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CCR lança Movimento Afaste-se, por segurança de profissionais
Depois de dois acidentes registrados, ação busca assegurar bem-estar de trabalhadores e evitar ocorrências

O registro de acidentes que 
vitimaram funcionários do 
grupo CCR (responsável pela 
gestão da rodovia Presidente 
Dutra) levou a empresa a ade-
rir ao “Movimento Afaste-se”, 
uma ação que tenta inibir 
os acidentes nas estradas. A 
proposta foi definida depois de 
um registro que envolveu um 
funcionário da concessionária.

No dia 21, uma carreta de 
óleo tombou na rodovia e 
deixou uma pessoa ferida. Um 
funcionário da CCR precisou 
pular de um viaduto para não 
ser atingido. Ele atuava em 
uma ocorrência no local, no 
momento do incidente.

O agente da concessionária 
precisou pular do viaduto 
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Padre Gebardo. Na queda, ele 
fraturou o pé e foi socorrido 
pelas equipes da própria CCR. 
Essa não é a primeira vez que 
um trabalhador da empresa 
se envolve em acidentes neste 
ano. No feriado da Proclama-
ção da República, em novem-
bro, outro funcionário da CCR 
foi atingido por uma carreta 
durante o atendimento de 
uma ocorrência com o guin-
cho. Ele teve fraturas no pé e 
na perna e foi resgatado pelo 
helicóptero para uma unidade 
hospitalar em Taubaté.

Como meio de garantir que 
os colaboradores estejam 
seguros durante o trabalho 
nas rodovias, a CCR passou a 
integrar o “Movimento Afas-
te-se”. O objetivo é orientar 
que os motoristas ao notar 
uma situação que envolva 
qualquer tipo de atendimento, Movimento na rodovia Presidente Dutra; CCR passa a atuar com Movimento Afaste-se, para inibir acidentes
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principalmente no acostamen-
to, mudem de faixa sempre 
que for possível ou reduza a 
velocidade do veículo em até 
40 km/h a menos que o limite 
regulamentado para a estrada.

O diretor de Operações da 
CCR, Fausto Camilotti, aler-
tou que o ato de se afastar 
de socorristas nas rodovias 
reduz o risco de os profissio-
nais sofrerem algum tipo de 
lesão. “Quando avistamos uma 
ambulância pelo retrovisor 
do veículo nossa atitude ime-
diata é deslocar de faixa para 
abrir espaço necessário para 
a passagem do veículo, pois 
sabemos que é uma situação 
de emergência. Nosso objetivo 
é propor ao motorista que 
esse comportamento também 
aconteça quando ele observar 
viaturas em atendimento à 
frente nas rodovias”, finalizou.

Prefeitura libera ponte
da João Renaudin, mas
obra deve ir até janeiro
Secretaria de Serviços Municipais de Lorena prepara operação tapa 
buraco para ruas que serviram de rota alternativa durante a obra

A secretaria de Serviços 
Municipais de Lorena liberou, 
na última sexta-feira (23), o trá-
fego de veículos leves na ponte 
da rua Padre João Renaudin, 
no bairro da Olaria. O trânsito 
é possível nos dois sentidos, 
mas as obras ainda não estão 
finalizadas no local. Na manhã 
do dia 27 de setembro, parte da 
calçada da ponte sobre o Rio 
Taboão cedeu, e a via precisou 
ser interditada. A secretaria 
de Obras e Planejamento fez 
a vistoria do local e concluiu 
que a estrutura da ponte não 
foi afetada, mas a galeria de 
águas pluviais foi danificada.
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Com novos índices 
preocupantes, região 
amplia alerta contra 
avanço da dengue

O verão chegou e com ele a temporada 
das chuvas. Com a nova estação aumenta 
também o registro de casos de dengue. Até 
dezembro, o Ministério da Saúde registrou 
978 mortes pela doença no país. O número 
superou o resultado dos últimos seis anos 
em 400%.

Pág.  3Ação em Pinda de parceria entre Prefeitura e Acip para conscientizar contra a dengue
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Isael Domingues deixa UTI 
do Hospital 10 de Julho

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), deixou nesta terça-feira 
(27), a UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) do Hospital 10 

de Julho. Ele está internado 
desde o último dia 19, quan-
do sentiu forte desconforto 
abdominal.
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Piquete assume
ações do pronto 
atendimento
e ambulatório

Desde o último dia 12, a  
Prefeitura de Piquete reas-
sumiu os serviços de pronto 
atendimento e ambulatório. 
A medida cumpre decisão de 
ação civil pública, que teve 
como alvo o processo admi-
nistrativo 53/2019, com o 
objetivo à contratação de uma 
organização social.

Atendendo 
lei, Cachoeira 
implanta dois 
ecopontos

Cachoeira Paulista im-
plantou dois ecopontos 
para o recolhimento de 
lâmpadas, pilhas e baterias 
e carregadores de aparelhos 
celulares. Além de aten-
der lei federal, a iniciativa 
evita o descarte irregular 
de materiais que possam 
contaminar solo e a água.  
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O prefeito de Pinda, Isael Domingues, que deixou a UTI na terça-feira

A ponte da rua Padre João Renaudin, liberada para trânsito leve; via estava interrompida desde setembro
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Atendendo lei federal, Prefeitura de Cachoeira 
implanta dois ecopontos para melhor descarte
Espaços recebem lâmpadas, pilhas e restos de celular; ação municipal tem parceria

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista implantou na última 
semana dois ecopontos para 
o recolhimento de lâmpadas, 
pilhas e baterias e carrega-
dores de aparelhos celulares. 
Além de atender a uma lei 
federal, a iniciativa tenta 
evitar o descarte irregular 
desses tipos de materiais, 
que possuem componentes 
capazes de contaminarem o 
solo e a água.  

Contando com as pre-
senças do prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB) e do 
diretor de Meio Ambiente, 
Willinilton Portugal, a ceri-
mônia de inauguração dos 
espaços de recolhimento foi 
realizada na tarde da última 
quarta-feira (21). O evento 
foi promovido no Ecoponto 
1, instalado no Centro Cul-
tural Gertrudes Shubert dos 
Santos, que fica na avenida 
Coronel Domiciano, nº12, 
na região central da cidade.

Na ocasião, Portugal expli-
cou que a melhoria atende 
à lei federal nº 12.305, que 
instituiu em 2010 a Polí-
tica Nacional de Resíduos 
Sólidos. “Essa novidade de-
monstra que Cachoeira vem 
evoluindo em suas políticas 
públicas ambientais, indo de 
encontro com a recomen-
dação legal. Além de evitar 
que esses materiais acabem 
descartados indevidamente 
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Reunião em Cachoeira Paulista que debateu implantação de ecopontos, para ampliar consciência ambiental

em terrenos e rios, a criação 
de ecopontos facilitará a cap-
tação e o posterior processo 
de reciclagem. É importante 
ressaltar que esses locais 
receberão apenas os resí-
duos da população e não de 
empresas”. 

De acordo com diretor de 
Meio Ambiente, a melhoria 

A secretaria de Serviços 
Municipais de Lorena libe-
rou, na última sexta-feira 
(23), o tráfego de veículos 
leves na ponte da rua Padre 
João Renaudin, no bairro da 
Olaria. O trânsito é possível 
nos dois sentidos, mas as 
obras ainda não estão fina-
lizadas no local.

Na manhã do dia 27 de 
setembro, parte da calçada 
da ponte sobre o Rio Taboão 
cedeu, e a via precisou ser 
interditada. A secretaria 
de Obras e Planejamento 
fez a vistoria do local e 
concluiu que a estrutura da 
ponte não foi afetada, mas 
a galeria de águas pluviais 
foi danificada. A Prefeitura 
optou por não contratar 
uma empresa terceirizada 
para realizar a obra, e os 
funcionários da secretaria 
de Serviços Municipais fi-
caram responsáveis pelo 
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mais a compactação para 
depois fazer a conclusão do 
serviço, com a colocação de 
massa asfáltica”.

Segundo Tão, após a libe-
ração para os carros, estão 
sendo feitas vistorias pela 
manhã, na hora do almoço 
e no final da tarde por uma 
equipe especializada para 
avaliar o andamento da 
compactação da terra. “Após 
o ano novo, nós vamos 
dar início a pavimentação 
do local. Mesmo porque a 
empresa que nos fornece 
a massa asfáltica está de 
férias coletivas e só retorna 
no início de janeiro, mas 
também dependemos de 
uma trégua das chuvas”.

Operação Tapa Buraco 
– Com a interdição da pon-
te, as vias no entorno do 
Corpo de Bombeiros e da 
Rodoviária começaram a 
apresentar vários buracos 
devido ao trânsito pesado 
de veículos, como ônibus 
e caminhões desviados de 
sua rota habitual. A Prefei-

Prefeitura libera ponte da João Renaudin,
mas obra só deve ser acabar em janeiro
Serviços Municipais de Lorena prepara operação tapa buraco para ruas que foram rota alternativa durante a obra

A ponte da rua Padre João Renaudin, liberada para trânsito leve; via estava interrompida desde setembro
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tura já recebeu verba para 
dar início a operação tapa 
buracos.

De acordo com o secretá-
rio de Serviços Municipais, 
o trabalho de recapeamento 
deve começar logo no início 
do ano e assim que o tempo 
colaborar. “Construção civil 
não combina com chuva 
em área aberta. Nós vamos 
começar a fazer o corte do 
asfalto nas vias mais afeta-
das pela interdição da ponte 
para a colocação da massa 
asfáltica. A chuva atrapalha, 
mas esse serviço já é consi-
derado emergência”.

Sobre a qualidade da mas-
sa asfáltica usada em Lore-
na, Tão disse que solicitou 
um estudo com a empresa 
que presta serviços para a 
prefeitura. “Nós vamos pe-
dir um laudo técnico sobre 
a qualidade do produto e 
se a espessura está correta 
porque tem massa asfáltica 
para tapar buracos e que é 
usada em rodovias, como na 
Via Dutra”.

reparo junto com a Sabesp.
O secretário de Serviços 

Municipais, Waldemilson 
da Silva, o Tão, explicou 

que a demora em liberação 
da do tráfego no local foi 
devido as chuvas que têm 
atingido a cidade desde 

outubro. “Nós compactamos 
toda a terra no local, e com 
a liberação do trânsito de 
veículos leves no local ajuda 

Isael Domingues deixa 
UTI do Hospital 10 de 
Julho depois de oito dias 

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PL), 
deixou nesta terça-feira (27) 
a UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do Hospital 10 de 
Julho. Ele está internado desde 
o último dia 19, quando sentiu 
forte desconforto abdominal.

Domingues segue em cuida-
dos médicos, agora na enfer-
maria da unidade de saúde, e 
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a expectativa é que ele receba 
alta hospitalar nos próximos 
dias.

Segundo informações de 
pessoas próximas ao prefeito, 
Isael tem correspondido bem 
ao tratamento, e os exames aos 
quais ele foi submetido estão 
dentro da normalidade.

Por meio de nota, a Prefeitu-
ra destacou que o prefeito “se 
encontra bem, conversando 
e agradece as manifestações 
de carinho e as orações a ele 
dirigidas pela população”.

Prefeito de Pinda segue hospitalizado
ao sentir desconfortos abdominais

Foto: Arquivo Atos

O prefeito de Pinda, Isael Domingues, que deixou a UIT na terça-feira

foi viabilizada através de uma 
parceria entre o Município 
e as empresas Cerâmica 
Lara, sediada em Cachoeira, 
e Bulbless, de São José dos 
Campos. Enquanto a primeira 
foi a responsável por confec-
cionar as caixas especiais 
que receberão os materiais, 
a outra ficará encarregada de 

coletá-los e dar o seu devido 
destino.  

Também funcionando de 
segunda aàsexta-feira das 9h 
às 16h, o Ecoponto 2 fica no 
PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador), localizado 
na Rodoviária Nova, à rua 
José Silveira Mendes, no 
bairro Jardim Primavera.
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Com índices preocupantes, cidades da 
região entram em alerta contra a dengue
Caraguá registra aumento de 190% dos casos da doença; municípios intensificam ações contra mosquito

O verão chegou e com ele a 
temporada das chuvas. Com a 
nova estação aumenta também 
o registro de casos de dengue. 
Até dezembro, o Ministério da 
Saúde registrou 978 mortes 
pela doença no país. O número 
superou o resultado dos últi-
mos seis anos em 400%.

Só no estado de São Paulo 
foram 156 mortes no mesmo 
período. Em todo o ano passa-
do, foram 63 mortes no estado, 
ou seja, menos da metade das 
mortes nos cinco primeiros 
meses deste ano. Em 2020, 
foram 144 mortes por dengue.

Na região do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, os casos de 
dengue também cresceram 
em relação a 2021. Os casos 
registrados em Caraguatatu-
ba tiveram um aumento de 
190% neste ano. O município 
registrou, até o momento, 209 
casos positivos para a doença, 
ultrapassando todo o ano de 
2021, quando foram registra-
dos 72 casos.

Em Caraguatatuba, na quarta 
ADL (Avaliação de Densidade 
Larvária) de 2022 o índice 
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também 15 em 2022. Apesar 
da estabilidade, a situação 
em não é de tranquilidade. A 
última ADL foi de 2.59, consi-
derado estado de alerta.

Segundo a enfermeira Val-
delice Tavares, diretora da 
Vigilância em Saúde, a cidade 
realizou ações que envol-
veram todas as secretarias 
do Município, entidades e 

Trabalho de nebulização, em combate ao mosquito Aedes aegypti; novos índices têm assustado a região

instituições. “Realizamos reti-
rada de entulhos dos bairros, 
nossos agentes de endemias 
entregaram orientações para 
os moradores. Fizemos o casa 
a casa nas regiões com maior 
risco e também na Canção 
Nova, que recebeu o Hosana 
Brasil (evento religioso de final 
de ano, que costuma receber 
grande público)”.

obtido foi de 1,1%, considerado 
situação de alerta para o risco 
de contaminação pelo mos-
quito Aedes Aegypti. O ideal 
é que o índice esteja sempre 
abaixo de 1%.

Cruzeiro – A Vigilância Epi-
demiológica de Cruzeiro rece-
beu esse ano 95 notificações 
de casos da doença, sendo 14 
confirmados. Em 2021, foram 
163 notificações, com 14 casos 
confirmados. Na última ADL, o 
índice foi de 1.2, que foi consi-
derada relativamente boa para 
a cidade, segundo Nicholas 
Marucco, diretor de Serviços de 
Saúde. “Esse número é razoável 
para estação chuvosa, princi-
palmente numa cidade que já 
tem histórico de muitos casos”.

O diretor informou que a 
cidade realiza as visitas casa a 
casa e em locais estratégicos. 
“Nesse ano já finalizamos o 
quarto ciclo das visitas, então 
a cobertura de todas as casas 
foi feita quatro vezes esse ano”.

Guaratinguetá – O número 
de notificações de casos de 
dengue subiu de 2021 para 
2022. Em 2021 foram 173 
notificações de dengue, com 
29 confirmados. Nesse ano, 
foram 280 notificações, sen-
do 47 confirmados. A última 

ADL registrou o índice de 3.5, 
considerado estado de alerta.

Na cidade, uma ação coorde-
nada entre as  secretarias de 
Obras, Mobilidade Urbana e 
Meio Ambiente trabalham no 
controle do mosquito Aedes 
Aegypti.

Lorena – A Vigilância Epide-
miológica de Lorena registrou 
uma estabilidade no número 
de casos de dengue entre 2021 
e 2022. Em 2022, foram 189 
notificações, com nove casos 
positivos. No ano passado 
foram 212 notificações, com 
nove casos positivos. A última 
ADL registrada em outubro foi 
de 1.4, número considerado de 
atenção na classificação.

Segundo a Vigilância Epi-
demiológica, a atividade de 
pesquisa realizada em cada 
imóvel da cidade é a operação 
mais importante no controle 
de Aedes aegypti para evitar 
uma epidemia, sendo realizada 
por todo o ano, nas áreas de 
maior foco.

A enfermeira Erica Carvalho, 
da Vigilância Epidemiológica, 
disse que o setor está em alerta. 
“O controle de vetores está pro-
movendo ações para evitar o 
aumento de casos, porém pre-
cisamos muito da colaboração 

e conscientização da população 
em relação aos cuidados com 
domicílios, estabelecermos e 
terrenos. Alto risco é a partir 
de 4.0 da ADL”.

Cachoeira Paulista – A cida-
de também registrou estabili-
dade no número de casos nes-
ses dois últimos anos. Segundo 
a Vigilância Epidemiológica, 
foram 15 casos em 2021 e 

Moradora de Potim usa garrafa para 
matar namorado na véspera de Natal 

A véspera de Natal acabou 
em tragédia para uma famí-
lia de Potim. Um homem de 
28 anos foi assassinado pela 
própria namorada após ser 
atingido por uma garrafa de 
vidro. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o casal discutia 
em sua casa no bairro Chácara 
Tropical por volta das 8h30 do 
último sábado (24), quando a 
moradora, M.L.D.O.D.S, de 22 
anos, golpeou o companheiro, 
R.F.D.L, no pescoço com o obje-
to cortante. Apesar do intenso 
sangramento, o rapaz pulou o 
muro do imóvel e conseguiu 
pedir a ajuda de vizinhos.

Levado ao Pronto Socorro de 
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Potim, o homem, devido ao seu 
estado crítico, foi transferido 
à Santa de Aparecida, mas 
não resistiu ao ferimento. Ao 
saber que o namorado estava 
na Santa Casa de Aparecida, a 
assassina foi até o local, mas 
acabou presa pela PM.

Em depoimento à Polícia 
Civil, a jovem afirmou que 
atirou um copo de vidro contra 
o companheiro. A equipe de pe-
rícia da Polícia Civil constatou 
que a vítima estava deitada na 
cama quando foi atingida por 
um pedaço de garrafa de vidro, 
que havia sido quebrado pro-
positalmente pela agressora. 

Presa por homicídio doloso 
(quando existe a intenção de 
matar), a criminosa foi enca-
minhada à Delegacia de Potim, 
permanecendo à disposição da 
Justiça.

Rapaz teve corte profundo no pescoço ao ser golpeado com garrada de vidro
Foto: Arquivo Atos

Unidade de saúde que atendeu vítima de crime em Potim, no Natal
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A Prefeitura de Piquete re-
assumiu os serviços de pronto 
atendimento e ambulatório 
desde o último dia 12. A me-
dida foi tomada para cumprir 
decisão de ação civil pública da 
Justiça da cidade.

A ação do Ministério Público 
teve como alvo o processo ad-
ministrativo 53/2019, que teve 
como objetivo a contratação de 
uma organização social para 
o gerenciamento do pronto 
atendimento e ambulatório de 
especialidades do município.

Com essa decisão, ficou sus-
penso o contrato com o IAPP 
(Instituto de Apoio às Políticas 
Públicas), vencedora do certa-
me realizado em 2019, e todos 
os serviços prestados passaram 
a ser de responsabilidade da 
Prefeitura.

Após a decisão, teve início 
o processo de transição para 
a nova gestão e, conforme a 
decisão, todos os funcionários 
até então contratados pela 
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prestadora de serviço, assim 
como os contratos firmados 
com médicos e laboratórios, 
seriam contratados pelo poder 
público local.  

Segundo a Prefeitura, alguns 
profissionais optaram por não 
continuar no quadro de fun-
cionários e o Município tem 
feito a substituição através de 
contratos emergenciais e futu-
ro processo seletivo/concurso 
público/licitação.

Os valores referentes a ver-
bas trabalhistas (pessoa física) 
encontram-se todos disponíveis 
em conta bancária aberta es-
pecificamente para este fim, 
aguardando apenas os procedi-
mentos de responsabilidade do 
Instituto para sua quitação, não 
podendo o poder público reali-
zá-los antes disso. Os valores já 
apurados com os contratados 
(pessoa jurídica) estão sendo 
depositados judicialmente e, 
assim que liberados pelo juízo, 
serão destinados às respectivas 
contas dos prestadores de 
serviços. 

Segundo nota divulgada pela 
Prefeitura, as “contas públicas 

Prefeitura de Piquete reassume pronto 
atendimento e ambulatório municipal
Decisão afasta Instituto de Apoio às Políticas Públicas e Município enfrenta dificuldades para contratar

Hospital de Piquete, parte da estrutura ampliada na rede municipal; Prefeitura assume ambulatório

Foto: Arquivo Atos

do Município permanecem em 
dia, não havendo qualquer 
pendência financeira. Já os 
valores devidos antes de 12 
de dezembro seguem sob 
responsabilidade da empresa 
IAPP. Após 12/12/2022 todo 
valor a ser pago será realizado 
sem pendência ou atrasos pela 
Prefeitura”.

A transição tem afetado a 
população, que vem enfren-
tando a falta de médicos. 
De acordo com a Prefeitura, 
com a responsabilidade de 
gerir novamente o pronto 
atendimento e o ambulatório, 
aumentaram as dificuldades 
na contratação de médicos. 
“Há escassez de profissionais 
na região, de maneira geral. 
Por isso, a Prefeitura tem 
se esforçado para manter o 
atendimento regular à po-
pulação, tomando todas as 
atitudes conforme as legisla-
ções vigentes e princípios da 
administração pública, sempre 
buscando o menor impacto na 
vida do cidadão e profissionais 
envolvidos (trecho de nota da 
Prefeitura)”.

Caraguá inaugura residência inclusiva para pessoas com deficiência
Criada por meio de parceria entre o Município e a Apae, iniciativa tem estrutura para abrigar até dez moradores

Caraguatatuba inaugurou 
neste mês a primeira residên-
cia inclusiva do Litoral Norte. 
A iniciativa foi oficializada 
por meio de parceria entre 
a secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e a 
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cóloga, uma nutricionista, 
uma fisioterapeuta, quatro 
cuidadores, uma cozinheira, 
um motorista, um auxiliar 
administrativo e outro de 
serviços gerais. 

O prefeito Aguilar Junior 
(MDB) destacou que essa era 
uma necessidade do municí-
pio. “Muitas mães, pais ou 
responsáveis por pessoas 

Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais). O 
local conta com a capacidade 
de atender até dez pessoas e 
foi idealizado para garantir 
um lar para pessoas com 
deficiência que não possuem 
família ou com elos familia-
res rompidos.

O projeto conta com duas 
assistentes sociais, uma psi-

com deficiência têm enorme 
preocupação, caso faleçam, 
sobre quem cuidará dos seus 
filhos e filhas. Fico muito feliz 
em concretizar, em colocar 
em prática a residência in-
clusiva, com o apoio da Apae, 
oferecendo um ambiente aco-
lhedor, seguro e que supre as 
necessidades básicas dessas 
pessoas que não têm mais a 
família como porto seguro”.

O equipamento é voltado 

para garantir a proteção de 
pessoas com deficiência e em 
situação de vulnerabilidade 
social. Atualmente, o local 
abriga três moradores que 
possuem idade entre 19 e 
51 anos. Segundo a coorde-
nadora do projeto, Renata 
de Souza, dois dos residentes 
estão institucionalizados 
há alguns anos na Casa da 
Infância após sofrerem viola-
ção de direitos por parte da 

família. Agora, eles possuem 
um lar permanente, onde 
poderão receber visitas, além 
de participarem de atividades 
socioeducacionais, culturais, 
fisioterapia, atendimento 
psicológico, lazer e acompa-
nhamento nutricional. “Eles, 
agora, são uma família. Essa 
tem sido uma experiência en-
riquecedora para todos com 
resultados muito positivos”, 
finalizou.


