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Sem doses, Pinda suspende vacinação contra Covid-19
Cidade paralisa primeiras aplicações; imunizante é aplicado exclusivamente em puérperas, gestantes e segunda dose

Sem novas doses para a 
vacinação contra a Covid-19, 
a secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba suspen-
deu, nesta terça-feira (12), 
a campanha de imunização. 
Neste período, não serão 
aplicadas primeiras doses, 
somente a segunda, confor-
me data prevista no cartão 
de vacinação.

O anúncio foi feito na ma-
nhã desta terça-feira (13). 
O Município reforçou que 
aguarda o envio de nova re-
messa dos imunizantes para 
a retomada da campanha. 
“Nos últimos dias Pindamo-
nhangaba tem cobrado a 
Secretaria Estadual de Saúde 
sobre a necessidade do envio 
de mais doses”, destacou 
nota da Prefeitura.

No último fim de semana, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba reforçou 
a imunização com a apli-
cação de doses, na praça 
Monsenhor Marcondes, no 
Centro. A estimativa dos tra-
balhadores de saúde foi de 
que cerca de três mil pessoas 
tenham sido vacinadas em 
toda a cidade somente no 
último sábado, dia 10.

De acordo com a pasta res-
ponsável, a vacinação com a 
primeira dose só poderá ser 
retomada quando o Governo 
Federal repassar os imuni-
zantes à secretaria estadual 
de Saúde. A Prefeitura des-
tacou ainda que, assim que 
a aplicação for retomada, os 
canais oficiais (redes sociais 
e site pindamonhangaba.
sp.gov.br) comunicarão a 
população. 

Para os idosos acima de 
65 anos, a segunda dose da 
AstraZeneca pode ser rece-
bida em diferentes postos de 
saúde como no Araretama, 

Moreira César e Vila Rica. 
Às gestantes e puérperas 
que receberam a Corona-
Vac, a segunda dose deve 
ser aplicada nas salas de 
vacina do Ciaf /Saúde da 
Mulher. A cidade também 
segue imunizando grávidas 
e puérperas (mulheres que 
deram à luz recentemente) 
com a primeira dose.

Procurada pelo Jornal 
Atos, a secretaria estadual de 
Saúde afirmou que enviará 
novas grades de imunizantes 
aos Departamentos Regionais 
de Saúde até hoje, dia 14. Ao 
todo, 118 mil imunizantes 
serão destinados a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), cerca de 8,1 mil deles 
para Pindamonhangaba.

A expectativa da cidade é 
que as doses cheguem duran-
te a tarde desta quarta-feira, 
para que a vacinação seja 
retomada amanhã, dia 15.Vacinação contra o novo coronavírus em Pinda; secretaria de Saúde anuncia suspensão por falta de doses
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Vacinação contra a Covid-19 em Guaratinguetá; primeiro laudo aponta que homem de 36 anos morreu após reação alérgica à dose da Jenssen

Laudo aponta “reação 
adversa” em morte após 
vacinação em Guará
Avaliação da Saúde destaca que ainda não há motivos para paralisação 
do uso da Janssen; Prefeitura tem série de ações contra novo coronavírus

A morte de um homem de 
36 anos, vacinado com a apli-
cação única da Janssen em 
Guaratinguetá, nesta segun-
da-feira (12), chamou atenção 
da população. A secretaria de 
Saúde iniciou uma avaliação 
do caso, nesta terça-feira 
(13). No final da tarde, um 

laudo apontou a causa do 
falecimento, três horas após 
receber o imunizante.

Durante coletiva de im-
prensa, na sede da secretaria, 
foram anunciadas novas in-
formações sobre a vacinação 
contra Covid-19, como novas 
faixas etárias no plano de 

imunização, mudança de local 
para aplicação de segunda 
dose, realização de uma nova 
edição do ‘Dia D’ e a redução 
na ocupação dos leitos de 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo). Mas apesar das 
boas notícias, a morte do 
rapaz dominou o tema “novo 

coronavírus” durante o dia. O 
homem de 36 anos recebeu 
a vacina da Janssen, imuni-
zante de dose única. Segundo 
informações da família, o 
homem recebeu a vacina após 
o horário do almoço, na UBS 
Engenheiro Neiva.

Refis tenta amenizar 
dívida em Cachoeira 
com desconto de 100%

A secretaria da Fazenda lan-
çou o Refis 2021 (Programa 
de Recuperação Fiscal) para 
amenizar a dívida ativa mu-
nicipal. O contribuinte pode 
fazer o pagamento à vista com 
desconto de 100% de juros e 
multas, ou parcelar em até seis 
vezes com diferentes alíquotas 
de desconto. O programa abre 
oportunidades de regulariza-
ção de créditos tributários e 
não tributários decorrentes de 
débitos referentes a impostos 

como IPTU (Imposto Territo-
rial Predial Urbano), ISSQN 
(Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), taxas, 
serviços diversos, débitos em 
execução judicial e outras 
receitas tributárias e não tri-
butárias. Segundo a secretária 
de Fazenda, Cláudia Cristina 
Antunes, serão contemplados 
todos os contribuintes que 
tiverem os seus valores ins-
critos em dívida ativa.

Avante, o partido que 
mais cresce em São Paulo

Enquanto o Brasil vive a po-
larização política, entre direita 
e esquerda, em um clima de 
guerra permanente, o estado 
de São Paulo tem vivido um 
momento especial, com o ex-
pressivo crescimento de uma 

via alternativa e segura. O 
Avante, partido presidido no 
estado pelo deputado Campos 
Machado, entrou em 2021 
em um dos melhores momen-
tos de sua história.
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Você estabelece o limite, ele contesta, você o repreende, 
ele se altera, você se excede! Talvez por aí a ordem se 
altere, mas comumente os excessos emocionais e o 
desconforto em se ver em uma condição de autoridade 
confrontada é muito comum. Você, em seu modelo 
idealista de autoridade familiar, talvez suponha que 
uma educação de sucesso é aquela em que um olhar 
de repreensão deveria ser suficiente para conter 
o “comportamento problema”. E tudo bem, viemos 
desse lugar de autoridade demarcada e infância de 
baixa contestação, mas precisamos reajustar esse 
modelo considerando o abismo que há entre essas 
duas gerações. 
Nossas crianças são espontâneas, divertidas, 
barulhentas, e sim, valorizamos isso nelas, ainda que 
em alguns momentos esses mesmos comportamentos 
nos deixem impacientes. 
Mas vem cá, infância criativa se opõe a um modelo 
castrador de autoridade! Ou você inibe o espontâneo 
com severas repreensões ou você identifica novos 
caminhos para se fazer respeitar.
Eu te sugiro a segunda opção e te convido a uma 
reflexão, quando seu filho se descontrola e você em 
uma tentativa de retomar a autoridade se excede, quem 
os devolve ao eixo? Talvez o seu filho intimidado com o 
seu descontrole recue, mas e se não for desse modo? 
O seu excesso pode então partir de um grito para um 
tapa, de um tapa para uma surra!
Desgastante né? Mas esta é uma ordem real! Então 
te proponho pausas! Se o seu filho está no nível três 
de estresse, esteja no um! Não estou te propondo 
passividade, estou te sugerindo ser modelo de 
controle. Seu filho terá em você uma referência prática 
de como conduzir a frustração. E entenda, neste 
lugar de controle você pode reestabelecer o limite, 
mantenha sua postura de regra, faça-o cumprir com o 
definido, mas não dialogue com o descontrole, respire, 
você pode ser fiel a sua mensagem de autoridade 
sem a presença de emoções que te desequilibram! 
Respire!

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. Estou 
por aqui semanalmente 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

Como conduzir o 
estresse infantil

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Laudo aponta “reação adversa” 
na morte de homem vacinado 
contra Covid em Guaratinguetá
Avaliação da Saúde sobre caso destaca que ainda não há motivos para 
paralisação do uso da Janssen; Prefeitura anuncia série de ações com 
reforço de planejamento para imunização contra novo coronavírus

A morte de um homem 
de 36 anos, vacinado com a 
aplicação única da Janssen 
em Guaratinguetá, nesta 
segunda-feira (12), chamou 
atenção da população. A 
secretaria de Saúde iniciou 
uma avaliação do caso, nes-
ta terça-feira (13). No final 
da tarde, um laudo apontou 
a causa do falecimento, 
três horas após receber o 
imunizante.

Durante coletiva de im-
prensa, na sede da secre-
taria, foram anunciadas 
novas informações sobre 
a vacinação contra Co-
vid-19, como novas faixas 
etárias no plano de imu-
nização, mudança de local 
para aplicação de segunda 
dose, a realização de uma 
nova edição do ‘Dia D’ e a 
redução na ocupação dos 
leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo).

Mas apesar das boas no-
tícias, a morte do rapaz 
dominou o tema “novo 
coronavírus” durante o dia.

O homem de 36 anos re-
cebeu a vacina da Janssen, 
imunizante de dose única. 
Segundo informações da 
família, o homem recebeu 
a vacina após o horário do 
almoço, na UBS Engenheiro 

Neiva. Por volta das 18h, se 
sentiu mal, e no caminho para 
buscar atendimento no hos-
pital sofreu um infarto. Pela 
manhã, a secretaria de Saúde 
havia comunicado que todos 
os protocolos foram seguidos 
e enviados para análise do 
Instituto Adolfo Lutz. 

O caso foi classificado como 
“possível evento adverso 
grave”. Ao final da tarde desta 
terça-feira (13), de acordo 
com a família, o laudo foi 
divulgado e consta como 
resultado, reação adversa da 
vacina, choque anafilático 
(reação alérgica grave que 
ocorre após contato com 
substância que se tem alergia) 
e bronquite alérgica.

A Prefeitura foi novamente 
procurada pela reportagem, 
mas, até o fechamento desta 
edição, não havia divulgado 
nenhum comunicado sobre 
o laudo.

A Saúde frisou que, apesar 
do caso, ainda não foram 
apresentados motivos para a 
interrupção do uso da vacina 
da Janssen na cidade.

Ações contra Covid – Um 
dos locais para a segunda 
dose muda a partir desta 
quarta-feira (14): a vacinação 
no Ginásio de Esportes do 
Pedregulho foi transferido 
para o Complexo Esportivo 
do Parque do Sol, ao lado do 
Santuário de Frei Galvão. Já 

os outros locais para segunda 
dose são as farmácias Mega 
Farma, localizada no Centro, 
e a Drogasil, no Beira Rio, 
onde a imunização acontece 
exclusivamente no sistema 
drive-thru. A primeira dose 
continua sendo aplicada nas 
UBS’s (Unidade Básica de 
Saúde) do Engenheiro Neiva 
e UBS Cohab, além do Espaço 
Multiuso.

A zona rural também pas-
sou a contar com pontos de 
vacinação. Com dias fixos, às 
terças-feiras, a imunização é 
realizada no bairro da Roci-
nha, às quartas-feiras, o ser-
viço é feito nas unidades de 
saúde dos bairros Pedrinhas e 
Pilões. Nestes dias, moradores 
das demais localidades podem 
receber a vacina nesses locais. 
O horário de funcionamento 
é das 9h às 13h.

O Dia D de vacinação está 
marcado para o próximo 
sábado (17), no Recinto de 
Exposições, das 8h às 16h. 
No local, será possível receber 
primeira e segunda dose con-
tra Covid-19 nas modalidades 
a pé ou drive-thru, além da 
vacinação contra Influenza, 
que nesta semana passou a in-
cluir todos os públicos. A ação 
contará com o reforço de 24 
militares da EEAR (Escola de 
Especialistas de Aeronáutica).

Cronograma – A cidade 
iniciou a semana imunizan-

do pessoas com 35 anos, na 
terça-feira foi a vez do público 
de 34 anos. Hoje, o grupo 
alvo serão as pessoas de 33 
anos, e amanhã (15), é a vez 
das pessoas com 32 anos. A 
Saúde reforçou que espera a 
chegada de um novo lote de 
vacinas ainda nesta semana 
para seguir diminuindo a 
faixa etária convocada.

Os números da vacinação 
contra Covid-19 mostram 
mais de 75 mil doses aplica-
das na cidade, quantitativo 
que significa mais de 50% 
da população imunizada ao 
menos com primeira dose.

O percentual de ocupação 
de leitos de UTI e enfermaria 
foram atualizados pela res-
ponsável da pasta, Maristela 
Macedo. “Tivemos uma queda 
significativa no número de 
casos. Nas UTI’s, tivemos uma 
queda de 17% no número de 
internações, isso calculamos 
ontem. Hoje (terça-feira), ini-
ciamos o dia com 12 vagas, 
praticamente, uma UTI vazia 
em Guaratinguetá, pois nós 
temos uma com 15 e outra 
de 10 leitos, a de dez toda 
vazia”, destacou a secretária. 
“Registramos uma diminuição 
na enfermaria de 14,9%, que 
são os casos moderados de 
Covid, nos quais internamos 
na tentativa de conter a evo-
lução do caso para grave”, 
completou.

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Refis tenta amenizar dívida ativa em 
Cachoeira com desconto de até 100%
Descontos em multas e juros são apostas da Prefeitura para período de crise, 
após herdar pendência acumulada na gestão de Edson Mota; inscrições online

A secretaria da Fazenda 
lançou o Refis 2021 (Pro-
grama de Recuperação 
Fiscal) para amenizar a 
dívida ativa municipal. O 
contribuinte pode fazer o 
pagamento à vista e com 
desconto de 100% de juros 
e multas, ou parcelar em 
até seis vezes com diferen-
tes alíquotas de desconto.

O programa abre opor-
tunidades de regulariza-
ção de créditos tributários 
e não tributários decor-

rentes de débitos referen-
tes a impostos como IPTU 
(Imposto Territorial Predial 
Urbano), ISSQN (Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza), taxas, serviços 
diversos, débitos em execu-
ção judicial e outras receitas 
tributárias e não tributárias.

Segundo a secretária de 
Fazenda, Cláudia Cristina 
Antunes, serão contempla-
dos todos os contribuintes 
que tiverem os seus valores 
inscritos em dívida ativa.

“O valor, que é anterior ao 
ano de 2021, ao virar o ano 
já vai para a dívida ativa. 

Todos os munícipes com o 
valor anterior a 2021 podem 
fazer o uso desse Refis. Para 
eu ser contemplada com o 
Refis preciso estar com os 
meus valores de 2021 em 
dia, seja ele pago em parcela 
única ou ter sido parcelado, 
porém, com a parcela do mês 
em dia”, reforçou Cláudia 
Cristina.

Neste ano, os contribuintes 
podem negociar suas dívidas 
com até 100% de desconto. 
O morador que optar por 
realizar o pagamento par-
celado tem opções como 
parcelar em duas vezes com 

desconto de 90%, três vezes 
com 80%, quatro parcelas 
com 70%, em cinco com 
60% e seis vezes com 50%. A 
expectativa de recuperação 
fiscal para este ano é de que 
tenha a maior adesão pos-
sível. “Nós estimamos que 
seja 100%, sempre há essa 
expectativa, mas sabemos 
que baseado em recuperação 
fiscal antiga, a adesão foi de 
60% de recuperação do valor 
inscrito em dívida”.

Ainda de acordo com a 
secretária, com relação à 
arrecadação neste primeiro 
semestre, há muita inadim-
plência (até o momento está 
em torno de 30%).

O contribuinte que desejar 
ser contemplado pelo Refis 
deve comparecer ao setor 
de Tributação da Prefeitura, 
para verificar o seu débito e 
formalizar o seu ingresso no 
programa.

Dívida ativa - De acor-
do com o secretário de 
Finanças, Thales Satim, a 
cidade possui consolida-
da uma dívida no total de 
R$53.292.959,60 contado 
todos os precatórios, dívida 
de INSS, Fundo de Garantia, 
água, luz e os restos a pagar.

Há também uma compen-
sação tributária, no valor 
de R$ 33 milhões, da gestão 
passada que está suspensa, 
mas que a qualquer momen-
to pode voltar a incidir a 
cobrança.

Movimento na região central de Cachoeira, que aposta em Refis para reduzir crise e dívida ativa municipal

PREFEITURA DE LORENA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93, conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, 
considerando as justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato de 
inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os 
Servidores através das empresas: 
Processo 211/2021 
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda  CNPJ nº 45.176.864/0001-05 
Processo 212/2021 
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ nº 45.176.864/0001-05 
Processo 213/2021 
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ nº 45.176.864/0001-05 
Processo 214/2021 
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda CNPJ nº 07.811.161/0001-04 
Processo 215/2021 
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda  CNPJ nº 37.846.746/0001-20 
Processo 217/2021 
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ nº 37.846.746/0001-20 
Processo 218/2021 
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ nº 37.846.746/0001-20 
Processo 219/2021 
Empresa: Consórcio 123 “São José Passes” ME CNPJ nº 10.295.212/0001-05 
Processo 220/2021 
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ nº 47.530.704/0001-30 
Processo 221/2021 
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ nº 61.563.557/0054-37 
Processo 222/2021 
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda  CNPJ nº 61.563.557/0054-37 
Data da assinatura: 12/07/2021 

SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA
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Avante, o partido que 
mais cresce em São Paulo

Biblioteca de Pinda comemora setecentas 
doações de livros nos últimos dois meses

Enquanto o Brasil vive 
uma polarização política, 
entre direita e esquerda, com 
embates e manifestações, em 
um clima de guerra perma-
nente, o estado de São Paulo 
tem vivido um momento 
especial, com o expressivo 
crescimento de uma via 
alternativa e segura. 

O Avante, partido presidi-
do no estado pelo deputado 
Campos Machado, entrou em 
2021 em um dos melhores 
momentos de sua história. A 
marca da lealdade, conquis-
tada em 30 anos de vida pú-
blica de Campos Machado, se 
transformou em uma espécie 
de motor propulsor para o 
crescimento expressivo do 
partido em todo o Estado.

Em um ritmo acelerado, 
Campos Machado imprimiu 
uma campanha de filiações 
e consolidação do partido 
em quase 300 cidades pelo 
interior paulista, além de um 
trabalho intenso na capital. 
Prefeitos, vice-prefeitos e 
lideranças dos mais diver-
sos setores, empresariais, 
sindicais e até religiosos, 
ingressaram nas fileiras do 
Avante, construindo uma 
verdadeira onda do bem e 
uma via alternativa para a 
nova política pela qual os 
brasileiros tanto ansiavam.

Assim, o Avante segue 
rumo a 2022 com uma par-
ticipação popular muito 
representativa. Através de 

Da Assessoria
São Paulo

departamentos temáticos, 
o partido criou espaços de 
vez, voto e voz em dezesseis 
importantes segmentos so-
ciais, desde o Avante Afro, 
Avante Mulher e Dignidade 
Social, Avante Jovem e Avan-
te Diversidade, até o Avante 
Esporte e Avante Sindical. 

São departamentos que 
contemplam segmentos 
que necessitam de espaço 
político para expressar suas 
necessidades e lutas, bem 
como estabelecer a ampli-
ficação partidária para a 
maior participação possível 
da sociedade civil e até de 
segmentos marginalizados.

Empenhado nessa luta, 
Campos Machado declara 
que "o Avante é uma família 
com todas as suas qualida-
des e busca dar espaço para 
os mais diversos segmentos, 
razão pela qual, em tão 
pouco tempo, criamos uma 
força política que vai im-

O papel das estações elevatórias 
no abastecimento de água
Águas Piquete investe em melhorias para garantir mais qualidade de vida à população da cidade

 A importância da preser-
vação dos recursos hídri-
cos é sem dúvida uma das 
questões mais abordadas 
na atualidade, visto que 

pode comprometer a sua 
disponibilidade para as ge-
rações futuras. Sendo assim 
o objetivo dos sistemas de 
abastecimento de água é 
fornecer à população água 
potável em quantidade ade-
quada e pressão suficiente.

O abastecimento de água 

em boa qualidade e quan-
tidade vai além do desen-
volvimento econômico. A 
água, quando bem tratada 
e distribuída, traz benefí-
cios à saúde pública, uma 
vez que é indispensável no 
preparo de alimentos. Na 
hidratação, possibilita a 

higienização de ambientes, 
entre outros usos.

As estações elevatórias 
aumentam a pressão do 
liquido em sistemas de cap-
tação, o que permite melhor 
desempenho na entrega da 
água até os domicílios.

Em Piquete, a Águas Pi-

quete, concessionária res-
ponsável pelo abastecimen-
to de água no município, 
vem na constante busca por 
melhorias nos processos 
que possam diminuir perdas 
e aumentar a capacidade de 
entrega da água.

“Estamos em constante 

evolução e treinamento, 
aprimorando a eficiência 
operacional e garantindo 
maior regularidade no for-
necimento de água”, explica 
Sérgio Bovo, diretor opera-
cional da Águas Piquete.

O aprimoramento de sis-
temas de bombeamento por 
parte da Águas Piquete, visa 
contribuir com a eficiência 
operacional, ao permitir 
maior controle da pressão 
de água, evitando vaza-
mentos e permitindo que 
seja disponibilizada apenas 
a quantidade necessária 
de água a ser distribuída, 
evitando assim as perdas, e 
consequentemente, melho-
rando a qualidade de vida 
dos munícipes de Piquete.

pactar as eleições de 2022 
e, por que não?, as eleições 
de 2024, quando teremos 
as acirradas disputas mu-
nicipais". 

Para o líder do Avante 
paulista, o partido está es-
truturado de tal forma que 
vai, até o início do ano que 
vem, estar presente em todos 
os 645 municípios do Estado 
de São Paulo. Isso significa 
que estará com mais estru-
tura partidária do que todos 
os partidos tradicionais. 
E conclui: "Somos Avante, 
porque somos abertos ao 
futuro e temos a convicção 
de que, sim, é possível fazer 
política com amor, seriedade 
e competência, respeitando 
as diferenças e valorizando 
o que precisa ser valoriza-
do. 2022 está logo ali, e o 
Avante vai ser protagonista 
de uma nova história para 
São Paulo", disse Campos 
Machado.

Ainda atendendo por meio 
do sistema drive-thru devido 
aos cuidados contra a Co-
vid-19, a Biblioteca Municipal 
de Pindamonhangaba recebeu 
436 livros durante os meses 
de maio e junho. Todas as 
doações foram realizadas por 
meio da Lei Aldir Blanc à se-
cretaria de Cultura e Turismo.

Da Redação 
Pindamonhangaba 

Da Redação 
Pindamonhangaba 

Foram contabilizados, em 
maio, trezentas doações in-
dependentes de livros (novos 
e usados). Entre eles, trinta li-
vros “A Voz dos Avós”, doados 
pela Cia Teatral La Trapera; 
208 unidades de “Chuvas de 
Outono” da Editora Villa – Lo-
bos; 190 doados pela livraria 
G.S.A.S Livros & Presentes 
LTDA e oito livros da Coleção 
“Os Contos Clássicos”.  

A equipe de atendimento 
da Biblioteca comemorou o 

apoio. Os interessados em 
solicitar o empréstimo de 
algum livro ou verificar o 
acervo da biblioteca deve 
acessar o acervo online pelo 
site pinda.apus.info/acervo/, 
ligar no telefone  (12) 3645-
1701, enviar um email para 
biblioteca@pindamonhanga-
ba.sp.br.gov, ou ainda o Ins-
tagram: @bibliotecas_pinda, 
de onde pode ser agendado 
um horário para retirada ou 
devolução.

Com R$ 90 mil, Prefeitura de 
Caraguá inicia reforma do IML

Bruna Silva
Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguata-
tuba iniciou, no último mês, 
a reforma do IML (Instituto 
Médico Legal), que funciona 
no Cemitério Municipal, na 
região central. A administra-
ção municipal avalia ainda a 
possibilidade de ampliação do 
espaço.

Segundo a Prefeitura, as 

obras são realizadas no local 
devido à defasagem do espaço 
e também de equipamentos. 
Atualmente, a unidade é refe-
rência e atende todo o Litoral 
Norte, comportando as deman-
das de Ilhabela, São Sebastião 
e Ubatuba.

A reforma contempla troca 
do telhado, portas, pisos, siste-
ma elétrico e hidráulico, além 
de adequação da área exterior 
e reforma da câmara frigorifi-
ca. A expectativa é que as ações 

sejam finalizadas dentro de 
três meses, estando pronta 
antes do término de 2021. Ao 
todo, foram investidos R$ 93 
mil para esta atividade.

Para o Cemitério, a secreta-
ria de Obras Públicas prevê 
ampliação com a criação de 
um bloco com 53 metros de 
comprimento e capacidade 
de comportar mais de 330 
cavidades (gavetas), sendo 24 
delas para pessoas obesas e 
64 para ossuários familiares.
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