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Segurança Pública descarta briga de futebol em 
assassinato ao lado da Igreja Matriz de Lorena
Morto com dez tiros a queima-roupa, homem era investigado por homicídios na cidade; Polícia Civil 
segue com investigação e rastreia possibilidade de emboscada no crime da noite de domingo

A Polícia Civil de Lorena 
abriu um inquérito para 
apurar o assassinato de um 
homem de 31 anos, ocorrido 
no começo da noite do últi-
mo domingo (3) na região 
central da cidade, próximo 
à tradicional Igreja Matriz. 
Surpreendida por dois atira-
dores, a vítima foi atingida 
por dez disparos de arma 
de fogo.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o morador do 
bairro Vila Passos, M.R.S.L, 
conhecido como Piscita, e 
dois amigos caminhavam, 
por volta das 19h, pela cal-
çada da rua Nossa Senhora 
Piedade, no Centro, logo 
após saírem do Lop´s Cer-
vejaria, onde haviam assis-
tido a final do Campeonato 
Paulista, entre Palmeiras 
e São Paulo. Ao chegar na 
lateral da Igreja Matriz, o 
trio foi surpreendido pela 
aproximação de um carro, de 
cor preta.  Na sequência, dois 
ocupantes saíram do veículo 
e efetuaram diversos dispa-
ros de arma de fogo contra 
Piscita, que acabou alvejado 
na cabeça, abdômen, tórax, 
púbis e braço direito.

Da Redação 
Lorena

Equipes da Polícia Mili-
tar e da GCM (Guarda Civil 
Municipal) que realizavam 
a segurança da festa de 
comemoração pelo título 
da torcida palmeirense na 
praça Doutor Arnolfo de 
Azevedo, também no Cen-
tro, se dirigiram ao local 
do crime.

Durante perícia na cal-
çada em que Piscita foi 
baleado, os policiais civis 
recolheram 12 cápsulas 
deflagradas, sendo nove de 
pistola .40 e outras quatro 
de pistola calibre nove milí-

metros. Foram encontrados 
também alguns pertences 
da vítima, como um boné, 
uma camisa preta e uma 
camisa do São Paulo.

O secretário de Segurança 
Pública de Lorena, Alfredo 
Pereira, minimizou a pos-
sibilidade de que o crime 
tenha sido motivado por 
um desentendimento entre 
torcedores palmeirenses 
e são-paulinos. “A Polícia 
Civil, praticamente, já des-
cartou essa hipótese, sendo 
muito mais provável que 
o assassinato tenha sido 
motivado por vingança, já 
que a vítima era investigada 
por tráfico de drogas e par-
ticipação em homicídios na 
cidade. Imagens de câmeras 
de segurança de imóveis da 
via, mostram que os atira-
dores foram com o objetivo 
de executar esse rapaz, já 
que em nenhum momento 
ameaçaram os outros dois 
jovens que estavam do lado”.

Pereira ressaltou ainda 
que a GCM e a PM  não 
registram nenhuma briga 
ou crime durante a cele-
bração dos palmeirenses 
na praça Doutor Arnolfo de 
Azevedo, espaço público que 
tradicionalmente é palco de 
comemorações de torcidas 
de futebol.

Início dos trabalhos da Polícia Militar após assassinato em Lorena; investigação acredita em histórico criminal

Obra de R$ 1,5 milhão é novo 
atrito entre oposição e Piriquito
Prefeitura projeta possibilidade de redução de preços; oposicionista questiona valor

Um projeto de remane-
jamento de verba causou 
discussão na Câmara de 
Aparecida. A Prefeitura pe-
dia a transposição de R$ 1,5 
milhão para obras na infra-
estrutura de duas vias do 
bairro Aroeira. A proposta foi 
questionada pelo vereador 
André Monteiro (Podemos).

Segundo o vereador, houve 
estranheza entre os parla-
mentares quanto ao valor 
solicitado pelo Executivo. 
Monteiro destacou ainda 
um erro no documento que 
citava um trecho de uma via 
de Guaratinguetá. “Expus a 
situação e questionei o mo-
tivo desse valor de R$ 1,5 
milhão. Tinha um erro formal 
no projeto que seria refor-
mada uma rua pertencente 
a Guaratinguetá, que é a rua 
Agenor Guarani”, destacou.

Apesar dos questiona-
mentos, segundo o próprio 
parlamentar, a resposta 
enviada foi satisfatória e 
a Casa acatou o remaneja-
mento de recurso.Falha em asfaltamento é motivação para nova polêmica entre André Monteiro e o governo Piriquito; questionamentos sobre valores
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Câmara aprova 
área central da 
Polícia Civil em 
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratin-
guetá aprovou, na terça-
-feira, dia 29, de forma 
unânime, a cessão de uma 
área de cerca de oito mil 
metros quadrados para 
construção de um comple-
xo de polícia judiciária. A 
intenção é agregar todas as 
delegacias do município e 
concentrar apenas em um 
local. O terreno fica no Par-
que do Sol. O projeto tem 
como objetivo melhorar a 
comunicação entre os seto-
res investigativos e ampliar 
a eficiência e eficácia das 
investigações. A ideia já era 
discutida há pelo menos 
dois anos, mas amadureceu 
em 2021. Com a aprovação, 
a Prefeitura fará a cessão 
do espaço para construção 
dos prédios. O recurso in-
vestido será estadual, por 
se tratar de uma entidade 
de segurança pública do 
Estado.

Isael investe
R$ 1,2 milhão
em praças e
poliesportivas

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domin-
gues (PL), anunciou, na  
segunda-feira (4), novos 
investimentos em refor-
mas e revitalizações em 
ginásios esportivos e pra-
ças públicas. O objetivo é 
garantir áreas adequadas 
para atividades em família.

O Centro Esportivo José 
Ely de Miranda, o Zito, 
terá a reforma do piso 
da quadra esportiva, com 
instalação de piso vinílico 
esportivo, assim como 
o Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, o João 
do Pulo.
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Presidente da 
Câmara testa 
positivo para 
covid em Pinda

O presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, José 
Carlos Gomes, o Cal (PRB), 
está afastado do cargo após 
ter confirmada contaminação 
por novo coronavírus. O diag-
nóstico da doença aconteceu 
ainda na sexta-feira, dia 1, e o 
deixou de fora dos trabalhos 
por cinco dias. Segundo o 
parlamentar, os sintomas 
apresentados são leves, como 
dor de garganta e corpo, mas 
já é possível observar melhora 
desde os primeiros sinais da 
contaminação. A recomenda-
ção médica prevê afastamento 
de cinco dias, contando desde 
a identificação. Pág.  4

Caraguá amplia 
acolhimento 
a pessoas em 
situação de rua

Ampliando o atendimento 
às pessoas em situação de vul-
nerabilidade social, a secreta-
ria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania de Caraguatatuba 
acolheu, entre janeiro e fe-
vereiro, 438 indivíduos em 
situação de rua. A abordagem 
para população adulta ocorre 
diariamente.
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Isael investe R$ 1,2 milhão em reformas de praças e áreas esportivas

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domin-
gues (PL), anunciou, na  
segunda-feira (4), novos 
investimentos em reformas 
e revitalizações em ginásios 

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

esportivos e praças públi-
cas. O objetivo é garantir 
áreas adequadas para ati-
vidades em família.

O Centro Esportivo José 
Ely de Miranda, o Zito, terá 
a reforma do piso da quadra 
esportiva, com instalação 
de piso vinílico esportivo, 
assim como o Centro Espor-

tivo João Carlos de Oliveira, 
o João do Pulo.

Na praça Cícero Prado, 
na Vila São Benedito, serão 
investidos mais de R$ 200 
mil para a reforma do piso, 
serviços de paisagismo, ins-
talação de lixeiras, bancos e 
iluminação. A praça Elvira 
Moreira, no Crispim, recebe-

rá mais de R$ 235 mil para 
ações como recomposição 
do alambrado, além de re-
forma do piso, instalação de 
lixeiras, bancos, iluminação 
e paisagismo. O montante 
possui incentivo financeiro 
por parte de emendas impo-
sitivas do Governo Federal.

Segundo a secretaria de 

Planejamento, há outras 
áreas na cidade que pre-
cisam de revitalização e 
reforma, que serão realiza-
das conforme liberação dos 
investimentos.

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) comemorou as 
novas melhorias e reforçou 
a necessidade de garantir 

Medida visa melhorar a qualidade de vida da população; outros espaços públicos devem ser reformados em breve

Coletiva de impressa para o anúncio de obras; Pinda investe mais de R$ 1 milhão em reformas de praças

espaços públicos de qua-
lidade para os moradores. 
Ele aproveitou ainda para 
anunciar as próximas me-
lhorias, como as praças no 
Parque das Palmeiras e da 
Cirb, além do Espaço Raiane. 
Somente nestes locais, a 
projeção de investimento é 
de R$ 4 milhões.

Câmara aprova doação de área para 
complexo da Polícia Civil em Guará
Proposta é acatada por unanimidade; processo de troca de sedes teve início em 2017

Viatura da Dise, braço da Polícia Civil em Guaratinguetá; proposta quer centralizar atendimento entre delegacias e facilitar acesso a serviços
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A Câmara de Guaratingue-
tá aprovou, na terça-feira, 
dia 29, de forma unânime, 
a cessão de uma área de 
cerca de oito mil metros 
quadrados para construção 
de um complexo de polícia 
judiciária. A intenção é 
agregar todas as delegacias 
do município e concentrar 
apenas em um local. O ter-
reno fica no Parque do Sol. 

O projeto tem como objeti-
vo melhorar a comunicação 
entre os setores investigati-
vos e ampliar a eficiência e 
eficácia das investigações. 
A ideia já era discutida há 
pelo menos dois anos, mas 
amadureceu em 2021. Com 
a aprovação, a Prefeitura 
fará a cessão do espaço para 
construção dos prédios. 
O recurso investido será 
estadual, por se tratar de 
uma entidade de segurança 
pública do Estado.

“Vejo como uma grande 
vitória para a sociedade de 
Guaratinguetá e região, já 
que também a Seccional vai 
se deslocar para esse prédio, 
ou seja, toda nossa região 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

que é coberta pela Polícia 
Civil ganha com essa efici-
ência e eficácia das inves-
tigações”, destacou o líder 

do governo municipal na 
Câmara, o vereador Márcio 
Almeida (PSC).

Atualmente, a Polícia Ci-

vil tem delegacias fixadas 
em bairros distintos em 
Guaratinguetá. A Seccional 
está instalada no Jardim 

Modelo; a DIG (Delegacia 
de Investigações Gerais) 
tem como sede a região 
central; a Dise (Delegacia 

de Investigações Sobre En-
torpecentes) atende na Nova 
Guará; a DDM (Delegacia 
da Mulher) e a Delegacia 
Geral estão instaladas no 
São Benedito, enquanto o 
Plantão Policial atende no 
Pedregulho, na avenida 
Juscelino Kubitschek.

Não foi especificado se 
todo o efetivo da Polícia 
Civil será centralizado em 
apenas um endereço ou se 
a descentralização das ativi-
dades vai continuar existin-
do com os distritos policiais, 
como ocorre com a unidade 
do Engenheiro Neiva. Ainda 
não há data para liberação 
de recursos para construção 
das unidades.

Histórico – DDM, Delega-
cia Geral e Plantão Policial 
funcionavam no mesmo 
endereço, à rua Rangel Pes-
tana. Em 2017, o prefeito 
Marcus Soliva (PSC) deu 
início a uma série de trocas 
de prédios para transformar 
a estrutura das delegacias 
em um hospital municipal. 
A ideia foi aprovada no ano 
seguinte pelo Governo do 
Estado, que passou para o 
Município a posse do prédio.

As três delegacias deixa-
ram o local e foram instala-
das em outras regiões. DDM 
e Delegacia Geral foram 
para o prédio da antiga es-
cola Embaixador Rodrigues 
Alves, e o Plantão ficou com 
a sede do Cadastro Único. 
Com a cessão de uma nova 
área, não foi especificado 
o que poderá ser feito com 
o espaço da antiga escola 
Embaixador.

Foto: Divulgação PMP
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 10/2022
PROCESSO Nº 010/2022
CONVITE Nº 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obra de 
implantação de Praça da Igreja São José, na Rua Afonso Lemos dos Santos, 
bairro da Vila Esperança, no município de Silveiras/SP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: CCB4 CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI EPP. CNPJ nº 
13.383.051/0001-91. Valor: R$ 263.309,91 (duzentos e sessenta e três mil, 
trezentos e nove reais e noventa e um centavos). Data da Assinatura: 01/04/2022. 
Prazo de Execução: 04 (quatro) meses. Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Silveiras, 05 de abril de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
CONVOCAÇÃO

O Município de Lorena – SP convoca as empresas abaixo relacionadas, para 
comparecerem no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena – SP até o dia 08 de abril de 2022 para assinatura dos contratos e/ou 
atas de registro de preços sob pena de decadência do direito e instauração de processo 
administrativo:
LIMPATEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 24.795.505/0001-58
Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PP Nº 05/2022 - PROC. Nº74/2022
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 a prestação de
serviços de instalação e manutenção de ar condicionado tipo Split de 7000 a 55000 BTUS,
em diversas Secretarias Municipais, contemplando todos os materiais necessários para a
realização do serviço, por um período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: LOREN CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ:17.581.048/0001-33 - 
Vencedora do Lotes: 01,02,03,04,05,06,07 e 08 - Valor Total: R$ 980.688,66(novecentos 
e oitenta mil, seiscentos oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: Tomada de Preço n° 07/2022 - Proc. Nº 68/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 07/2022 cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia para obra de infraestrutura – Muro de contenção Ribeirão Mandi e Drenagem 
Pluvial – Vila Passos, Município de Lorena. A Comissão de Licitação, juntamente com 
o apoio técnico, após aguardar o prazo concedido a título de diligência expirar sem 
manifestação e reanalisar os documentos de habilitação apresentados pelos licitantes, 
decidem INABILITAR a empresa Garant Empreendimentos Imobiliários Ltda e HABILITAR a 
empresa Dinâmica Assessoria Planejamento e Construções Ltda. Fica aberto o prazo para
apresentação de recursos nos moldes do art. 109, inciso I, alínea a da Lei nº 8.666/93. O 
Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaratinguetá 
Rua Domingos Rodrigues Alves, 441, Centro, Guaratinguetá, São Paulo 

 CEP: 12.500 – 040  – TEL: (012) 3132.8118 
 
 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

  Ficam convocados os trabalhadores rurais 
associados ou não, representados estatutariamente 
por este Sindicato, a reunirem-se, em Assembleia 
Geral Extraordinária, no próximo dia 20 de Maio de 
2022, às 08:00h (oito horas) em 1ª convocação ou por 
falta de “QUORUM”, às 09:00h (nove horas), em 2ª 
convocação, em sua sede social, sito à Rua Domingos 
Rodrigues Alves, 441, Centro, Nesta cidade, neste 
Estado, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da 
Assembleia Anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações 
econômicas e sociais para celebração de Acordos e/ou 
Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual 
instauração de Dissídio Coletivo para o setor de 
silvicultura / reflorestamento (data base 1º/05/2022 – 
2023); 3) Autorizar a diretoria do Sindicato, a negociar 
com a classe patronal  para firmar ACORDOS e/ou 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a 
implantar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE 
TRABALHO para o respectivo setor, para vigorar aos 
integrantes da base territorial desta entidade 
As deliberações serão tomadas de acordo com as 
normas estatutárias. 
Guaratinguetá, 04 de Abril de 2022 
 

ANA DE SOUSA GUERRA GOMES 
PRESIDENTE 

Caraguá amplia atendimento 
e acolhe mais de quatrocentas 
pessoas em situação de rua
Somente nos dois primeiros meses de 2022, projeto fez 650 abordagens 
com alto índice de aceitação ao atendimento nas casas de passagem

Ampliando o atendimento 
às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, a 
secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
de Caraguatatuba acolheu, 
entre janeiro e fevereiro, 
438 indivíduos em situação 
de rua. A abordagem para 
população adulta ocorre 
diariamente.

De acordo com o levan-
tamento feito pela pasta 
responsável, mais de 650 
pessoas foram abordadas 
pelas equipes. De acordo 
com a Prefeitura, muitos 
não aceitam o acolhimento. 
As autoridades municipais 
não podem obrigá-los ao 
atendimento, por conta do 
direito de ir e vir do cidadão. 

As abordagens ocorrem 
todos os dias, entre 8h e 23h, 
em locais estratégicos, con-
forme maior aglomeração de 
pessoas em situação de rua. 
As equipes orientam sobre a 
importância do acolhimento. 
Além de alimentação ade-
quada, acompanhamento 
médico e psiquiátrico, há 
também a tentativa de rein-
tegração à sociedade, por 
meio de encaminhamentos 

Bruna Silva
Caraguatatuba

para internação em clínicas 
para tratamento de depen-
dência química. Em caso de 
pessoas que não são natu-
rais de Caraguatatuba, há o 
retorno à cidade de origem 
e também regularização dos 
documentos e benefícios.

O processo de acolhimento 
é feito em duas residências 

de passagem. A ação conta 
com parceria de duas orga-
nizações sociais, o Centro 
de Recuperação Humano 
Renascer – Projeto Casa do 
Caminho e a Restitui. Nos 
locais, eles recebem aten-
dimento com assistentes 
sociais, psicólogos e também 
quatro refeições diárias (café 

da manhã, almoço, café da 
tarde e jantar).

Para acionar as equipes 
para atendimento às pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade basta ligar para as 
casas de passagem, Casa do 
Caminho (12) 3887-6287 e 
Restitui (12) 3600-2962 / 
(12) 99601-9403.
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Cal (esq.) atende na presidência da Câmara durante sessão; afastado

Vereador cobra fiscalização em obra de 
R$ 1,5 milhão em duas ruas de Aparecida
Prefeitura garante que projeta possibilidade de redução de preços; oposicionista questiona valor

Um projeto de remane-
jamento de verba causou 
discussão na Câmara de 
Aparecida. A Prefeitura pe-
dia a transposição de R$ 1,5 
milhão para obras na infra-
estrutura de duas vias do 
bairro Aroeira. A proposta foi 
questionada pelo vereador 
André Monteiro (Podemos).

Segundo o vereador, houve 
estranheza entre os parla-
mentares quanto ao valor 
solicitado pelo Executivo. 
Monteiro destacou ainda 
um erro no documento que 
citava um trecho de uma via 
de Guaratinguetá. “Expus a 
situação e questionei o mo-
tivo desse valor de R$ 1,5 
milhão. Tinha um erro formal 
no projeto que seria refor-
mada uma rua pertencente 
a Guaratinguetá, que é a rua 
Agenor Guarani”, destacou.

Apesar dos questionamen-
tos, segundo o próprio par-
lamentar, a resposta envia-
da foi satisfatória e a Casa 
acatou o remanejamento de 
recurso. Além da secretaria 
de Obras, a Defesa Civil tam-
bém encaminhou respostas 
à Câmara.

As obras serão realizadas 
na rua Zequinha Lemes e 
em um trecho da rua Agenor 
Guarani, no bairro Aroeira. 
O investimento tem como 
objetivo conter águas no 
período chuvoso da cidade. 
“É um valor considerável 
para uma obra, no entanto 
vai ser uma obra de grande 
porte que vai ser feita para 
conter as águas de chuva, 
que são um problema muito 
grande para os moradores 
do Aroeira”, concluiu Mon-
teiro.

Por nota, a Prefeitura de 
Aparecida informou que 
as secretarias de Obras, 
Urbanismo, Meio Ambiente, 

Leandro Oliveira 
Aparecida 

Serviços Públicos e Defesa 
Civil constataram que a 
população da rua Zequi-
nha Lemes não corre risco 
iminente e terá feita inter-
venção emergencial. “As 
obras serão contratadas 
por intermédio de processo 
licitatório, na modalidade 
tomada de preços, dando 
continuidade à realização 
de serviços de captação 
drenagem, visando solução 
necessária aos moradores 
locais” (trecho da nota).

O texto destaca ainda que 
o valor estimado para obra 
pode sofrer redução “devido 
ao mesmo, ser o teto para 
parâmetro da execução da 
obra”. Em outro trecho, a 
administração municipal 
cita que quanto a relação de 
valores “a quantificação foi 
elaborada para atendimen-
to da demanda e utilizada 
custos unitários de tabelas 
referencias emitidas pelo 
Estado”. Falha em asfaltamento é motivação para nova polêmica entre André Monteiro e o governo Piriquito

Foto: Reprodução

Presidente da Câmara testa positivo 
para Covid-19 em Pindamonhangaba

O presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, José 
Carlos Gomes, o Cal (PRB), 
está afastado do cargo após 
ter confirmada contamina-
ção por novo coronavírus. O 
diagnóstico da doença acon-
teceu ainda na sexta-feira, 
dia 1 e o deixou de fora dos 
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trabalhos por cinco dias.
Segundo o parlamentar, os 

sintomas apresentados são 
leves, como dor de garganta 
e corpo, mas já é possível 
observar melhora desde os 
primeiros sinais da contami-
nação. A recomendação mé-
dica prevê afastamento de 
cinco dias, contando desde 
a identificação. Durante este 
período, o vice-presidente, 
Norbertinho (PP) seguirá 

presidindo as sessões de 
Câmara. 

Além de Cal, outros políticos 
da RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte) positivaram para 
a Covid-19, como os prefeitos 
de Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), Caraguata-
tuba, Aguilar Júnior (MDB) e 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSC).

Desde o início da pandemia, 

Pindamonhangaba identifi-
cou cerca de 33,3 mil casos 
de Covid-19. Mais de 32,7 
mil pessoas se recuperaram 
da doença, enquanto 495 
moradores não resistiram às 
complicações da enfermidade.

Após o início da vacinação, 
a cidade observou queda nos 
índices de hospitalização. De 
acordo com o último boletim 
médico, três pessoas estavam 
internadas.
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