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Abordagem à barraca instalada na orla de Caraguatatuba; cidade tenta inibir aumento de casos de Covid-19

Caraguá intensifica ação para inibir 
acampamentos em praias na pandemia
Dez turistas são retirados de barracas em locais proibidos no Plano São Paulo; ação tenta conter Covid

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Contando com o apoio da 
Polícia Militar, a Prefeitura 
de Caraguatatuba ampliou 
nesta semana as ações de 
fiscalização contra acampa-
mentos em praias. Desres-
peitando a lei municipal e 
as recomendações de segu-
rança em meio à pandemia 
do novo coronavírus, dez 
turistas foram flagrados 
nos últimos nove dias em 
ocupações irregulares.  

Após uma denúncia anô-
nima, equipes da secreta-
ria de Urbanismo e da PM 
abordaram, na noite da 
última quinta-feira (27), 
um turista que estava numa 
barraca nas areias da Praia 
do Centro.

Obrigado a deixar o local, 
o visitante teve sua barraca 
apreendida pela fiscaliza-
ção, após ser informado 
que o Código de Posturas 

Municipal, em vigor desde 
1980, permite acampa-
mentos apenas em áreas 
demarcadas para campings 
privados.

Na última terça-feira (25), 
a secretaria de Urbanismo 
promoveu uma limpeza em 
torno da praia da Lagoa 
Azul e implantou diversas 
placas informativas sobre 
a proibição de acampamen-
tos e fogueiras no local. 
Na ação, foram removidas 
lonas, quarenta cadeiras 
plásticas, 13 mesas, dez 
guarda-sóis e diversas latas, 
garrafas e roupas deixadas 
por turistas. 

A operação ocorreu após 
uma família da Bahia, for-
mada por dois adultos e 
duas crianças, ser flagrada 
acampada no local, no últi-
mo dia 20. 

Três dias antes, fiscais mu-
nicipais desmancharam um 
acampamento erguido por 
cinco jovens, na Praia Brava, 
no bairro Martim de Sá. Os 

turistas de Santo André, que 
fica na região do ABC Pau-
lista, haviam montado três 
barracas e se preparavam 
para participarem de um 
churrasco. 

Conscientizados, os visi-
tantes deixaram o local e 
recolheram seus objetos. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, as fiscalizações seguirão 
intensificadas em todos os 
pontos da cidade. Além de 
evitar danos ambientais, 
a iniciativa busca também 
reduzir aglomerações em 
meio à pandemia.

Até o fim desta sexta-feira 
(28), a secretaria de Saúde 
de Caraguatatuba conta-
biliza 15.354 moradores 
contaminados pelo novo co-
ronavírus, sendo 371 mor-
tos e 103 internados. Entre 
os infectados, 42 estão em 
leitos da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e outros  
58 passam por tratamento 
no setor clínico da cidade 
litorânea.
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Quase 15 mil moradores ignoram segunda 
dose da vacina contra Covid-19 na região
Estado ressalta preocupação com negligência de parte da população sobre ação contra doença

O Governo do Estado pu-
blicou um levantamento 
na última quarta-feira (26), 
apontando que 14.772 mo-
radores da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) não 
compareceram aos postos de 
vacinação para receberem a 
segunda dose do imunizante 
contra a Covid-19. A gestão 
João Doria (PSDB) alerta 
os faltosos sobre o risco de 
redução da proteção contra 
a doença, que tem apresen-
tado números recordes em 
todo país. 

Segundo os dados da se-
cretaria estadual de Saúde, 
336.733 pessoas que rece-
beram a primeira dose numa 
das 645 cidades paulistas já 
deveriam ter se apresentado 
para a etapa final. Entre elas, 
289.551 foram vacinadas 
com a CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan, e ou-
tras 47.182 com a da Fiocruz 
(Astrazeneca/Oxford). 

Um comunicado divulgado 
no site oficial do Governo do 

Lucas Barbosa
RMVale

Seringa preparada para dose de vacina contra a Covid-19 à espera de quem quer se ver longe da doença

Estado ressalta à população a 
importância da aplicação da 
segunda dose no intervalo 
recomendado pelos labora-
tórios, garantindo o nível 
comprovado de eficácia do 
imunizante. Enquanto o perí-
odo de pausa indicado entre 
as aplicações da vacina do 
Butantan é de até 28 dias, 
a da Fiocruz chega a três 
meses. 

A secretaria estadual de 
Saúde aconselha aos faltosos 
comparecem o mais breve 
possível aos postos de vaci-
nação. 

De acordo com o levanta-
mento estadual, dos 14.772 
moradores da RMVale que 
ignoraram as datas determi-
nadas pelas campanhas de 
vacinação das prefeituras, 
11.887 necessitam de mais 
uma dose da CoronaVac e 
2.835 da Fiocruz. 

Imunizados – Segundo a 
ferramenta estadual digital 
‘Vacinômetro’, até a noite des-
ta quarta-feira, 286.553 mo-
radores da região já haviam 
recebido as duas doses da 
vacina. No estado, 5.332.591 
pessoas compareceram nas 
duas etapas de imunização.
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Ubatuba alerta 
cancelamento 
de acordo com 
atraso de meses

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no último dia 11 
que os moradores que tiverem 
acordo com a secretaria da 
Fazenda até o ano passado 
podem ter sua negociação 
cancelada em caso de atraso 
de três parcelas. A gestão ainda 
citou que o cancelamento já faz 
parte da cláusula do contrato.

As negociações são referen-
tes ao IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano), ISS (Im-
posto sobre Serviços) e multas 
municipais. As campanhas 
de parcelamentos, segundo a 
administração, não estão mais 
vigentes e não têm previsão de 
retorno para novos contratos.

Para os contribuintes que 
estão em atraso, o contato é 
realizado por mensagem de 
texto ou e-mail. É orientado 
pela secretaria responsável que 
em caso de parcelas em atraso 
com risco de cancelamento, o 
ideal é entrar em contato com 
a Prefeitura para inteirar-se 
sobre a situação do acordo.

Em caso de prestação sem 
pagamento, o devedor poderá 
emitir o boleto atualizado pelo 
site oficial da pasta, servicos.
ubatuba.sp.gov.br, ou procurar 
o  Posto de Atendimento ao 
Contribuinte, localizado à rua 
Dona Maria Alves, nº 865, no 
Centro, que presta serviço de 
segunda à sexta-feira, das 9h 
às 15h.

Thamiris Silva
Ubatuba
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Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Tel: (12) 3185-3000 

CEP 12.607-020 – Lorena – São Paulo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, 
vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante 
procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: LUIZ MARCIO HELIODORO DA SILVA RG: 361628444. 

Lorena, 01 de junho de 2021. 
 
 

Sylvio Ballerini 
Prefeito Municipal 
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Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Tel: (12) 3185-3000 

CEP 12.607-020 – Lorena – São Paulo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, 
vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante 
procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: MARCELO C PONTES RG: 282435323; FELIPE P MACHADO RG: 
48514833; ADRIANA AP SILVA COSTA RG: 275117984; RODOLFO X EVANGELISTA RG: 32993259; ALBA RE A S VELASCO 
RG: 072553654; LILIAN L UCHOAS RG: 299608888; ELISANGELA S CABRAL RG: 350821562. 
 

Lorena, 01 de junho de 2021. 
 
 

Sylvio Ballerini 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
  

2340 –Cosmo da Silva e Marina 
Aparecida de Carvalho. Ele, 
nacionalidade brasileira, garçom, 
divorciado, nascido no dia 27 de 
dezembro de 1978, residente e 
domiciliado na Rua João Lourenço 
Barbosa, 176, São Sebastião, 
Aparecida/SP, filho de Manoel 
Pedro da Silva e Creusa Inacio da 
Silva. Ela, nacionalidade brasileira, 
ajudante de cozinha, solteira, 
nascida no dia 20 de junho de 1980, 
residente e domiciliada na Rua 
João Lourenço Barbosa, 176, São 
Sebastião, Aparecida/SP, filha de 
Benedito José Carvalho e Malvina 
Aparecida Pereira de Carvalho.
2341 – João Guilherme Rodrigues 
da Silva e Érica Godoy de Moura 
Andrade.  Ele, nacional idade 
brasileira, designer gráfico, solteiro, 
nascido no dia 19 de maio de 
1991, residente e domicil iado 
na Avenida Zezé Valadão,814, 
Aroeira, Aparecida/SP, filho de 
Donio Raimundo da Silva e Maria 
Aparecida Rodrigues das Silva. Ela, 
nacionalidade brasileira, personal 
organizer, solteira, nascida no dia 
15 de julho de 1990, residente 
e  domic i l iado Avenida Zezé 
Valadão,814, Aroeira, Aparecida/
SP, filha de Fauze Feres Andrade 
e Lucia Maria de Moura.
2 3 4 2 -  M a u r i c i o  d a  S i l v a 
C a s t a n h a r o  e  L a r i s s a  d e 
Siqueira Macedo Pereira. Ele, 
nacionalidade brasileira, supervisor 
de produção, divorciado, nascido 
no dia 22 de fevereiro de 1980, 
residente e domiciliado na Rua 
Joaquim Gonçalves Campos, 31, 
Jardim Paraíba, Aparecida/SP, 
filho de Mauridio Castanharo e 
Nair Maria da Silva Castanharo. 
Ela, nacionalidade brasileira, 
autônoma, divorciada, nascida 
no dia 22 de março de 1987, 
res idente e domic i l iada Rua 
Joaquim Gonçalves Campos, 31, 
Jardim Paraíba, Aparecida/SP, filha 
de Luiz Antonio de Moura Macedo 
e Salete Anunciação de Siqueira 
Macedo.
2343- Lucimara Aparecida de 
Souza e Daiana Ferreira de 
Oliveira.  Ela,  nacional idade 
brasileira, autônoma, solteira, 
nascida no dia 02 de novembro 
de 1988, residente e domiciliada 
n a  R u a  I t a p e t i n i n g a ,  2 4 9 , 
Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de 
Creuza Aparecida de Souza. Ela, 
nacionalidade brasileira, ajudante 
geral, solteira, nascida no dia 18 
de setembro 1999, residente e 
domiciliada na Rua Itapetininga, 
249, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha 
de Denizio Bragança de oliveira e 
Maria aparecida Ferreira oliveira.
2344- Breno de Castro Dias e 
Raquel Helena de Lima Freire 
Vieira. Ele, nacionalidade brasileira, 
comerciante, solteiro, nascido no 
dia 01 de maio de 1996, residente 
e domiciliado na Rua Antonio Roma, 
135, Jardim Paraíba, Aparecida/SP, 
filho de Wagner Vicente Barbosa 
Dias e Kátia Helena Petillo de Castro 
Dias. Ela, nacionalidade brasileira, 
vendedora, solteira, nascida no dia 
28 de novembro de 1995, residente 
e domiciliada Rua Antonio Roma, 
135, Jardim Paraíba, Aparecida/
SP, filha de Ricardo Henrique Freire 
Vilela e Renata Cristina de Lima 
Vieira.
2345- Jefferson Gomes silva 
e  B r u n a  D a m a c e n o .  E l e , 
nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido no dia 03 de 
fevereiro de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Paulo Cesar 
da si lva, 26, Santa Edvirges, 
Aparecida/SP, filho de Paulo Basílio 
Silva e Cristiane pereira gomes 
silva. Ela, nacionalidade brasileira, 
autônoma, solteira, nascida no 
dia 24 de abril de 1989, residente 
e Rua Paulo Cesar da silva, 26, 
Santa Edvirges, Aparecida/SP, filha 
de Eloisa Maria Damaceno.

R O S I L E N A  D E 
OLIVEIRA RODRIGUES 
LIMA, Oficial Interina 
e Tutelas da Sede da 
Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que 
pretendem casar-se 
e  apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525 do 
Código Civil Brasileiro: 
E se alguém souber 
de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

Editais de 
Proclamas — 
APARECIDA
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Como a sociedade pode 
contribuir com preservação 
dos recursos hídricos
Águas Piquete orienta população sobre o uso consciente da água

Da Redação
Piquete

O consumo consciente da 
água é fundamental para 
a sobrevivência de todos. 
Atualmente, o crescimento 
acelerado da população 
vem exigindo cada vez mais 
o uso dos recursos naturais, 
dentre eles a água, para 
atender as necessidades e 
com isso, as práticas ina-
dequadas das atividades 
humanas, resultam no uso 
irresponsável da água, o 
que gera desperdícios e 
contribui para a sua escas-
sez não só no futuro como 
também no hoje, onde cor-
re-se o risco de uma crise 
hídrica.

Ao longo dos anos, o con-
sumo de água aumentou de 
forma considerável, no ano 
de 1900 o mundo consumia 
cerca de 580Km³ de água, 
já em 1950 esse consumo 
elevou-se para 1400Km³ 
e no ano de 2000 passou 
para 4000Km³. Segundo 
previsões da ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) 
é provável que em 2025 o 
nível de consumo aumenta 
para 5200Km³.

Diante desse cenário, a 
Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abaste-
cimento de água no muni-
cípio, orienta a população 
sobre a importância da 
preservação e do uso cons-
ciente da água.

“Temos o compromisso 

de oferecer água tratada 
e de qualidade para a po-
pulação de Piquete porém, 
zelar pelo uso racional dos 
recursos hídricos é um 
dever de todos. Através 
do consumo consciente é 
possível evitar os desper-
dícios de água e também 
garantir que ela não falte.” 
explica o gerente opera-
cional da Águas Piquete, 
Sérgio Bovo.

A Águas Piquete ainda dá 
algumas dicas de como a 
população pode mudar os 
hábitos no dia a dia e con-
tribuir por meio de ações 
simples e conscientes com 
a preservação dos recursos 
hídricos

 - Escove os dentes, lave 
louça e roupas com a tor-

neira fechada;
- Economize água, dimi-

nuindo o tempo de banho;
- Evite lavar garagens e 

calçadas com a mangueira, 
prefira utilizar vassouras e 
baldes;

 - Após a utilização, veri-
fique se as torneiras estão 
bem fechadas a fim de evi-
tar vazamentos;

 - Reutilize a água da má-
quina de lavar para outras 
tarefas cotidianas;

- Reutilize a água da chu-
va para aguar as plantas, 
lavar o quintal ou o carro;

Portanto, as pequenas 
atitudes e o consumo cons-
ciente podem contribuir 
com a preservação dos 
recursos hídricos.

Faça a sua parte!
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Hoje quero te convidar a um exercício de empatia, e 
para isso proponho o acesso a algumas memórias.
Sabe aquelas sensações repentinas? Aquele 
desconforto emocional do qual não se reconhece a 
fonte e nem a qualidade. Você não sabe bem se é 
raiva ou tristeza, você só sente, e acaba agindo com 
um nível maior de intolerância quando se vê diante 
de situações de desagrado. Mas você decide avaliar 
essa emoção e tenta retomar o momento em que ela 
surgiu. Desse modo consegue identificar e entender 
o que sente e “por quem” ou “por que” sente.
Pronto, você agora pode colocar energia emocional 
em um ponto específico, você pode decidir o que 
fazer com isso, pode optar por deixar pra lá, como 
pode confrontar o problema, porque esta é agora 
uma emoção de seu conhecimento e propriedade. 
Logo, o poder de condução está em suas mãos.
Toda essa introdução é para ilustrar o quanto é 
mais fácil conduzir a raiva, a tristeza ou a ansiedade 
quando a reconhecemos e identificamos a causa. Em 
situação contrária, apenas a sentimos, e reagimos 
a ela à medida que eventos do cotidiano aumentem 
sua proporção.
Agora me responda: “seria esta uma experiência 
mais fácil a uma criança?” Não! A criança, assim 
como o adulto, se desorienta mediante as emoções 
que agem como desconhecidas, o que possivelmente 
pode aumentar sua ansiedade.
Então, hoje te sugiro conduzi-la nessa tarefa de 
identificação. Quando perceber o comportamento, 
ajude-a a associar a uma emoção e ofereça 
acolhimento. Exemplo: “filho, percebo que esteja 
com raiva, eu entendo, também me sinto muitas 
vezes assim, você tem esse direito, só não pode 
gritar ou agredir alguém pelo que sente”!
Conhecimento é poder! Uma vez que se reconhece 
o sentimento, é possível escolher a melhor maneira 
de conduzi-lo! Você pode tornar essa uma tarefa 
mais fácil à sua criança!

Meu nome é Márcia Freire, sou psicóloga 
clínica formada há onze anos e minhas principais 
demandas de intervenção são comportamentos 
de oposição infantil e suporte materno. Atendo 
também outras demandas, dentre elas, demandas 
de inclusão. A partir desta data estarei por aqui 
trazendo temas de reflexão materna e dicas de 
manejo de comportamento infantil. Que o conteúdo 
te acrescente, mas que você o leia sempre alinhada 
ao que lhe é próprio, para que desse modo eu seja 
ferramenta de encontros, descobertas e reinvenção. 
Conte comigo!

Contatos:
(12) 99124-4834

instagram.com/mafreirepsi
CRP: 100/286

Ajude o seu filho 
a compreender a 
emoção que sente!

Fotos: Reprodução PMG

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (centro), durante reunião para a entrega de projetos do Bom Prato e Centro de Convivência do Idoso

Em nova viagem a São Pau-
lo, o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) buscou trazer novos 
equipamentos sociais para 
Guaratinguetá, como o Progra-
ma Bom Prato e o CCI (Centro 
de Convivência do Idoso). As 
solicitações são acompanha-
das pela secretaria estadual 
de Desenvolvimento Social.

Durante a reunião com a 
responsável pasta estadual, 
Célia Parnes, Soliva esteve 
acompanhado pelo vice-pre-
feito, Régis Yasumura (PL). A 
intenção é angariar o Progra-
ma Bom Prato para Guaratin-
guetá, garantindo alimentação 
nutricional balanceada com 
café da manhã, almoço e 
jantar por R$ 0,50 e R$ 1,00. 
O subsídio estadual para a 
manutenção do programa é de 
R$ 4,70 para adultos R$5,70 
para crianças de até 6 anos, 
que possuem gratuidade na 
alimentação.

O prefeito explicou que a so-
licitação visa atender pessoas 
em vulnerabilidade social que 

Bruna Silva
Guaratinguetá

Guará trabalha por Bom Prato e 
Centro de Convivência do Idoso
Em nova visita a São Paulo, prefeito de Guaratinguetá tenta angariar 
novos equipamentos sociais para atendimento no município

foi impulsionada pela pande-
mia da Covid-19. “O projeto do 
Bom Prato de Guaratinguetá 
engloba também as cidades vi-
zinhas e é um projeto bastante 
interessante para que a gente 
possa atender a população 
carente, esses que estão com 
dificuldade de alimentação 
que envolve café da manhã, 
almoço e jantar”, relatou.

Atualmente, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) conta 
com duas unidades do restau-
rante popular, mas nenhuma 
delas está próxima ao Vale 
Histórico ou Vale da Fé.

Houve ainda a solicitação 
para a implantação de um 
CCI, serviço de proteção social, 
convivência e fortalecimento 
de vínculos para pessoas com 
mais de 60 anos que vivem em 
situação de vulnerabilidade ou 
risco social. 

Com mais de 45 mil vacinas 
aplicadas (entre primeira e 
segunda doses), o Município 
articula o envio de imunizan-
tes contra o coronavírus para 
trabalhadores da assistência 
social que atuam diretamente 
com atendimento de idosos. 


