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Vale Histórico cria Comitê e inicia
testagem em massa para a Covid-19
Dividida por sub-regiões, cidades da RMVale aguardam posicionamento do Governo do Estado
sobre autonomia para aplicação de ações durante a pandemia; proposta é coordenada por Cruzeiro
Rafaela Lourenço
RMVale

Com uma possível terceira
onda de contaminações pelo
novo coronavírus no país,
as cidades do Vale Histórico criaram um Comitê de
Contenção Covid-19 para o
enfrentamento mais independente à doença. As primeiras ações conjuntas terão
início nesta quarta-feira (2)
com a testagem em massa
dos moradores.
Após uma convocação do
Estado a todos os prefeitos paulistas, Cruzeiro e os
demais municípios do Vale
Histórico constituíram o
Comitê, composto por secretários municipais da Saúde
e técnicos em Vigilância
Sanitária.
De acordo com a secretária de Saúde de Cruzeiro,
Imaculada Conceição, nesta
reunião há duas semanas, o
Estado alertou os prefeitos
e prefeitas sobre a autorização das cidades serem
independentes nas ações de
combate ao novo coronavírus, indo além do Plano São
Paulo que rege atualmente
as flexibilizações e medidas

sanitárias. “O Estado neste
momento, ainda não de forma oficial, mas já sinalizou
uma possibilidade de que
as questões da Covid, das
decisões poderão partir dos
próprios municípios”, ressaltou Imaculada, ao reforçar
que ainda aguardam um
decreto do governador João
Doria (PSDB), oficializando
as alterações.
Desde a criação, o Comitê
composto pelas cidades de
Cruzeiro, Cachoeira Paulista,
Lavrinhas, Queluz, Areias,
Arapeí, São Jose do Barreiro
e Bananal além de se reunir
três vezes iniciará a primeira
etapa de atividades conjuntas nesta quarta-feira com
os testes antígeno (testes de
cotonete) para diagnóstico
precoce da doença e nortear
os próximos trabalhos.
Segundo Imaculada, as
divisões de território estão
“de certa forma” conduzidas
pelo Codivap (Consórcio de
Desenvolvimento Integrado
do Vale do Paraíba Litoral
Norte e Mantiqueira) por
sub-regiões.
No Vale Histórico, cada
município adquiriu a quantidade de testes necessária
para testar pessoas sintomá-
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O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, que apresentou o projeto para a criação do comitê contra Covid-19

Saúde destaca investimentos e estruturas do
atendimento durante a pandemia de Guará
Prestação de contas do primeiro quadrimestre mostra gasto do combate à Covid-19 com R$ 33 milhões
Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A secretaria de Saúde de
Guaratinguetá voltou à Câmara para prestar contas sobre
as ações e números do setor
no primeiro quadrimestre
de 2021. A apresentação,
realizada pela secretária
Maristela Macedo, antes do
início das sessões da última
terça-feira (1), destacou o
atendimento durante a crise
causada pela pandemia de
novo coronavírus.
Durante a explicação, foram
mostrados valores, como,
recursos recebidos, verbas
para tratamento e prevenção de doenças, combate à
Covid-19, e despesas, que
vão de gastos diversos (combustível e salários), a gastos
específicos com materiais de
enfermagem, odontologia e
medicamentos. Quantias de
repasses aos hospitais Frei
Galvão e Santa Casa também
foram divulgadas.

De acordo com a equipe de Saúde, o saldo anterior ao período era de
R$ 23.288.047,92. Entre
janeiro e abril deste ano, a

Saúde recebeu um total de
R$ 33.642.662,23, provenientes de tesouro municipal,
Ministério da Saúde, Governo do Estado, devoluções e

rendimentos bancários. As
despesas giram em torno de
R$ 34 milhões.
Após a exibição das planilhas, os vereadores tiraram

dúvidas sobre os números
apresentados. Além dos questionamentos, outros temas da
pasta foram abordados. Os
vereadores Fabrício da AeroFotos: Fabiana Cugolo

A secretária de Saúde de Guaratinguetá (ao fundo) apresneta dados sobre o primeiro quadrimeste de 2021, com investimento e estrutura do setor

ticas e assintomáticas locais.
Cruzeiro investiu R$ 110 mil
para atender a demanda de
sintomáticos que buscarem
atendimento nas unidades de
saúde e aos assintomáticos
aleatórios em parceria com
supermercados do município. A ação terminará nesta
sexta-feira (4). “Todas as
cidades farão nos mesmos
dias o volume dos seus trabalhos”, frisou a secretária
porta voz do movimento.
Por outro lado, a Prefeitura de Silveiras publicou nas
redes sociais que a testagem
massificada também terá
início nesta quarta-feira, mas
seguirá até o próximo dia 15.
O Município disponibilizou
ainda um formulário online
na página do Facebook para
os interessados em participarem dos testes.
Este parâmetro de estudo será feito em forma de
amostragem, para que até
esta terça-feira (8), o Comitê tenha uma análise para
as próximas medidas. “Em
cima deste resultado teremos parâmetros para poder
nortear as medidas a serem
tomadas pelos municípios e
serão de forma linear”, frisou
Imaculada.

náutica (MDB), Nei Carteiro
(MDB), Marcelo da Santa Casa
(PSD) e Rosa Filippo (PSD)
perguntaram sobre valores
de devolução, medicamentos,
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e tratamentos transtornos mentais
e comportamentais.
Em relação a estrutura
no combate à Covid-19, a
secretaria de Saúde destacou
que, além do suporte atual, a
cidade prepara reforço. “Nós
temos para stand-by leitos
com suporte respiratório,
que vocês conhecem como
os leitos de UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo). Esperamos não precisar deles,
mas estamos terminando essa
estrutura na UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) para
poder abri-los em caso de necessidade”, contou Maristela.
De acordo com o último
boletim da Covid-19, publicado pela Prefeitura de
Guaratinguetá na quarta-feira
(2), os números das internações, incluindo SUS (Sistema
Único de Saúde), particulares
e convênios são 37% (dez
internados) em enfermaria
e 71% (25) em UTI. Somente
SUS são 48% na enfermaria e
74% em UTI. Desde o início da
pandemia, foram registrados
11570 contaminações confirmadas e 253 óbitos.
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Câmara de Pinda abre CEI para apurar
R$ 6 milhões em reforma de escolas

Comissão Especial de Inquérito deve investigar licitação na Educação; gestão garante regularidade
Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba abriu, na última
segunda-feira (31), uma
CEI (Comissão Especial de
Inquérito) para apurar a
licitação para reforma de
escolas da rede municipal.
O trabalho, que tem investimento de R$ 6 milhões foca
unidades, foi questionado
por vereadores de oposição,
que destacam que os prédios
já foram reformados há cerca de três anos.
De acordo com o pedido,
a comissão vai apurar a
contratação de empresa
especializada na prestação
de serviços como elétrica, hidráulica e consertos
gerais para escolas e unidades administrativas da
secretaria de Educação. O
requerimento que permitiu
a abertura do processo foi
apresentado pelo vereador
Francisco Norberto Silva,
o Norbertinho (PP) e contou com o apoio de Gilson
Nagrin (PP), Herivelto Vela
(PT ), Carlos Eduardo de
Moura, o Magrão (PL), Felipe Guimarães (PODEMOS) e
Rogério Ramos (Podemos).
A presidência da comissão
ficou com Norbertinho. Além
dele, Felipe Guimarães e Renato Cebola (PV) integram a
comissão.
Em discurso na tribuna,
Norbertinho relembrou o
escândalo com a Verdurama (denúncias de irregularidades no serviço de
fornecimento de merenda
escolar entre 2006 e 2010,
quando o Ministério Público
Federal solicitou à Justiça a

condenação do ex-prefeito,
João Ribeiro por crime de
responsabilidade, em superfaturamento de R$ 3,29
milhões).
“Não temos o que temer,
não temos com o que nos
preocupar... Nos acovardar.
Eu sei que tem aqui vereador que recebe pressão
para que não ocorra essas
investigações. O que nós não
podemos é virar as costas
e deixar, ainda mais com
o histórico que temos em
Pindamonhangaba... Deixar
que possíveis fraudes de
licitação ocorram, principalmente com dinheiro de
criança”, ressaltou o presidente da comissão.
Mas para o prefeito Isael
Domingues, a investigação
tem motivação política. “É
um disparate... o vereador
querer governar”. Ao Jornal
Atos, o prefeito enfatizou
que houve a reforma nas
escolas assim que assumiu
a Prefeitura, em 2017, quando dois telhados de escolas
caíram (as unidades Pe. Zezinho e Ayrton Senna), mas
alguns prédios não estavam
no escopo do projeto e não
foram atendidas. “Esses reparos de manutenção têm
que ser feitos paulatinamente, dia após dia (...). A estrutura fica defasada, então tem
que ter! (...) Quando se fala
em reforma, você solta uma
ordem de serviço, porque
identificou que precisa ser
feito. Como que vou dar R$ 6
milhões para uma empresa?
Isso tem que ser uma pessoa
mentecapta, absurda e rasa
para pensar dessa forma”,
destacou Domingues. “Eu
que sou um ‘camarada’ que
tudo faço com doação, que

Fotos: Marcelo A dos Santos

usa o poder dos servidores
para fazer o voluntariado,
que conseguimos as coisas
com inteligência, como a
reforma do centro urbano,
sem recursos públicos. Se
precisasse gastar R$ 6 milhões para dar segurança às
nossas crianças, eu gastaria
até R$ 50 milhões. Dentro
da legalidade, não tem problema nenhum”.
O chefe do Executivo frisou que são mais de duzentas unidades escolares em
Pinda e que a administração
não conta com estrutura
para manter as reformas
nos prédios, como necessário. “Não temos a estrutura,
quem faça. Essa licitação
transcorreu, porque precisa
acontecer, mas houve essa
intervenção de alguns vere-

adores, a pedido de não sei
quem (sic). Então tudo isso
está na mira para entendermos o que está acontecendo.
Mas já que abriu CEI, que vá
até o final”.
Manifestação – Uma manifestação contra a retomada
das aulas está programada
para acontecer na próxima
segunda-feira (7), às 14h,
com saída da Câmara de
Vereadores. O principal
pedido dos manifestantes é
pela imunização de todos os
profissionais da rede municipal de Educação para uma
retomada segura das aulas
presenciais. O Município,
junto ao Comitê de Enfrentamento a Covid, analisa a
possibilidade de retorno às
salas de aula nos próximos
meses.
Fotos: Reprodução PMP

Escola de Pindamonhangaba, uma das unidades que receberão investimento no aporte de R$ 6 milhões; CEI apura novas ações de reforma
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:
Pregão Presencial Nº 11/2021 PROC. Nº 116/2021
EDITAL RERRATIFICADO III
O Município de Lorena-SP torna pública a Rerratificação do Edital da Licitação na
Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Ata de Registro
de Preços para aquisição de Kits de gêneros alimentícios e hortifruti para atender as
necessidades de distribuição aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino
da Secretaria Municipal de Educação e alunos da APAE, durante o ano letivo de 2021.
A modificação no edital consta no anexo I – Termo de Referência.
A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 17 de junho de 2021, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações,
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 192/20 – TP 28/20 – Processo Licitatório 460/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: TITÂNIO SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 21.917.581/0001-09
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 192/20, decorrente do Processo Licitatório nº 460/20, Tomada de
Preços nº 28/20, firmado em 05 de novembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 02 (dois) meses, a partir de 05 de junho de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente
ao Contrato Original e seus Aditivos.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 169/20 – TP 24/20 – Processo 378/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA
CNPJ Nº: 12.476.090/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato n° 169/20, decorrente do Processo Licit. n° 378/20, TP n° 24/20,
firmado em 01/10/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 03 (tres) meses, a partir de 01/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente
ao contrato original
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2021

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021 TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de um veículo automotor, tipo passeio, zero quilômetro, ano
de fabricação e modelo não inferior 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: 17/06/2021, 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, 02 de junho de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 031/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
para locação de horas de caminhão tipo basculante e caminhão irrigadeira, para
atender as necessidades da Secretaria de Obras e Planejamento do município
de de Silveiras, 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:
18/06/2021, 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, 02 de junho de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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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 inadequadas das atividades
humanas, resultam no uso
irresponsável da água, o
que gera desperdícios e
contribui para a sua escassez não só no futuro como
também no hoje, onde corre-se o risco de uma crise
hídrica.

Ao longo dos anos, o consumo 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 (Organização das Nações Unidas)
é provável que em 2025 o
nível de consumo aumenta
para 5200Km³.
Diante desse cenário, a
Águas Piquete, empresa
responsável pelo abastecimento de água no município, orienta a população
sobre a importância da
preservação e do uso consciente da água.
“Temos o compromisso

de oferecer água tratada
e de qualidade para a população de Piquete porém,
zelar pelo uso racional dos
recursos hídricos é um
dever de todos. Através
do consumo consciente é
possível evitar os desperdícios de água e também
garantir que ela não falte.”
explica o gerente operacional 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 contribuir 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, diminuindo o tempo de banho;
- Evite lavar garagens e
calçadas com a mangueira,
prefira utilizar vassouras e
baldes;
- Após a utilização, verifique se as torneiras estão
bem fechadas a fim de evitar vazamentos;
- Reutilize a água da máquina de lavar para outras
tarefas cotidianas;
- Reutilize a água da chuva para aguar as plantas,
lavar o quintal ou o carro;
Portanto, as pequenas
atitudes e o consumo consciente podem contribuir
com a preservação dos
recursos hídricos.
Faça a sua parte!

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 PROC. Nº 101/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica com guias e
sarjetas, na estrada de acesso a antiga fábrica da Comil, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ Nº: 03.677.702/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 1.438.823,17 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos
e vinte e três reais e dezessete centavos)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 127/2021 - PP Nº 15/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro
de preços para aquisição parcelada de açúcar e filtro de papel 103, pelo período de 12
(doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão da respectiva
Ata de Registro de Preços:
EMPRESA: H.M.A. DA SILVA LORENA ME
CNPJ Nº: 00.348.272/0001-87
VALOR: R$ 28.361,20 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos).
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2021

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 137/2021-SUP;
1382/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição de aparelho de telefone sem fio, base com 03 (três) ramais, para
atender as necessidades da Secretaria de Finanças.
CONTRATADA: BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
EPP - CNPJ Nº: 09.135.487/0001-94
DATA DA ASSINATURA: 31/05/2021

PROCESSO Nº 015/2021
CONVITE Nº 02/2021
CONTRATO Nº 13/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de Obra e Serviços
de Drenagem Urbana no Bairro da Vila Esperança.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: Consterpavi Pavimentação e Construção Ltda. CNPJ nº 03.677.702/0001-00.
Valor: R$ 307.117,58 (trezentos e sete mil, cento e dezessete reais e cinquenta e oito
centavos). Data da Assinatura: 27/05/2021. Vigência: 12 (doze) meses.
Silveiras, 02 de junho de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 PROC. Nº 56/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de luva de procedimento látex e
macacão de segurança para a Secretaria de Saúde, que integrou o Edital em todos os
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ Nº: 19.611.064/0001-57
VENCEDORA DOS ITENS: 10
VALOR TOTAL: R$ 13.920,00 (treze mil, novecentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2021
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Na tentativa de avançar com
vacinação, região se prepara
para o Dia D contra a Covid
Estado de São Paulo realiza sábado de ação com foco na segunda dose;
medida tenta reduzir fica com liberação de quinhentas mil aplicações
Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Aplicação da vacina contra a Covid-19; Estado cria Dia D neste sábado

A secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo realiza
no próximo sábado (5) o Dia
D da aplicação da segunda
dose da vacinação contra
a Covid-19. A medida foi
anunciada após a pasta informar, na última semana,
que pelo menos quinhentas
mil pessoas não haviam
completado seu ciclo vacinal. Na região, as cidades
ainda buscam alternativas
para ampliar o sistema.
De acordo com dados do

governo tucano, 212.403
pessoas aguardam a segunda dose da Fiocruz/Astrazeneca e outros 289.290 da
Coronavac, que é produzida
pelo Instituto Butantan em
parceria com o laboratório
chinês Sinovac. Destes números, 80% são idosos de 80
a 89 anos de idade e outros
20% são de profissionais de
saúde.
Os dois imunizantes não
conseguem produzir anticorpos suficientes com apenas uma dose, o que deixa as
pessoas expostas ao vírus.
Segundo pesquisadores da
Fiocruz, o relaxamento de

idosos quanto às medidas
restritivas após a aplicação
da primeira dose pode levar
a um aumento no número
de internações.
Ao todo, cinco mil unidades de saúde no estado estarão abertas das 7h às 18h
para a aplicação exclusivamente da segunda dose e
recursos serão enviados aos
municípios para assegurar
as aplicações. Na semana
passada foram enviados
aos 645 municípios uma
remessa de 279.815 doses
extras da Coronavac.
Para a coordenadora do
PEI (Programa Estadual de
Imunização), Regiane de
Paula, é fundamental que as
pessoas busquem os postos
de vacinação para tomar a
segunda dose. “Esta será
uma grande mobilização
com todos os municípios
para buscar as pessoas que
ultrapassaram o prazo de
tomar a dose dois da vacina.
A pessoa só estará totalmente protegida após as duas
doses dos imunizantes”,
afirmou a coordenadora.
Na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte), a ação dos
municípios segue para ampliar a carga de imunização.
A região já aplicou 254.142

vacinas em primeira dose e
129.163 em segunda dose.
Das 39 cidades, Lagoinha
(34,28%), São Luiz do Paraitinga (29,34%) e Cunha
(28,30%) lideram no índice
de vacinação da população.
Outros municípios como
Aparecida (27,11%), Guaratinguetá (26,35%), Piquete (26,27%), São José dos
Campos (25,48%) Silveiras
(24,93%), Caraguatatuba
(23,84%), Lorena (23,77%),
(Ilhabela (23,24%), Taubaté
(22,37%), Cachoeira Paulista (22,95%), Cruzeiro
(21,71%), Ubatuba (20,55%),
Pindamonhangaba (20,50%)
e São Sebastião (19,61%),
ainda não chegaram a 30%
da sua população.
A última cidade está entre as que buscam novas
estratégias para avançar
na campanha. Na última
semana, a Prefeitura de
São Sebastião surpreendeu
ao anunciar que começou
a vacinar contra Covid-19
pessoas a partir de 18 anos,
com comorbidades. Segundo
a secretaria de Saúde, a cidade litorânea é a primeira
do Brasil a vacinar moradores nessa faixa etária. A
imunização está sendo realizada em todas as unidades
de saúde.

Piquete aguarda
Imbel por melhorias
na infraestrutura e
liberação de prédio

Portal da região central de Piquete, que receberá investimento por obra
Thamiris Silva
Lorena

Em período marcado por
visitas de prefeitos a Brasília e
São Paulo, em busca de aporte
financeiro, o prefeito de Piquete, Rômulo Kazimierz Luszczynski, o Rominho (PSDB),
comemorou bons resultados
em passagem pela capital
federal na última semana. De
acordo com o chefe do Executivo, a cidade está próxima de
receber emenda de R$ 500
mil para a insfraestrutura e a
liberação de prédios da Imbel.
Rominho encontrou com o
deputado federal Baleia Rossi
(MDB) e com o general Aderico
Visconte Pardi Mattioli, diretor
da fábrica de explosivos. Ao
deputado, o prefeito piquetense solicitou o montante, que
será investido na criação de
um parque linear, na região
central, com o intuito de proporcionar lazer e bem-estar à
população.
Rominho espera que a emenda de R$ 500 mil seja aprovada em menos de dois meses.

“Eu acredito que até o final do
ano teremos o parque linear e
a fonte inaugurada. Já temos
o projeto para reforma do
velório”, explicou.
Além de conversar com o
deputado, o prefeito entrou em
contato com o general Aderico
Mattioli para iniciar um novo
projeto na cidade, que visa utilizar os prédios em desuso da
empresa estatal, Imbel. “Ainda estamos montando todo
um planejamento com nossa
equipe para vermos o que
faremos com o uso do prédio,
[...] em um dos quatro prédios,
eu tenho como proposta ativar
o cinema municipal”, informou
o prefeito.
Mais novidades – Rominho
deu sequência aos encontros
por tratativas de verbas e melhorias na cidade. Desta vez,
recebeu o subsecretário de
Juventude Estado São Paulo,
Luiz Oliveira, que anunciou
verba de R$ 600 mil para ações
que devem ser entregues em
março, como cursos de qualificação profissional, Novotec
Estágio e economia criativa
(como robótica e gastronomia).

