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CLARO PÓS COM MUITA EMOÇÃO:
FILMES, SÉRIES E FUTEBOL
COM NETFLIX E CONMEBOL TV
NO SEU PLANO.

Oferta válida de 28/1 a 28/2/2021 para clientes pessoa física no plano indicado: Claro Conta 50GB (composto por 25GB Plano + 25GB Extraplay). Oferta ASSINATURAS NETFLIX E CONMEBOL TV exclusiva para clientes que adquirirem o plano indicado. Netfl ix com assinatura
padrão com duas telas HD inclusas. Após a contratação do plano, é necessário realizar a ativação da assinatura Netfl ix. Dobro da franquia de internet válido para uso de Netfl ix, Conmebol e outros serviços de vídeo selecionados na oferta. O acesso à Conmebol TV ocorre através
do aplicativo do NOW ou em nowonline.com.br a partir da credencial do plano contratado. Ao atingir o limite de dados do plano, a internet será interrompida. Ligações ilimitadas para móvel e fi xo de qualquer operadora do Brasil, originadas na área do cliente e usando o código
21. Atendendo à Resolução 632/2014 da Anatel (art. 46), esta oferta também será estendida à base de clientes, caso seja solicitado. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal. A oferta pode ser prorrogada ou cancelada, atendendo a critério exclusivo da
Claro. Oferta sujeita a fi delização, análise de crédito e multa contratual. Maior cobertura 4.5G em municípios e população, com a rede LTE Advanced Pro – fonte: Teleco em novembro/2020. Consulte localidades com rede 4.5G e aparelhos compatíveis em
www.claro.com.br/novaera. Consulte cobertura em sua localidade, mais informações sobre a oferta e os planos comercializados e restrições nos regulamentos disponíveis em www.claro.com.br ou ligue para 1052. Imagens meramente ilustrativas.
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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Programa “Merenda em Casa” tem aporte de R$ 50 milhões 
em investimento a alunos em situação de profunda pobreza
Ação tenta reduzir impactos da pandemia na segurança alimentar, com foco em crianças da rede estadual

O Governo do Estado de 
São Paulo mantém o tra-
balho iniciado na primeira 
semana de abril com o pa-
gamento do “Merenda em 
Casa” para cerca de 920 
mil alunos da rede pública 
estadual. O valor de R$55 
foi disponibilizado desde o 
último dia 7.

Segundo o governador 
João Doria (PSDB), o pro-
grama é financiado com 
recursos oriundos da ali-
mentação escolar e desti-
nado aos alunos que vivem 
em vulnerabilidade social 
e recebem mensalmente o 
benefício para a compra do 
alimento em casa.

Para o funcionamento da 
nova fase do “Merenda em 
Casa”, o Estado investirá 
mensalmente R$ 50,6 mi-
lhões. A previsão era que 
o pagamento continuasse 
durante a suspensão das 
aulas presenciais.

Durante a fase emergen-
cial, a mais restritiva desde 
o início da pandemia, as es-
colas estaduais continuaram 
abertas para que os alunos 
pudessem se alimentar, in-
dependente de recebimento 

Bruna Silva
RMVale

Escola estadual em Pindamonhangaba; Governo do Estado mantém recursos do programa Merenda em Casa a estudantes da rede estadual
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do benefício. O secretário es-
tadual de Educação, Rossieli 
Soares, destacou que esse é 
um apoio importante para 
o combate à fome durante 
a crise. Em abril, houve re-
cesso da rede estadual por 
15 dias, com recomendação 
para que escolas municipais 
e privadas seguissem o mes-
mo procedimento.

Os estudantes aptos para 
o programa são aqueles 
que estão em situação de 
pobreza, em famílias com 
renda mensal de até R$ 
178,00 por pessoa, regis-
trados no Cadastro Único e 
beneficiárias do Programa 
Bolsa Família.

O pagamento acontece por 
meio do aplicativo PicPay, 
sem que haja cobrança de 
taxas sobre as operações. É 
preciso baixar o aplicativo 
no celular, criar uma conta 
com nome, CPF (Cadastro 
da Pessoa Física) e data de 
nascimento, além de validar 
a identidade. Após a confir-
mação, o governo do Estado 
afirmou que o benefício é 
pago.

Para consultar a situação 
do pagamento, além de tirar 
dúvidas sobre como fun-
ciona o programa há o site 
merendaemcasa.educacao.
sp.gov.br.

Com R$ 66 mil, Piquete, implanta 
câmeras para inibir criminalidade
Com redução do custo acima de 90%, sistema de videomonitoramento é implantado para inibir ação
criminosa; redução dos dados divulgados pela secretaria estadual indica tendência regional em 2021

Thamiris Silva
Piquete

Implantado como projeto 
piloto em Piquete, o video-
monitoramento em pontos 
estratégicos é aposta da 
Prefeitura para inibir a 
criminalidade e aumentar 
a sensação de segurança 
dos moradores. O custo do 
plano superou as expectati-
vas do atual governo, após a 
compra de dez câmeras com 
investimento de R$ 66 mil.

Em entrevista ao progra-
ma Atos no Rádio, o pre-
feito Romulo Kazimierz, o 
Rominho (PSDB), destacou 
que a economia nas contas 
públicas com o novo siste-
ma é superior a 90%.

O cálculo é baseado na 
possibilidade de contrata-
ção da empresa que rece-
beria, pela prestação de 
serviço à Prefeitura, um 

aluguel mensal de R$ 30 
mil, que poderia ultrapassar 
o valor de R$ 1,4 milhão em 
quatro anos.

Instalação de uma das dez câmeras que devem reforçar a segurança pública em Piquete; investimento de R$ 66 mil para manter redução

Fotos:  Reprodução

Na última segunda-feira, 
a Prefeitura implantou a 
terceira câmera de segu-
rança. As instalações serão 

distribuídas de acordo com 
o estudo realizado pela se-
cretaria de Segurança: três 
na área central e as outras 

sete nas vias de acesso à 
cidade.

O investimento na estru-
tura da segurança pública 

de Piquete é a aposta para 
manter o ritmo de redução 
nos índices criminais na ci-
dade. No primeiro trimestre, 
o município registrou um 
total de 31 episódios cri-
minosos, sendo 18 furtos, 8 
registros de lesão corporal 
dolosa (quando há inten-
ção), 2 roubos e 1 homicídio 
culposo por acidente de 
trânsito.

Os dados, publicados pela 
secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo, apontam queda, re-
ferente ao mesmo período 
do ano passado, quando 
Piquete registrou 45 ocor-
rências com 26 furtos, 16 
lesões corporais dolosas e 
3 roubos.

“Esse monitoramento será 
feito pela Polícia Militar. 
Pelo próprio celular, eles 
conseguem fazer o mo-
nitoramento muito mais 
prático”, explicou Rominho.
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 Em tempos de tantas partidas é justo  falarmos 
da dor de quem fica. O luto é um processo de assimilação 
de perdas. O seu entendimento está popularmente 
representado em perdas físicas de pessoas queridas, 
mas a presença do seu processo está em também 
muitas outras dores, como abandonos afetivos ou 
distanciamento de alguém muito próximo. 
 A criança experiencia a dor em doses moderadas, 
de acordo com seus recursos de enfrentamento. Então 
não se surpreenda ao vê-la brincar, gargalhar e em 
momento seguinte chorar sua dor. O seu silêncio, o seu 
brincar, não denuncia ausência de sofrimento. Não tente 
entendê-la a partir do seu modo de sentir. 
 Não a convide a falar da dor em momentos em 
que se mostra distante disso, respeite e aguarde sua 
abertura. Quando oportuno fale, valide, escute-a. Deixe-a 
chorar, não crie teorias que mascare a realidade. Adiar o 
luto intensificará a complexidade da dor com o tempo. 
 Então um conselho: se desprenda da expectativa 
de encontrar palavras que amenizem a dor. Apenas 
escute, ampare, acolha. Cuide para que suas palavras 
não inibam o sentir.
 Não tente responder a todas as perguntas, divida 
com ela também o quanto se sente confusa quando este 
for o caso. Acesse memórias, traga lembranças, não crie 
atalhos. A memória de quem partiu ajudou na formação 
de identidade dessa criança, não a afaste dela. Mas olhe 
com carinho para o movimento de abertura, não invada 
um espaço que ainda está fechado para você!
 E por último, tente manter as coisas como 
estão por um tempo, não a exponha a novas 
mudanças nesse momento. Vai passar, mas 
que passe no amparo do amor e compreensão! 

Márcia Freire
CRP: 100/286

(12) 99124-4834

Luto Infantil:
Ajude o seu filho a 
lidar com essa dor!

Cruzeiro negocia com por 
Coronavac e AstraZenica 
após Sputnik V ser barra
Thales Gabriel busca compra independente para agilizar imunização

Após a Anvisa (Agência 
Nacional da Vigilância Sa-
nitária) negar, na última 
segunda-feira (26), a per-
missão de importação da 
vacina russa Sputnik V, a 
Prefeitura de Cruzeiro reve-
lou um plano de ações em 
busca de alternativas para 
adquirir, de forma indepen-
dente, imunizantes contra a 
Covid-19. A iniciativa tenta 
conter o avanço da pandemia 
na cidade, que contabiliza 73 
vítimas fatais da doença.

Para a frustração do pre-
feito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), que 
assinou no último dia 9 um 
protocolo de intenções com 
o Fundo Soberano Russo, os 
cinco diretores da Anvisa 
votaram pela proibição da 
compra e uso da Sputnik V 
no Brasil. De acordo com o 
parecer do relator e diretor, 
Alex Machado Campos, o 
Instituto Gamaleya, desen-
volvedor da vacina russa, 
não conseguiu demonstrar 
a eficácia e a segurança do 
imunizante.  

A decisão da Anvisa foi 
considerada polêmica pela 
comunidade científica, já 
que o uso emergencial da 
Sputnik V já foi aprovado em 
61 países. 

Procurado pela reporta-
gem do Jornal Atos, o prefei-
to de Cruzeiro revelou no fim 
da tarde da última terça-feira 
(27) sua decepção diante 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

do anúncio da Anvisa. “Re-
almente ficamos frustrados 
já que estávamos com uma 
expectativa muito grande 
em relação a liberação da 
Sputnik V. Logo depois da 
decisão da Anvisa, entramos 
em contato com o Fundo So-
berano Russo e solicitamos 
que ele reúna os materiais e 
atenda às demais exigências 
da agência reguladora”. 

O chefe do Executivo ex-
plicou que tenta outras al-
ternativas para promover 
a compra das doses, não 
dependendo apenas da en-
caminhadas pelo Governo 
Federal. “Estamos dialogan-
do com outros grupos, como 

a empresa farmacêutica 
AstraZeneca. Também assi-
namos uma carta de intenção 
para a compra de vacinas 
da Coronavac junto ao Ins-
tituto Butantan. Além disso, 
compomos o consórcio  da 
Frente Nacional dos Prefeitos 
que busca uma aquisição 
conjunta. Aproveitaremos a 
oportunidade que tivermos, 
já que essas doses extras 
agilizariam o processo de 
imunização da população 
e reduziria a letalidade da 
doença”. 

No início deste mês, Fonse-
ca revelou que sua intenção 
é adquirir até o segundo 
semestre deste ano cem mil 

Após permissão negada da Anvisa para Sputnik V, Cruzeiro busca compra independente de outras vacinas

Fotos: Marcelo A. dos Santos

doses para vacinar os mora-
dores com idade partir de 18 
anos O investimento é avalia-
do em aproximadamente de 
R$650 mil.

Pandemia – De acordo com 
o boletim epidemiológico 
divulgado pela secretaria de 
Saúde no fim da tarde desta 
quinta-feira (29), Cruzeiro 
contabiliza 4.741 contami-
nados pelo novo coronavírus, 
sendo 73 mortos, 3.708 recu-
perados, 817 em isolamento 
domiciliar e 40 internados, 
entre eles 17 na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
e 22 no setor clínico. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
na Santa Casa atinge 100%.

Guará anuncia verba de R$ 1 milhão 
para ampliação da UTI da Santa Casa  
Reforço tenta manter atendimento à demanda crescente de internações no hospital

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) anunciou, nesta ter-
ça-feira (27), em suas redes 
sociais, que a Santa Casa de 
Misericórdia de Guaratin-
guetá receberá uma emenda 
parlamentar no valor de R$1 
milhão. A verba é uma indi-
cação do deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD).

O pedido foi feito pelo 

médico Rômulo Barros, pro-
vedor da Santa Casa. Será 
destinado à reforma e am-
pliação da UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo).

“Eu quero agradecer ao 
deputado Marco Bertaiolli, 
por atender o pedido do 
doutor Rômulo para que a 
Santa Casa possa investir 
na ampliação da UTI. Isso 
vai ser muito bom para a 
população de Guaratingue-
tá”, disse Soliva em vídeo 
publicado.

Segundo o último boletim 
sobre a Covid-19 na cidade, 
publicado na quinta-feira 
(29), somando leitos públi-
cos e particulares, a ocu-
pação na enfermaria é de 
48,7% e na UTI é de 92%. 
O comunicado também in-
forma a ocupação de leitos 
somente no SUS (Sistema 
Único de Saúde), que é de 
48% na enfermaria e 100% 
na UTI.

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informou 

que mais três mortes por 
Covid-19 foram confirmadas, 
somando 184 óbitos desde o 
início da pandemia.

Guaratinguetá soma até 
esta sexta-feira (30) um 
total de 10.037 casos con-
firmados, com 2.428 em iso-
lamento, 24 internados em 
UTI, 11 em enfermaria. Os 
casos suspeitos são 2.013, 
com 11 internações em UTI, 
9 em enfermaria e mais dois 
óbitos em análise. São 7.389 
os pacientes recuperados.

A Santa Casa de Guaratinguetá, que deve receber aporte para ampliar o setor de UTI; R$ 1 milhão de investimento garante nova estruturação

Fotos: Arquivo Atos
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Dra. Sara Billota*

aposentados
& aposentadorias

aposentados
& aposentadorias
Ausência de Recolhimento para o INSS
Não é incomum a empresa deixar de fazer as contribuições 
previdenciárias de seus empregados, e, infelizmente, na 
maioria das vezes o trabalhador só descobre quando vai 
se aposentar ou consulta seu CNIS (Cadastro Nacional 
de Informações Sociais), onde consta o histórico de 
contribuições e vínculos do segurado.
Mas o que fazer quando mesmo com registro em carteira 
de trabalho não há recolhimento ao INSS? O segurado 
não pode ser prejudicado pelo erro da empresa. Pela lei, 
se o segurado é empregado, empregado doméstico ou 
trabalhador avulso, existe presunção de recolhimento, 
sendo certo que o registro em Carteira pode ser considerado 
como prova para atestar o período trabalhado e fazer com 
que o trabalhador não saia no prejuízo.
Fique atento aos seus dados junto ao INSS para quando 
for necessário pleitear algum benefício o mesmo não seja 
indeferido por falta de algum recolhimento ou ainda seja 
concedido em valor menor pela falta de comprovação da 
contribuição ou ausência da mesma. Planejar e ajustar 
seus dados junto ao INSS é a maneira mais eficaz e 
segura de garantir o melhor beneficio pra você. Consulte 
um especialista!
APosentadoria por Idade com valor maior
Para os segurados que pretendem se aposentar por idade, 
mulheres com mais de 61 anos e homens com mais de 65 
e desejam obter uma aposentadoria de valor maior, vale 
a pena consultar seu histórico contributivo e planejar-se, 
dependendo do histórico contributivo e das condições 
do segurado,  o benefício pode ser e aproximadamente 
R$3.695.
Procure um especialista que possa te orientar sobre a 
possibilidade de descarte e contribuições únicas, novidades 
trazidas pela Reforma da Previdência que pode beneficiar 
muitas pessoas, principalmente aquelas que possuem 
diversas contribuições antes de julho de 1994. Planeje-se! 
É a melhor forma de garantir o beneficio mais vantajoso e 
mais eficiente pra você!

Atividades Concomitantes
Se você já é aposentado e tem períodos trabalhados em 
dois ou mais locais ao mesmo tempo, você pode ter direito a 
revisão de seu benefício para receber um benefício de valor 
maior e ainda receber a diferença dos últimos cinco anos. 
Trata-se da revisão do artigo 32, onde existe a possibilidade 
de somar as contribuições das atividades concomitantes 
a partir de 2003. Recente decisão do STJ suspendeu as 
ações para definir se tal período de soma dos salários 
de contribuição será permitido a partir da publicação da 
Lei 9876/99. Procure um especialista para verificar se 
você possui o direito a tal revisão, e se você ainda não é 
aposentado, vale a pena inserir essas informações em seu 
planejamento previdenciário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 028/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de uma motocicleta e de veículos automotores tipos passeio 
e minivan, todos zero quilômetros, ano de fabricação e modelos não inferiores a 
2021, conforme descrição constante 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: 17/05/2021, às 09:00 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, 04 de maio de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Instalações hidráulicas suspensas 
ajudam a economizar água em casa
Águas Piquete orienta população a identificar vazamentos internos

Da Redação
Piquete

Economizar na conta de 
água no final do mês é um 
desejo de muitas famílias, 
entretanto, os vazamentos de 
água nas tubulações podem 
trazer prejuízos que vão além 
do aumento da conta, mas 
também geram desperdícios 
e podem causar problemas 
na estrutura do imóvel, afe-
tando paredes e pisos.

Segundo o Instituto Trata 
Brasil, estima-se 38% da 
água tratada seja desperdi-
çada, o equivalente a 7 mil 
piscinas olímpicas cheias. 
Essas perdas são causadas 
por vazamentos internos e 
externos ou ligações ilegais 
na rede de distribuição.

Diante desse cenário, a 

Águas Piquete, empresa de 
saneamento responsável 
pelo abastecimento de água 
no município, orienta os mo-
radores que estão reforman-
do ou construindo imóveis, 
a utilizarem instalações de 
água suspensas, que passem 
pelas paredes ou telhados, ao 
invés das subterrâneas.

“As instalações hidráulicas 
aéreas possibilitam identi-
ficar possíveis vazamentos 
internos e ocultos de maneira 
mais rápida, ao contrário das 
tubulações subterrâneas, em 
que a identificação do proble-
ma pode ser mais demorada e 
difícil de realizar o reparo” ex-
plica o diretor operacional da 
Águas Piquete, Sérgio Bovo.

Segundo Bovo, os imóveis 
que possuem instalações 
hidráulicas subterrâneas, é 

importante que o consumi-
dor faça a revisão e mante-
nha uma boa manutenção, 
como forma de se prevenir 
dos possíveis vazamentos 
internos.

A Águas Piquete ainda 
orienta os cidadãos sobre al-
gumas atitudes que ajudam 
a identificar os possíveis va-
zamentos internos de água:

- Feche bem as torneiras, 
chuveiros e não utilize va-
sos sanitários, na sequência 
confira a medição do hidrô-
metro, se ele estiver girando 
mesmo sem nenhuma utili-
zação de água, então poderá 
estar ocorrendo algum tipo 
de vazamento;

- Observe a caixa d’água, 
feche o registro de saída do 
reservatório e a torneira da 
boia. Marque no reservató-

rio o nível de água. Aguarde 
uma hora e verifique o nível 
da água, caso tenha baixa-
do, poderá estar ocorrendo 
vazamento;

- Caso a tubulação passe 
por dentro da parede, faça 
o teste da batida e procure 
por um som diferente. Um 
vazamento na parede pode 
ocasionar manchas de mofo 
e mudanças na coloração das 
paredes.

Em caso de dúvidas ou 
mais informações, os clientes 
podem entrar em contato 
com a Águas Piquete pelos 
canais de atendimento 0800 
202 0120, Whatsapp 17-
99641-3259 ou acessar o 
guia de orientações de como 
identificar vazamentos inter-
nos de água pelo site www.
iguasa.com.br/piquete.
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Câmara aprova redução do preço da 
passagem de ônibus na rede de Pinda

Praiamar tem segundo 
pedido de revogação judicial 
negado em Caraguatatuba

Nova tarifa do transporte público é aprovada mais de vinte dias após encaminhamento
Bruna Silva
Pindamonhangaba 

Após mais de vinte dias de 
envio do projeto, a Câmara de 
Pindamonhangaba aprovou, 
nesta segunda-feira (26), 
a redução na passagem de 
ônibus da cidade. A ação 
deve funcionar como alívio 
financeiro à população que 
utiliza de forma contínua o 
transporte público.

O projeto foi encaminha-
do no início do mês, mas 
encontrou um entrave no 
orçamento do município, o 
que inviabilizou a votação 
naquele período. A proposta 
teve de retornar à Prefeitura 
para os ajustes necessários. 
A atividade visava redução 
de até R$ 0,50. No início do 
mês, o Município informou 
que concederia à Viva Trans-
porte Coletivo Ltda, empresa 

responsável pelo transporte 
público, cerca de R$ 100 
mil, além da parte variável 
de R$ 0,90 por passageiro 
transportado. O objetivo é 
que o subsídio garanta a co-
bertura de despesas relativas 
aos pagamentos de funcioná-
rios afetados à prestação de 
serviços e de outros custos 
obrigatórios.

Com clima amistoso, o 
projeto foi aprovado por 
unanimidade pelos dez ve-
readores presentes. Somente 
Marco Mayor (PSDB), hospi-
talizado para o tratamento 
de pancreatite, não votou.  A 
medida aprovada é de redu-
ção de R$0,50 para quem usa 
cartão e R$0,15 para passa-
gens pagas com dinheiro. A 
expectativa é que a redução 
temporária possa começar a 
valer a partir do próximo mês 
e siga até o fim do ano. Os 
parlamentares prometeram 

Ônibus do Viva Pinda, que teve redução de tarifa liberada na cidade; votação coloca fim à novela de abril
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Intervenção instalada em abril promete frota completa nas 
ruas para a próxima semana; empresa contesta anulação

Thamiris Silva
Caraguatatuba

Em Caraguatatuba, a em-
presa de transporte Praiamar 
teve seu segundo pedido de 
revogação negado pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. A empresa é alvo de 
reclamações por problemas 
em cumprir cláusulas con-
trastivas, judiciais e sanitárias, 
segundo a Prefeitura.

A empresa recorreu, na 
última quinta-feira (22), pela 
segunda vez à decisão da 
Justiça que nomeou a Prefei-
tura responsável pela gestão 
da empresa. A intervenção 
na administração do serviço 
apresentou, em pouco menos 
de um mês, mudanças no 
transporte público como o 

aumento da frota de 33 para 
38 veículos, adequação de li-
nhas e pagamento de salários 
e benefícios atrasados dos 
funcionários.

A empresa estava com 11 
ônibus da sua frota atuando 
em condição indevidas e não 
estaria mantendo o protocolo 
de respeito às diretrizes do 
Ministério da Saúde para pre-
venção à Covid-19. No período 
da nova gerência, a Prefeitura 
planeja a abertura de um 
processo administrativo com 
todas as possíveis falhas que 
ocasionaram a intervenção.

Em entrevista ao programa 
Atos no Rádio, o prefeito Agui-
lar Junior (MDB) destacou 
que seu objetivo é empregar 
mais motoristas, aumentar a 
quantidade de transporte em 
100%, em  45 ônibus,  até a 

próxima segunda-feira (3), 
implementar um aplicativo 
para o uso da população (sis-
tema já utilizado em outros 
municípios da região, que 
oferece o serviço de locali-
zação do ônibus em tempo 
real por meio do GPS portátil, 
instalado em cada veículo) e 
contratar uma empresa para 
realizar a higienização diária 
dos carros.

Aguilar Júnior revelou que 
será aberto um processo lici-
tatório para a contratação de 
uma empresa de transporte. 
Ele espera que, mesmo com 
a intervenção causada pelo 
déficit no atendimento da 
Praiamar, não seja necessário 
o adiamento do processo. O 
atual contrato, suspenso no 
início de abril, tem vencimento 
em 2022.

Veículo da Praiamar, empresa que teve segundo pedido negado na Justiça; decisão mantém intervenção
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ainda estarem atentos aos 
compromissos estabelecidos, 
como aumento das linhas e 
diminuição das aglomerações 
dentro dos ônibus. 

“Esta medida é extrema-
mente importante, porque 
em um momento de pan-
demia temos que tentar 
viabilizar o transporte pú-
blico e também a empresa, 
que passa por uma série de 
problemas. Não só aqui, mas 
empresas de todo o Brasil, 
em virtude da pandemia, 
acabam não conseguindo 
manter o número adequado 
de veículos e a qualidade do 
transporte, prejudicando o 
distanciamento social. Esta 
iniciativa vem em boa hora!”, 
comentou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Histórico – A Viva Pinda 
é a responsável pelo trans-
porte público da cidade há 
mais de dez anos. No último 
ano, cresceu a insatisfação 
dos moradores com o servi-
ço prestado pela empresa. 
Além de falta de linhas de 
ônibus, há também relatos 
de aglomerações em horá-
rios de pico. Ainda em 2020, 
motivados pelas condições da 
atuação na cidade, os traba-
lhadores chegaram a entrar 
em greve.


