
do Vale Histórico em estado 
grave.

Além de atender as fa-
mílias de Cruzeiro, a Santa 
Casa é referência para o 
atendimento de pacientes 

de Arapeí, Areias, Bananal, 
Lavrinhas, São José do Bar-
reiro, Silveiras e Queluz.

A nota oficial faz um ape-
lo para que os moradores 
do Vale Histórico sigam as 
orientações das autoridades 
internacionais de Saúde, 
“mantendo o distanciamen-
to social, a utilização de 
máscaras de proteção e a 
higienização das mãos (tre-
cho do comunicado)”.

De acordo com o boletim 
epidemiológico divulgado 
pela Prefeitura de Cruzeiro, 
no fim da tarde da última 
segunda-feira, a cidade con-
tabilizava 3.450 infectados, 
2.851 recuperados, 152 
mortos (90 residentes e 62 
de municípios vizinhos) e 
471 em isolamento domi-
ciliar.

Com 28 pacientes inter-
nados, a taxa de ocupação 
de leitos de clínica médica 
atinge 64%.

Além de Cruzeiro, Ca-
raguatatuba, Caçapava e 
Lorena.  cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), divulgaram boletins 
confirmando a ocupação de 
100% de seus leitos de UTI. 

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.

Com megaferiado paulistano, Prefeitura de Ubatuba 
implanta rodízio no trânsito para inibir aglomerações
Cidades têm praias fechadas durante a implantação da fase emergencial; rodízio e testes estão entre novas medidas

Prevendo uma “invasão de 
turistas” durante o megaferia-
do criado na capital paulista, 
iniciado nesta sexta-feira (26), 
as cidades do Litoral Norte 
optaram por tomar uma série 
de medidas preventivas para 
frear o turismo até o dia 4 de 
abril. Com 31.140 moradores 
infectados pela doença, a re-
gião litorânea contabiliza 458 
mortes.

O anúncio do megaferiado, 
com a antecipação de datas 
comemorativas, foi feito no 
último dia 18 durante uma 
coletiva de imprensa do prefei-
to de São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB). O objetivo é aumentar 
a taxa de isolamento social na 
cidade para conter o avanço 
da pandemia. A decisão foi 
criticada pelo governador do 
Estado, João Doria (PSDB), já 
que a medida gerou um mal-es-
tar com os prefeitos do Litoral 
Sul e Norte. “As prefeituras têm 
autonomia para suas decisões, 
e nós reconhecemos isso, mas 
há certas decisões que o bom 
senso recomenda que sejam 
compartilhadas previamente 

com o governo, dado ao fato 
de que a decisão de uma ci-
dade muitas vezes implica em 
impacto nas cidades vizinhas. 
Faltou aí um pouco de bom 
senso da Prefeitura de São 
Paulo em fazer esse compar-
tilhamento prévio para evitar 
exatamente o mal-estar que 
acabou provocando", frisou 
Doria.

Mesmo com o acesso a praias 
proibido, a solução encontrada 
para os quatro municípios, que 
aderiram ao decreto da fase 
emergencial do Plano SP, foi a 
criação de medidas mais res-
tritivas para coibir a entrada 
de turistas nas cidades.

São Sebastião criou barrei-
ras sanitárias com aplicação 
de testes para a Covid-19. Os 
turistas são parados e testados 
com o modelo sorológico (teste 
rápido de sangue). As praias 
continuarão fechadas e sendo 
fiscalizadas pela guarda muni-
cipal, já que no último final de 
semana a Prefeitura flagrou 
190 turistas na faixa de areia.

Em Ilhabela, um novo decre-
to foi publicado no dia 23. Os 
turistas terão que apresentar 
teste negativo de Covid-19 
para poder permanecer na 
cidade durante o feriado pro-

longado. O teste deverá ser 
feito com no máximo 48 horas 
de antecedência do embarque 
para a ilha.

Em Caraguatatuba, o prefeito 
José Pereira de Aguilar Junior 
(MDB) expediu um ofício ao 
governo estadual pedindo 
restrições nas rodovias que dão 
acesso ao Litoral Norte. A fisca-
lização tem sido realizada pela 
Polícia Militar, e está proibido 
o estacionamento de carros na 
orla das praias.

A Prefeitura de Ubatuba 
adotou um rodízio de veículos 
no megaferiado. Em dias ím-
pares ficará permitida apenas 
a circulação de veículos com 
placas de final ímpar, e nos 
dias pares apenas a circulação 
de carros com placa final par. 
O descumprimento da lei pode 
acarretar uma multa no valor 
de R$ 500. A fiscalização e 
aplicação da penalidade será 
responsabilidade da Guarda 
Civil. Veículos com placas do 
município, das outras três 
cidades do Litoral Norte, trans-
porte coletivo, abastecimento, 
serviços (ambulância, polícia, 
bombeiro, entre outros), órgão 
de imprensa são exceções.

Dados – De acordo com 
os boletins epidemiológicos 
divulgados pelas secretarias 
de Saúde do Litoral Norte no 
fim da tarde desta quinta-feira, 
a região contabiliza 31.140 
contaminados e 458 vítimas 
fatais da doença. 

Com 12.808 infectados e 
254 óbitos, Caraguatatuba 
enfrenta a situação mais pre-
ocupante da região. Segunda 
cidade com mais casos, São 
Sebastião registra 7.057 conta-
minados e 92 mortos. Ubatuba, 
contabiliza 5.759 infectados e 
80 óbitos. Município litorâneo 
com menos óbitos, que chegam 
a 32 registros, Ilhabela possui 
5.516 moradores diagnostica-
dos com a Covid-19.

Thales Siqueira
RMVale

Movimentação nas ruas de Ubatuba; cidade tenta inibir presença de visitantes em período de risco da Covid-19

O prefeito de Cruzeiro Thales Gabriel Fonseca acompanha leitos de Covid-19 entregues no início do ano


