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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté
registra primeira morte

por coronavírus na cidade

População de Pindamonhangaba 
quer solução para uma balsa

abandonada no Lago Azul

Veibras faz força-tarefa para atender
manutenções de carros da Polícia Militar

Shibata atualiza horário de
funcionamento no Shopping Pátio Pinda

A Prefeitura de 
Taubaté informou 
que a cidade regis-

trou a primeira morte pelo 
novo coronavirus (Sar-
s-Cov-2) na madrugada 
desta quinta-feira (26). A 
vítima é um homem de 67 
anos, que estava internado 
no Hospital Universitário.
Essa é a primeira morte 
pelo novo coronavírus na 
região do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira.
A informação é da Prefei-
tura de Taubaté. Governos 
estadual e federal ainda 
não confirmaram a morte 
pela doença.
De acordo com a prefei-

Moradores dos 
bairros Lago 
Azul, Colonial 

Village e Village Painei-
ras, em Pindamonhanga-
ba, pedem providências 
à Prefeitura para a retira-
da de uma balsa que está 
abandonada no lago, tam-
bém conhecido na região 
como “lago azul”. A lagoa 
passou por limpeza há 
cerca de um ano graças à 
embarcação que foi cedida 
ao município, e que desde 

A oficina da conces-
sionária Veibras de 
São José dos Cam-

pos esteve aberta excep-
cionalmente nesta terça e 
quarta-feira, dias 24 e 25, 
em uma força-tarefa para 
adiantar a manutenção já 
prevista de veículos da 
frota da Polícia Militar.
A empresa acionou a Polí-
cia Militar para um agen-
damento emergencial de 
veículos que estavam com 
a manutenção próxima do 
vencimento e também re-
cebeu pedidos de manu-
tenção de veículos que não 
estavam previstos para 
serem atendidos no mo-
mento, mas que podiam 

O s u p e r m e r c a d o 
Shibata inicia 
novo horário de 

atendimento ao público: 
de segunda à sábado, das 
8h às 20h, e aos domingos 
e feriados, das 8h às 18h. 
O novo período é válido 

tura, o homem, que esta-
va internado no Hospital 
Universitário, teve piora 
em seu estado clínico e foi 
a óbito na madrugada des-
ta quinta-feira.
A vítima foi o segundo 
caso confirmado da doen-
ça na cidade. O homem 
era morador de São Paulo 
e estava em Taubaté para 
visitar parentes. Por conta 
disso o caso foi contabili-
zado como importado.
O primeiro caso confirma-
do de coronavírus no mu-
nicípio foi o de uma mu-
lher de 35 anos, que viajou 
para a Espanha. Ela está 
bem e em isolamento do-
miciliar. Casos na região

então permanece no local.
Um primeiro contato foi 
feito com o setor de Meio 
Ambiente que mandou re-
presentantes ao bairro, mas 
de acordo com a Prefeitu-
ra, a balsa é muito pesada. 
“Uma retroescavadeira 
não suporta. Estamos es-
tudando outro maquinário 
para remoção e transporte 
dela.”, respondeu o sedor 
competente há cerca de 
duas semanas.
“Fizeram a limpeza, mas 

precisar de serviços essen-
ciais como troca de óleo e 
revisão geral do funciona-
mento.
Nesses dois dias, a Vei-
bras atende carros de todo 
o Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte. A ideia é que os 
veículos não fiquem sem a 
manutenção necessária em 
época de pandemia pelo 
Coronavírus (COVID-19) 
e que os funcionários pos-
sam se preservar do contá-
gio durante o período esti-
pulado como quarentena. 
“Foi um trabalho realizado 
pelos dois lados. Nosso se-
tor de agendamento ligou 
para os veículos que es-
tavam com a manutenção 

a partir desta quarta-feira 
(25) para a unidade loca-
lizada no Shopping Pátio 
Pinda.
Além do supermercado, 
apenas os serviços consi-
derados essenciais estão 
em funcionamento no cen-

A região do Vale do Para-
íba, Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira registrava, 
até a manhã desta quinta-
-feira, 13 casos confirma-
dos do novo coronavírus. 
Sendo nove em São José 
dos Campos, dois em 
São Sebastião e dois em 
Taubaté. A região investi-
ga ainda três mortes sus-
peitas, duas em Cachoeira 
Paulista e uma em São Se-
bastião.
A região Bragantina tem 
quatro casos confirmados: 
três em Atibaia e um em 
Bragança Paulista, além 
de investigar duas mortes 
suspeitas também em Bra-
gança Paulista.

houve de repente o rom-
pimento do cabo de aço 
e parte da balsa foi dani-
ficada. Desde então ficou 
como um  ‘’presente de 
grego’’ para o lago e para 
os cidadãos das redonde-
zas.”, disse um morador 
que prefere não ser identi-
ficado. A população da re-
gião está apreensiva quan-
to aos riscos de criadouros 
de dengue, e agora mais de 
que nunca, em meio à pan-
demia do coronavírus.

próxima do vencimento e 
também recebeu os pedi-
dos de revisão para aque-
les que eram necessários. 
Ficaremos durante esses 
dois dias fazendo essa for-
ça-tarefa”, disse Valderson 
Ponte Viana, gerente de 
serviços da oficina da Vei-
bras.
Possante
A Veibras também conti-
nua captando inscrições 
para o concurso Possante 
Novo, lançado há duas se-
manas em Caraguatatuba. 
Nessa primeira fase, os 
candidatos podem cadas-
trar a sua história por meio 
do site http://www.possan-
tenovo.com.br/.

tro de compras e lazer, são 
eles:
Drogaria São Paulo: das 
7h às 23h
Lab. Oswaldo Cruz: de se-
gunda a sábado, das 6h30 
às 15h, aos domingos das 
7h às 13h
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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EXPEDIENTE

Pinda reinicia vacinação contra 
gripe nesta quinta-feira (26)

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
informou que o 

município recebeu mais 
5.400 doses de vacina con-
tra gripe Influenza e vai 
reiniciar a campanha em 
idosos e profissionais de 
saúde dia 26 de março, das 
8 às 16 horas. Os locais 
de vacinação são: Ciaf 
(Centro), Cisas (Moreira 
César), Escola Municipal 
Elias Bargis Mathias (Ara-
retama), Escola Municipal 
João Kolenda (Bem Vi-
ver), Escola Municipal Se-
rafim Ferreira (Terra dos 
Ipês II), Escola Municipal 
Arthur de Andrade (Cida-
de Nova), Escola Munici-
pal João Cesário (Feital), 
e cinco unidades de saúde 
da área rural dos bairros 
Cruz Grande, Bonsucesso, 
Jardim Regina, Campinas 
e Goiabal. Em todos es-
ses 12 locais a imuniza-
ção acontecerá das 8 às 16 
horas. Além deles, haverá 
drive-thru no Parque da 
Cidade  que fará vacina-

ção somente às segundas-
-feiras a partir das 9 horas, 
com 500 doses reservadas.
A prefeitura faz o alerta 
para que antes de procu-
rar os locais, a população 
fique atenta às notícias 
quanto à vacinação. Isso 
porque as primeiras 5.400 
doses da vacina, iniciada 
dia 23 de março, acabaram 
em poucas horas.
A secretária de Saúde de 
Pindamonhangaba, Valé-
ria dos Santos, tranquili-
zou a população sobre a 
vacinação. “Não fiquem 
preocupados aqueles que, 
neste primeiro momento, 
não conseguirem receber 
a vacina. O Ministério da 
Saúde está liberando de 
forma fracionada em lo-
tes menores. Assim que 
tivermos mais doses rei-
niciaremos a vacinação 
nos idosos e profissionais 
de saúde. Na sequência, 
em crianças, professores 
e pessoas com comorbida-
des. E depois em gestan-
tes, mulheres até 45 dias 

após e demais públicos. 
Nós realizaremos a vaci-
nação em todo o público 
alvo, inclusive acamados e 
impossibilitados de saírem 
de casa. Nós iremos até as 
residências dessas pessoas 
para fazer isso”.
Com esta segunda leva de 
5.400 vacinas, Pindamo-
nhangaba atinge 10.800 
doses - 2/3 da estimativa 
para a primeira etapa que 
tem a duração de três se-
manas. De acordo com a 
prefeitura, a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhanga-
ba vem mantendo comuni-
cação com o GVE - órgão 
responsável pela distri-
buição das vacinas - para 
solicitar novos lotes. Este 
ano, o Ministério da Saú-
de antecipou a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza como 
estratégia de diminuir a 
quantidade de pessoas 
com gripe nesse inverno. 
Em virtude desta antecipa-
ção, parte das doses ainda 
está em produção.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 05/2020, Processo nº 25/2020, para Aquisição 
de Ovos de Páscoa. Abertura da Sessão Pública dia 06/04/2020 às 13:30 horas. 
Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da 
Prefeitura Municipal até o dia 05/04/2020, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, 
Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - 
Prefeito Municipal
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Gerdau e Tenaris Confab aceitam
reivindicação do sindicato para férias 

coletivas em Pindamonhangaba

Vacinação contra a gripe para os idosos 
será a domicílio, a partir desta

quinta-feira (26) em Caraguatatuba

RMVale passa a ter 13
infectados após novos casos
confirmados de coronavírus

As empresas Ger-
dau e Tenaris 
Confab, de Pinda-

monhangaba, vão liberar 
funcionários com férias 
coletivas nesta quinta-fei-
ra (26) como medida de 
prevenção ao Coronaví-
rus-Covid 19. A iniciativa 
foi negociada nos últimos 
dias pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba e Região - Sind-
metp.
De acordo com informa-
ções do sindicato, a sus-
pensão das atividades é 
reivindicada desde sema-
na passada para todas as 
fábricas. Na maior fábrica, 
a Gerdau, as férias serão 
individuais, inicialmente 
de 15 dias, mas serão fei-
tas de forma coletiva.
No dia 1º de abril, grupos 
de funcionários começam 
a ser liberados até que no 
dia 7 mais de 90% do qua-
dro fábrica, que tem 2.000 
trabalhadores, estará de 
férias. Apenas funções es-
senciais, como a manuten-
ção do forno, serão manti-
das. Medidas semelhantes 
estão sendo feitas em ou-
tras unidades Gerdau no 
Brasil.
Quanto aos funcionários 
da Tenaris Confab,  a li-
beração do primeiro grupo 
na unidade Tubos será nes-

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba infor-
ma que retomará a 

vacinação contra a gripe, 
nesta quinta-feira (26). As 
doses serão aplicadas so-
mente em domicílio, com 
o objetivo de evitar aglo-
meração e deslocamento 
do público-alvo, os idosos.
Na 1ª fase da Campanha 
de Vacinação contra a 
Gripe, que teve início na 
segunda-feira (23), Cara-
guatatuba recebeu apenas 
4.900 doses que se esgo-
taram em menos de três 
horas.
A secretária adjunta de 
Saúde, Derci Andolfo, e 
a coordenadora da Aten-
ção Básica, Amélia Maria 
Ferreira, explicaram que 
as equipes de saúde da fa-
mília das 11 Unidades Bá-
sicas de Saúde estarão rea-
lizando, de casa em casa, a 
vacinação dos idosos.
“Faremos um cronograma 
para atender a todos, nes-
ta e na próxima semana. 
Fiquem tranquilos. Vocês 
receberão a visita de uma 
equipe em suas casas”, 
afirmou Amélia.
Sobre os idosos que não 
têm cadastro em uma das 
UBS do município, a se-
cretária adjunta esclare-

Com três novos ca-
sos confirmados do 
novo coronavírus, 

a RM Vale passa a acumu-
lar 13 pessoas infectadas 
nesta quarta-feira (25), de 
acordo com informações 
atualizadas em Taubaté e 
São José dos Campos.
Na tarde de ontem, a Pre-
feitura de São José dos 
Campos divulgou mais 
dois casos de infeccão. De 
acordo com a Secretaria 
de Saúde do município, 
a cidade passa a ter nove 
pacientes que contraíram 

ta quinta-feira e um segun-
do grupo no dia 30. Assim, 
200 trabalhadores do total 
de 550 do setor produtivo 
da unidade estarão de fé-
rias coletivas. Essa é uma 
medida inicial, que poderá 
ser ampliada.
Nas duas empresas, grande 
parte dos funcionários do 
setor administrativo já es-
tava trabalhando por home 
office na semana passada. 
Segundo o presidente, He-
rivelto Vela, o sindicato 
continua em negociação 
com várias fábricas.
“A primeira preocupação 
foi a liberação do gru-
po de risco, que tivemos 
que intervir em algumas 
empresas, e temos co-
brado muito pela suspen-
são das atividades, seja 
por licença-remunerada, 
férias, banco de horas, 
lay-off. Tudo que puder-
mos fazer para que os                                                     
trabalhadores fiquem em 
suas casas pra tentar con-
ter o avanço da doença nós 
vamos fazer”, disse o líder 
sindical.
A Novelis é uma das em-
presas ainda em negocia-
ção. A fábrica alega que 
se enquadra na lista de 
atividades essenciais, pois 
o alumínio, além das latas 
para bebidas, que é um 
item de alimentação, tam-

ceu que essas pessoas ou 
responsáveis devem ligar 
para a unidade do bairro 
onde moram e efetuar a 
inscrição.
Sobre os profissionais de 
Saúde que também devem 
ser vacinados nessa 1ª 
fase, a secretária adjunta 
de Saúde, Derci Andolfo, 
disse que cada um tam-
bém receberá a vacina na 
unidade em que trabalha 
ou do bairro onde reside.
Essa vacina é composta 
por vírus inativado, pro-
tege contra os três vírus 
que mais circularam no 
hemisfério sul no ano pas-
sado: Influenza A (H1N1), 
Influenza B e Influenza A 
(H3N2). Esta vacina não 
tem eficácia contra o co-
ronavírus, porém, neste 
momento, irá auxiliar os 
profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico 
para coronavírus, já que 
os sintomas são parecidos. 
E, ainda, ajuda a reduzir 
a procura por serviços de 
saúde. Estudos e dados 
apontam que casos mais 
graves de infecção por co-
ronavírus têm sido regis-
trados em pessoas acima 
de 60 anos, grupo que cor-
responde a 20,8 milhões 
de pessoas no Brasil.

a doença, computando os 
casos registrados em hos-
pitais públicos e particula-
res. Os dois novos contá-
gios, segundo a secretaria, 
se referem a pacientes do 
sexo masculino, sendo um 
de 51 anos e outro de 34. 
O primeiro  manteve con-
tato com uma pessoa com 
casos suspeito e o segundo 
teve contato com um caso 
confirmado.
Os pacientes estão neste 
momento em situação de 
isolamento em casa.  
RMVale tem 13 infecta-

bém é utilizado na fabri-
cação de embalagens para 
comprimidos, tubos para 
pomadas, entre outros.
Posição da Gerdau - Em 
notam, a Gerdau informa 
que, no início do mês de 
abril, paralisará algumas 
áreas industriais da unida-
de de Pindamonhangaba 
(SP). Os colaboradores 
entrarão em férias coleti-
vas de 15 dias e seguirão 
recebendo seus proventos 
normalmente.
A empresa também es-
clarece que a iniciativa se 
deve à redução significati-
va da demanda pelos seto-
res atendidos pela empre-
sa, especialmente o setor 
automotivo, que sofre for-
te impacto da pandemia de 
Coronavírus (Covid-19). 
A medida pode ser rea-
valiada de acordo com os 
desdobramentos da situa-
ção e as necessidades da 
cadeia produtiva.
Ainda de acordo com ano-
ta, a Gerdau ressalta que 
segue aplicando medidas 
a fim de mitigar os impac-
tos da pandemia de coro-
navírus em suas pessoas 
e operações. A empresa 
reitera que a preservação 
e o cuidado com a saúde 
e segurança dos seus cola-
boradores são valores ine-
gociáveis.

Calendário
A 1ª fase da Campanha de 
Vacinação contra a Gri-
pe começou segunda-fei-
ra (23) e se estende até o 
dia 15 de abril. É volta-
da, especificamente, para 
idosos e trabalhadores da 
saúde. Para evitar o con-
tato de crianças e idosos 
neste período, o Ministé-
rio da Saúde pede que pais 
e responsáveis não levem 
as crianças aos postos de 
saúde para vacinação de 
rotina.
A 2ª fase da campanha terá 
início no dia 16 de abril 
com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, profes-
sores (rede pública e pri-
vada) e profissionais das 
forças de segurança e sal-
vamento.
A última fase, que co-
meça no dia 9 de maio e 
priorizará crianças de seis 
meses a menores de seis 
anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas 
(mães até 45 dias após o 
parto), pessoas com defi-
ciência, povos indígenas, 
funcionários do sistema 
prisional, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas 
e população privada de li-
berdade.

dos - Com mais um caso 
em Taubaté, a região pas-
sa a ter agora 13 pacientes 
infectados pelo Covid-19. 
Em Taubaté, a Vigilância 
Epidemiológica divulgou 
a confirmação de um ido-
so, de 67 anos, que reside 
em São Paulo mas tem pa-
rentes em Taubaté.
Agora, são três as cidades 
da região com confirma-
ção de pacientes infec-
tados pelo coronavírus: 
São Jose dos Campos (9), 
Taubaté (2) e  São Sebas-
tião (2).
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Se você está  passando dificuldades, adversidades, e acha que não tem mais jeito, temos a solução para os seus problemas : JESUS.
“ Porque para Deus nada é impossível.” Lc. 1.37

Local : Igreja Comunidade Família em Cristo
Endereço: Rua Oito, número 356 - Bairro Alberto Ronconi - Tremembé/ SP.

Cultos: Terça-feira e Quinta-feira às 20h00;  Domingo às 19h00.
Aniversariantes

Janeiro
Dia 04: Julia Gabrieli 
dos Santos Barbosa
Dia 05: Elizabeth Silva 
dos Santos
Dia 06: Joliquelma Hele-
na Santos de Faria

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

Dia 08: Mateus Gabriel 
Pierre Muniz Shinack
Dia 09: Guilherme Fer-
nandes do Nascimento
Dia 11: Diácono Antônio 
de Oliveira
Dia16: Maurício Dias de 

Oliveira
Dia 20: Patrícia Ferreira 
de Araújo
Dia 30: Júlia Honório
Dia 30: Guilherme Boari

Fevereiro
Dia 07: Diaconisa Jaqueli-

ne Oliveira
Dia 07: Daisy Grazie-
la Ribeiro Chinaqui de                      
Souza
Dia 10: Rosa Camargo
Dia 13:Jéssica da Silva
Dia 20: Fernando José 

Sousa Rodrigues
Dia 21: Murilo Rodrigues
Dia 24: Bianca Carolaine 
Monteiro Carvalho

Março
Dia 12: Pastora Silvana 
Queiroz das Graças Bar-

bosa
Dia 17: Maria Vera Lúcia 
de Paula
Parabéns! Deus abençoe. 
Jesus ama vocês e nós 
também! Pr. André e Prª. 
Silvana


