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Com apoio dos governos estadual e federal, Lorena 
encaminha ações para reforçar o sistema de Saúde
Prefeito Sylvio Ballerini anuncia UBS no Vila Passos; unidade do Bairro da Cruz deve receber equipamento de R$ 400 mil

Contemplada com recur-
sos estaduais e federais que 
somam R$ 1,425 milhão, a 
Prefeitura de Lorena revelou 
no último final de semana que 
aplicará o montante em melho-
rias no setor da Saúde. Além 
de modernizar a estrutura de 
atendimento na UBS (Unidade 
Básica de Saúde) do Bairro da 
Cruz, as verbas são destinadas 
para a construção de uma UBS 
no bairro Vila Passos.

Na última sexta-feira (6), o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
recebeu a visita do deputado 
federal Eduardo Cury (PSDB) 
e do subsecretário de Assuntos 
Metropolitanos da secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Regional, Ortiz Junior (PSDB).

Acompanhado de diversas 
autoridades municipais, o trio 
participou de uma visita téc-
nica à UBS do Bairro da Cruz, 
contemplada no fim de 2020 
com uma emenda parlamentar 
de R$ 700 mil, indicada por 
Cury. Segundo a atual gestão 
municipal, o recurso federal 
será aplicado na compra de di-

Lucas Barbosa
Lorena

versos equipamentos médicos, 
sendo o principal um aparelho 
de raio-X digital.

De acordo com o vereador 
Bruno Camargo (PSDB), res-
ponsável pela solicitação de 
apoio federal para as melhorias 
na UBS, o raio-X digital é orça-
do em R$ 400 mil. O parlamen-
tar, que acompanhou a visita da 
dupla, revelou que R$ 250 mil 
foram destinados para a futura 
reforma da unidade.

Em nota oficial divulgada 
na noite da última sexta-feira 
(6), o Executivo revelou que 
o Estado liberou R$ 725 mil 
para a construção de uma UBS 
no bairro Vila Passos. Segundo 
o texto, o montante foi enca-
minhado após solicitações de 
Camargo e do vereador Jair 
Guedes, o Jair Pintor (Pode-
mos).

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
de Lorena preferiu não dar 
detalhes, como os prazos, so-
bre os projetos de melhorias 
no setor da Saúde, afirmando 
que muitas questões ainda 
estão sendo definidas. O 
Executivo não confirmou a 
realização da reforma na UBS 
do Bairro da Cruz.Reunidos para conhecer os projetos: Eduardo Cury, Sylvio Ballerini e o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Ortiz Junior; foco na saúde

Fotos: Divulgação CDF

Justiça devolve mandato a 
Celão na Câmara de Guará
Tribunal garante a volta de Marcelo Coutinho, que havia perdido cadeira no Legislativo 
em abril; presidência aguarda notificação oficial para convocação de parlamentar

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo deter-
minou, por unanimidade (3 
a 0), o retorno do vereador 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD) à Câmara de Guaratin-
guetá. Ele estava afastado, 
com outros três servidores 
da Casa, desde o fim de abril 
deste ano, em decisão do 
processo em que é foi alvo 
de investigações do Seccold 
(Setor Especializado de Com-
bate a Corrupção, Organiza-
ção Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro) da Polícia Civil de 
Guaratinguetá. O julgamento 
ocorreu na tarde desta terça 
na capital paulista. No site 
do TJ, consta a informação 
publicada nesta terça-feira 
(10), que revoga as medidas 
cautelares impostas a Celão 
e a aos três servidores afas-
tados anteriormente. “Jul-
gado, concederam a ordem 
para revogar as medidas 
cautelares do artigo 319, 2 
e 1, do CPP (Código Processo 
Penal)”.
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Causando preocupação nas 
autoridades em Saúde da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), Roseira e Ubatuba 
confirmaram no último final 
de semana casos de conta-
minação pela variante Delta, 
uma das mutações genéticas 
da Covid-19. Até a tarde desta 
segunda-feira (9), a região 
contabiliza 11 moradores 
contaminados, distribuídos 
por oito municípios. Ubatuba 
divulgou uma nota oficial 
revelando que um homem, 
da faixa etária dos 50 aos 59 
anos, é o primeiro morador 
da cidade diagnosticado com 
a variante Delta.

Novos casos da 
variante Delta 
em Roseira e 
Ubatuba

Caraguá barra 
três obras no 
Massaguaçu

Caraguatatuba interditou 
três obras, na última semana, 
na região norte da cidade. 
Segundo a Prefeitura, os pro-
jetos não tinham autorização 
municipal. Ao menos, outros 
sete imóveis foram autuados 
e os processos seguem sobre 
análise do departamento 
jurídico da cidade.
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Justiça anula decisão que afastou 
Celão da Câmara de Guaratinguetá
Tribunal garante a volta de Marcelo Coutinho, que havia perdido cadeira no Legislativo 
em abril; presidência aguarda notificação oficial para convocação de parlamentar

Casa no pé do Pico dos Marins; denúncia levou a escavação em Piquete

Guaratinguetá 
cria “Rota 
Cicloturística do 
Vale Histórico”

Com foco em fomentar o 
turismo em Guaratingue-
tá, o projeto “Rota Ciclotu-
rística do Vale Histórico” 
foi sancionado como lei 
pelo prefeito Marcus So-
liva, em julho. A proposta, 
apresentada pela verea-
dora Dani Dias (PSC), foi 
discutida na Câmara em 
junho e cria o circuito que 
passará pela região.

A ideia foi levada à ve-
readora pelo grupo ‘Gua-
raBikers’, uma associação 
de ciclismo e esportes de 
aventura, existente há 11 
anos. Aprovado, o trajeto 
cicloturístico começará 
e terminará em Guara-
tinguetá, passando por 
Lorena, Canas, Cachoeira 
Paulista, Silveiras, Areias, 
São José do Barreiro, Ara-
peí e Bananal. O roteiro 
tem cerca de 410 quilôme-
tros a serem percorridos 
durante sete dias, que 
serão feitos por estradas 
de terra e com acesso a 
pontos turísticos do Vale 
da Fé e Vale Histórico.

Como lei, a rota ganha 
apoio do munícipio para 
promoção e divulgação 
como evento oficial, base-
ado em planejamento de 
turismo ecológico, rural 
e religioso.

Com intuito de difun-
dir o Santuário de Frei 
Galvão e monumentos 
históricos da cidade, o 
caminho percorrido pelos 
ciclistas terá como ponto 
de partida a praça Condes-
sa de Frontin, na região 
central. A expectativa é 
que o lançamento da Rota 
Cicloturística aconteça em 
novembro.

Da Redação 
Guaratinguetá 

Foto: Rafaela Lourenço

O presidente da Câmara Arilson Santos: Não recebi nada oficial”

Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 
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Da Redação
Guaratinguetá

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo determi-
nou, por unanimidade (3 a 0), 
o retorno do vereador Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD) à 
Câmara de Guaratinguetá. Ele 
estava afastado, com outros 
três servidores da Casa, desde 
o fim de abril deste ano, em 
decisão do processo em que 
é foi alvo de investigações do 
Seccold (Setor Especializado de 
Combate a Corrupção, Orga-
nização Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro) da Polícia Civil de 
Guaratinguetá.

O julgamento ocorreu na 
tarde desta terça na capital 
paulista. No site do TJ, consta 
a informação publicada nesta 
terça-feira (10), que revoga as 
medidas cautelares impostas 
a Celão e a aos três servidores 
afastados anteriormente. “Jul-
gado, concederam a ordem 
para revogar as medidas cau-
telares do artigo 319, 2 e 1, do 
CPP (Código Processo Penal)”.

O artigo 2 é o que proibia 
o acesso do vereador e dos 
servidores às dependências da 
Câmara Municipal, enquanto 
o 6 é o que determinava a 
suspensão do exercício de 
função pública de Marcelo 
Coutinho.  “Não recebi nada 
oficial”, contou o presidente 
da Casa, Arilson Santos (PSC), 
durante sessão da terça-feira.

Eleito pelo PSD, Celão deixou 
vaga a cadeira que foi ocupada 
nestes quase quatro meses 
pelo primeiro suplente do 
partido, Orville Teixeira, após 
denúncias de crimes licitatórios 

no período em que o acusado 
presidia o Legislativo. Com a 
determinação, o parlamentar 
retoma suas funções políticas 
e ocupa uma das 11 cadeiras 
na Câmara.

Para o retorno de Celão 
é necessário que a Câmara 
seja notificada oficialmente. 
O prazo para notificações de 
determinações judiciais é curto, 
e costuma ocorrer em menos 
de 24 horas. Extraoficialmente, 
a convocação dos servidores 
afastados pode ocorrer já na 
manhã desta quarta-feira (11).

Relembre – O Seccold apon-
tou na época que Celão e três 
trabalhadores da Câmara Mu-
nicipal teriam cometido crimes 
licitatórios, de corrupção passi-
va e ativa, falsidade ideológica 
e organização criminosa. A 
Polícia Civil investigou a con-
tratação de uma empresa que 
realizou a higienização do pré-
dio do Legislativo municipal, 
durante o período de pandemia 

provocada pela Covid-19.
A operação ‘Overcharge’ foi 

deflagrada ao longo de 2020 
e realizou buscas nas casas 
dos investigados e na própria 
Câmara. Segundo os agentes, 
a contratação foi feita sem 
licitação e o valor pago para 
os contratados foi cerca de sete 
vezes acima do praticado no 
mercado. Celão foi presidente 
do Legislativo até dezembro do 
ano passado, quando acabou 
afastado da presidência. Em 
abril de 2021, ele foi afastado 
da função de vereador, depois 
de reeleito, em novembro com 
1624 votos (2,65%).

Celão foi procurado pela re-
dação do Jornal Atos e não se 
manifestou até o fechamento 
desta matéria. A presidência 
da Câmara de Guaratinguetá 
também não havia sido noti-
ficada sobre a determinação 
judicial para o retorno de 
Marcelo Coutinho ao cargo 
de vereador.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Em ação conjunta da Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo) 
e do Governo do Estado de São 
Paulo, os moradores dos bair-
ros Jardim Adalgisa e Gaivotas 
receberam, na última semana, 

novos sistemas de esgoto.
O Município destacou que 

a ação contempla mais de 
dez mil pessoas que moram 
nas regiões Norte e Sul. A 
entrega da adequação do sis-
tema de esgoto era aguardada 
desde 2017. A ação promete 
melhorar o meio ambiente, 
garantindo a despoluição das 
praias próximas.

A obra integra o programa 
“Onda Limpa”, que consiste 
na execução do sistema de 
esgotamento sanitário entre 
duas áreas da cidade, com a 
implantação de redes coleto-
ras e ligações domiciliares de 
esgoto, além da aplicação de 
estações elevatórias e emis-
sários para bombeamento do 
esgoto coletado.

No bairro Jardim Gaivotas, 
onde mais de 19 mil metros 
de rede foram instalados, 
além de mais de 1,9 mil cone-
xões de esgoto, o orçamento 
foi de R$ 12,1 milhões. No 
Jardim Adalgisa, na praia da 
Cocanha, o montante investi-
do foi de R$ 1,9 milhão com 
implantação de mil metros 
de rede e oitenta ligações de 
esgoto.

“Estes empreendimentos 
irão melhorar muito a vida 
da população das duas regi-
ões. Quando investimos em 
saneamento básico, estamos 
economizando no futuro com 
saúde pública”, assegurou 
o prefeito Aguilar Junior 
(MDB).

Para os moradores que ain-
da não foram contemplados 
com as melhorias sanitárias, 
a orientação é buscar aten-
dimento direto na Sabesp, 
localizada à rua Dona Maria 
Alves, 885, no Centro, ou pelo 
telefone (12) 3832-1427.

Com investimento superior 
a R$ 12 milhões, Caraguá 
recebe sistemas de esgoto

Foto: Leandro Oliveira
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 124/20 – PP 44/20 – Processo Licit 284/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: PAROTHEFON COMERCIO DE URNAS MORTUARIAS VELORIO E 
FLORICULTURA LTDA CNPJ: 08.247.359/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 124/20, decorrente do Proc. Licit n° 284/20, Pregão Presencial 
n° 44/20, firmado em 04/08/2020, nos termos previstos em sua clausula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (tres) meses, a partir de 04/08/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato original, abaixo do índice 
contratual (IPCA/IBGE), por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 
8,05% (oito inteiros e cinco décimos por cento) do valor estipulado no contrato em cada 
item, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura 
do contrato.
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor para cobrir as despesas relativas à prorrogação do 
contrato pelo período de 03 (três) meses é de R$ 12.476,97 (doze mil, quatrocentos e 
setenta e seis reais e noventa e sete centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Considerando a aplicação do reajuste, o valor atualizado do 
contrato passará para R$ 52.766,89 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis 
reais e oitenta e nove centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 15 - Contrato 196/16 – PP 59/16 – Processo Licit 349/16
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SECURE ALARMES MONITORAMENTO 24 H LTDA ME
CNPJ: 14.868.420/0001-07
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
excepcional da vigência do Contrato n° 196/16, decorrente do Proc. Licit n° 349/16, 
Pregão Presencial n° 59/16, firmado em 05/08/2016, nos termos previstos no parecer n° 
798/2021, emitido nos autos do processo 6344/21 GPRO.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (tres) meses, a partir de 05/08/2021.
PARÁGRAFO ÚNICO: O presente ajuste se extinguirá antecipadamente, caso seja 
concluído um novo procedimento licitatório para o mesmo fim.
CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual previsto na cláusula 2.4.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do contrato, pelo período de 03 (três) meses, é de R$ 145.167,00 (cento 
e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e sete reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 05/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 206/2021 - PP Nº 19/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão Presencial 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 prestação de serviços de limpeza, manutenção e transporte de 
cascalhos nas vias públicas e estradas rurais do município e serviços de trator esteira, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com a emissão da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme abaixo :
EMPRESA: GUARALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.523.427/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS: 1,3,4,5,6
Valor Total: R$ 700.500,00 (setecentos mil e quinhentos reais)
EMPRESA: OXIPAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 24.013.033/0001-34
VENCEDORA DOS ITENS: 7
Valor Total: R$ 425.546,88 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e 
seis reais e oitenta e oito centavos)
EMPRESA: RT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO
CNPJ: 09.239.327/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS: 2
Valor Total: R$ 232.860,00 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 05/08/2021

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 243/2021-SUP; 
3343/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de kit lanche para os alunos participantes de oficinas de educação 
ambiental para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: PANIFICADORA KERO MAIS LORENA LTDA EPP
CNPJ: 37.845.783/0001-14
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA 
ME CNPJ: 74.550.476/0001-32
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2021

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 244/2021-SUP; 5643/2021-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de órtese ortopédica para munícipe determinado para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: MEDCUORE ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP CNPJ: 08.219.368/0001-57
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao 
Processo nº 245/2021-SUP; 4412/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da 
lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de material de expediente para atender 
as necessidades da Secretaria de Cultura.
CONTRATADA: N. PEREIRA DOS SANTOS AQUINO CNPJ: 05.692.415/0001-97
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 247/2021-SUP; 5387/2021-
GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de serviço de renovação de assinatura de boletim CDHU 182, utilizado 
como referencia para elaboração de planilhas orçamentárias, para execução de obras 
e serviços de engenharia.
CONTRATADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU - CPF: 47.865.597/0001-09
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2021

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA

PROCESSO Nº 032/2021
CONVITE Nº 06/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obra nos telhados 
dos prédios da Secretaria Municipal da Educação à Rua Maestro João Batista Julião, nº 
118, Centro e da antiga "Cadeia Pública", sito à Praça Tenente Anacleto Ferreira Pinto, 
nº 01, Centro, no município de Silveiras/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais descrições constantes no Termo 
de Referência – ANEXO I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 
do dia 18/08/2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma 
data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço 
www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 10 de agosto de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Caraguá embarga três obras 
irregulares no Massaguaçu
Medidas do Urbanismo e da Polícia Ambiental são motivadas por falta de 
alvará; julho marcou aquecimento nas construções imobiliárias na cidade

Ação policial em espaço com obra paralisada por apontamento de irregularidade; Prefeitura barra outras duas construções no Massaguaçu

Fotos: Reprodução

Bruna Silva
Caraguatatuba

Mesmo com o mercado 
imobiliário em recuperação, 
Caraguatatuba interditou três 
obras, na última semana, na re-
gião norte da cidade. Segundo 
a Prefeitura, os projetos não 
tinham autorização municipal.

A ação contou com o apoio 
da secretaria de Urbanismo 
e da Polícia Ambiental. Ao 
menos, outros sete imóveis 
foram autuados e os processos 
seguem sobre análise do depar-
tamento jurídico da Prefeitura.

A atividade integra o pro-
grama municipal “Obras Re-
gulares”, que deve intensificar 
a fiscalização em Caraguá. 
Segundo o responsável pela 
pasta Wilber Cardozo, não há 
justificativa para que obras 
irregulares aconteçam, pois 
“além de termos na cidade 
bons técnicos, a Prefeitura de 
Caraguatatuba fornece muitos 
programas para a pessoa se 
regularizar”. 

Somente no último mês, mais 
de 140 projetos foram apro-
vados pelo setor responsável, 
o que representa uma área de 
mais de 22,5 mil m². Este foi 
o primeiro mês, em seis anos, 
com maior índice de aprovação 
de projetos.

A construção civil colabora 
ainda para geração de novos 
postos de trabalhado, fomen-
tando também a economia do 
município. Cardozo destacou 
que a construção de uma casa 
pode gerar até vinte empregos 
diretos e indiretos, enquanto 
grandes obras podem ter mais 
de trezentas pessoas emprega-
das ou beneficiadas.

Para regularizar obras é 
necessário entrar em contato 
com a secretaria de Urbanismo, 
localizada à avenida Brasil, nº 
749, no Sumaré, com horário 
de atendimento das 10h às 
14h. O pedido por ser enca-
minhado também por e-mail 
no endereço urbanismocara-
guatatuba@gmail.com ou por 
telefone (12) 3886-6060.
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Lucas Barbosa 
RMVale

Causando preocupação nas 
autoridades em Saúde da RM-
Vale (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte), 
Roseira e Ubatuba confirma-
ram no último final de semana 
casos de contaminação pela va-
riante Delta, uma das mutações 
genéticas da Covid-19. Até a 
tarde desta segunda-feira (9), a 
região contabiliza 11 morado-
res contaminados, distribuídos 
por oito municípios.

No fim da tarde da última 
sexta-feira (6), a Prefeitura de 
Ubatuba divulgou uma nota ofi-
cial revelando que um homem, 
da faixa etária dos 50 aos 59 
anos, é o primeiro morador da 
cidade diagnosticado com a va-
riante Delta, originária da Índia 
e mais contagiosa e resistente 
às vacinas.

De acordo com a Vigilância 
de Saúde de Ubatuba, o caso 
era investigado desde o último 
dia 12, quando o paciente, 
que mora na região central do 
município, começou a sentir os 
sintomas da doença e procurou 
atendimento médico. Orienta-
do a permanecer em isolamen-
to domiciliar, o homem seguiu 
monitorado pela secretaria de 
Saúde, enquanto aguardava o 
resultado do exame.

Na última quarta-feira (4), a 
pasta foi informada que o teste 
constatou que ele foi contami-

Roseira e Ubatuba registram 
novos casos de variante Delta
Mutação genética da Covid-19 é identificada em oito cidades da região

nado pela variante Delta. Em 
contrapartida, a nota oficial 
do Executivo informa que o 
paciente já se recuperou e teve 
um quadro leve da doença.

A Prefeitura de Roseira 
anunciou no fim da manhã 
da última sexta-feira que dois 
moradores testaram positivo 
para a variante. Segundo 
a secretaria de Saúde, os 
infectados são um jovem de 
29 anos e uma mulher de 42 
anos. A dupla permanece em 
isolamento domiciliar e seus 
quadros são considerados 
leves.  

Região – Além de Ubatuba 

e Roseira, seis outros muníci-
pios da RMVale tiveram casos 
de contaminação pela varian-
te Delta. Os dois primeiros 
registros foram confirmados 
em Guaratinguetá e Pindamo-
nhangaba no último dia 15, 
envolvendo, respectivamente, 
uma mulher de 30 anos e um 
homem de 44 anos. Os outros 
seis moradores contaminados 
são moradores de Caraguata-
tuba (1), Cruzeiro (2), Potim 
(1) e São José dos Campos (2). 

Até o fechamento desta 
edição, não foram registradas 
mortes causadas pela variante 
na região.

Vacinação contra o novo coronavírus; região eleva a 11 casos confirmados da variante Delta, que já registra contaminações pelas cinco subregiões
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Ações de vandalismo 
interrompe atendimento 
em unidade de saúde do 
bairro Vale das Acácias

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A unidade de saúde do Vale 
das Acácias, no Distrito de Mo-
reira César, amanheceu, nesta 
segunda-feira (9), sem atendi-
mento após invasão de vânda-
los no último fim de semana. 
A Prefeitura destacou que a 
assistência aos moradores foi 
suspensa para a apuração de 
vandalismo e tentativa de furto.

A diretoria responsável pelo 
posto de saúde passou a manhã 
apurando os prejuízos causa-
dos pela invasão. A princípio 
foram observados danos nas 
instalações elétricas do prédio 

e perda de vacinas. De acordo 
com o Município, foram feitas 
obstruções na rede elétrica, 
sendo necessário reparos para 
a retomada das atividades 
rotineiras.

A unidade de saúde passou 
ainda por organização do es-
paço e também correção dos 
serviços que foram danificados 
após o episódio de vandalismo. 
Serão utilizadas as imagens do 
circuito interno de câmeras 
para apurar identificar os 
possíveis responsáveis.

Até o fechamento desta ma-
téria, não havia informações 
sobre o retorno dos atendimen-
tos no posto de saúde do Vale 
das Acácias.

Testagem em alunos de Silveiras; ação leva mais segurança para aulas


