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A Gazeta dos Municípios

Banda paulistana traz
multi-instrumentos e dança 

oriental para a próxima
edição do Bar de Quinta

Rotatórias de
Pindamonhangaba recebem 

plantação de árvores

Ronda noturna é intensificada pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba 

neste período de frio

A Orkestra Bandida é a 
convidada do projeto Bar 
de Quinta para o próximo 
dia 27, às 20h. A banda 
é ligada ao Coletivo Ta-
rab, formado por músicos 
multi-instrumentistas, es-
tudiosos e pesquisadores 
da música cigana oriental 
presente nas culturas do 
Mediterrâneo, Turquia, 
Trácia e Balkãns, e da 
música regional folclórica 
brasileira.
Durante o show, o públi-
co vai conhecer um pouco 
mais sobre os instrumen-
tos diferenciados que com-
põem as músicas, como o 
clarinete turco; a rabeca, 
uma espécie de violino 

Desde a primeira quinzena 
de maio, a Secretaria de 
Meio Ambiente da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
vem fazendo a recompo-
sição e plantio de novas 
árvores ao longo de todo o 
anel viário em quatro tre-
chos distintos. O plantio 
passou pelas rotatórias do 
Tenda, do Quatro Milhas, 
João do Pulo e finalizando 
na rotatória Amácio Ma-
zzaropi. Foram plantadas 
árvores entre a Avenida 
Dr. Raul Nelson Guarag-
na, a Rodovia Amador 
Bueno da Veiga e por últi-
mo a Rua Japão. O trecho 
entre a rotatória da SP 62 
e a rotatória do Tenda foi 
dividido em duas partes 
de trabalho, sendo da SP-
62 até o túnel do Castolira 
e do túnel até a rotatória 

A Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
intensificando o programa 
“Ronda Noturna”, prati-
cado durante todo período 
frio e de inverno com o 
objetivo de tirar das ruas 
aqueles moradores que 
ainda insistem em pernoi-
tar em praça pública ou 
embaixo de marquises de 
lojas comerciais.
“Não só por conta da pan-
demia, mas principalmen-
te devido às madrugadas 
frias, nossa equipe está nas 
ruas fazendo a abordagem 
e o acolhimento para essa 
parcela da população”, 
afirmou a secretária de As-
sistência Social, Ana Pau-
la Miranda.
Dentre as ações realizadas 
neste final de semana, a 
equipe de abordagem ob-
teve êxito em direcionar 
uma pessoa em situação 
de rua que estava embaixo 
da marquise do Pronto-So-
corro Municipal. Após o 
acolhimento, e mediante a 
informação de que ele tem 
moradia fixa no municí-
pio, a equipe da Secretaria 
de Assistência Social fez o 
encaminhamento até a sua 

presente na música regio-
nal e folfórica; souzafo-
ne, instrumento de sopro; 
riqq, “primo” do pandeiro 
brasileiro; oud, saz e çum-
bus, que são instrumentos 
de cordas. A dançarina 
Bruna Milani também par-
ticipa do show com apre-
sentação de dança oriental 
que promete atrair o pú-
blico de todas as idades. 
A transmissão será pelo 
canal o YouTube da Fun-
dação Cultural Cassiano 
Ricardo. O curador do Bar 
de Quinta, Dom Pescoço, 
afirma que esse show é 
uma grande oportunida-
de para quem quer sair do 
tradicional e passear pelo 

do supermercado Tenda. 
Na primeira parte, foram 
plantadas 54 árvores da 
espécie algodoeira e, na 
segunda parte, 32 árvores 
da espécie Mulungú.
Já no trecho entre a rotató-
ria do Tenda e a rotatória 
do 4 Milhas, passando em 
frente ao Parque da Cida-
de, foram plantadas 45 ár-
vores da espécie Ingá e 40 
Araçá Amarelo. No trecho 
entre a rotatória do 4 Mi-
lhas até a rotatória do Ma-
zzaropi foram plantadas e 
remanejadas 54 palmeiras 
imperiais.
Segundo o assessor técni-
co de Meio Ambiente da 
Prefeitura, Fred Gama, o 
intuito do plantio é propor-
cionar mais qualidade tér-
mica aos munícipes, além 
de embelezar as avenidas 

residência.
Segundo a secretária, ação 
visa fortalecer o vínculo 
com aquelas pessoas que 
ainda insistem em ficar na 
rua, oferecendo um lugar 
digno onde possam ser 
cuidados e passar a noite 
com mais dignidade. Caso 
o morador de rua não tenha 
local fixo como moradia, o 
município disponibiliza o 
Centro de Acolhimento no 
ginásio da Quadra Coberta 
(montado provisoriamente 
em virtude da pandemia), 
bem como as instalações 
do SOS, entidade parceira 
e de referência para alber-
gue municipal.
Resistência 
Com as baixas tempera-
turas do mês de maio, a 
Prefeitura intensifica essa 
ação para proteger do frio 
esse público. Entretanto, 
encontra neles mesmos a 
maior resistência para sair 
das ruas. “Muitas vezes, 
as pessoas criticam o po-
der público afirmando que 
tal morador de rua está na 
praça há muito tempo e a 
Prefeitura não faz nada. 
Isso não é verdade, nossa 
equipe faz abordagem em 
todos os pontos e é um tra-

Oriente. “A banda tem 
muitas particularidades na 
questão harmônica, me-
lódica e musical que vão 
enriquecer culturalmente 
o público. Além disso, a 
Orkestra Bandida vai fa-
zer um paralelo muito in-
teressante com a música 
brasileira, principalmente 
com a música nordestina 
mais ancestral”. O grupo 
lançou seu primeiro disco 
em 2016, fruto de um pro-
jeto de financiamento co-
letivo, que foi gravado em 
estúdio ao vivo, em São 
Paulo, e traz toda a rique-
za de timbres e melodias 
trabalhadas pelo grupo em 
dez músicas.

da cidade. Para a secre-
tária de Meio Ambiente, 
Maria Eduarda San Mar-
tin, “um dos compromis-
sos da gestão atual da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
é aumentar o plantio de 
árvores criando um tra-
balho de reflorestamento 
na cidade proporcionando 
mais qualidade de vida aos 
moradores”.
A secretária destaca ainda 
que enquanto os trabalhos 
de plantio estavam sendo 
feitos, algumas árvores 
já foram danificadas por 
vândalos. “O trabalho nem 
havia sido concluído e 
ocorreram ações de depre-
ciação, quebrando as árvo-
res e os tutores. Pedimos a 
colaboração de todos para 
a manutenção do plantio.”, 
finaliza.

balho difícil de convenci-
mento para que o morador 
de rua possa dormir em 
local seguro e ter refeições 
de qualidade como café, 
almoço e jantar, além do 
banho. Não há limite de 
dias para que eles passem 
no SOS, basta desejar ir e 
passar as noites”, afirmou 
Ana Paula.
Segundo ela, muitos não 
querem ir, pois estão acos-
tumados a ficar naquele 
local, ocasião em que o 
profissional da ronda no-
turna argumenta que o frio 
é coisa séria e que pode 
matar. Um fator relevante 
que os impedem de aceitar 
a ida para o abrigo é o es-
tabelecimento das regras 
do S.O.S, sendo uma delas 
o verdadeiro desafio: dei-
xar o alcoolismo e o uso 
de drogas.
Por outro lado, Ana Paula 
ressalta que existem mui-
tas histórias de pessoas 
que acolheram o chamado 
da ronda noturna e muda-
ram de vida, com enca-
minhamento a programas 
sociais e adesão ao PEAD, 
com a possibilidade de tra-
balhar e resgatar sua dig-
nidade e convívio familiar.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 257, Termo nº 7382
Faço saber que pretendem se casar RENATO DUARTE DA SILVA e WALDIRENE CIBELE FONTES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 23 de setembro de 1983, de estado civil divorciado, de profissão engenheiro mecânico, 
residente e domiciliado na Rua Doze de Outubro, nº 142, Centro, Tremembé/SP, filho de SEBASTIÃO HELIO DUARTE 
DA SILVA, de 62 anos, natural de Leopoldina/MG, nascido na data de 12 de agosto de 1958, residente e domiciliado em 
Pindamonhangaba/SP e de MARLENE MARCIANO DA SILVA, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 22 de 
janeiro de 1962, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 19 de janeiro de 
1983, de estado civil divorciada, de profissão empresária, residente e domiciliada na Rua Doze de Outubro, nº 142, Centro, 
Tremembé/SP, filha de JOSÉ MARCIANO FONTES, de 67 anos, natural de Flores de Pernambuco/PE, nascido na data de 
25 de maio de 1953, residente e domiciliado em Navegantes/SC e de ESTER CLAUDINO FONTES, de 59 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 22 de julho de 1961, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 433/2020 - EDITAL Nº 015/2021 - OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIA-
ÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTÔNIO BARBOSA, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da 
Portaria Nº 015/2021, através de seu Presidente, torna público e para 
conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, 
datada de 24 de maio de 2021, após exame da documentação de ha-
bilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRE-
SAS INABILITADAS: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI; 
JHM ENGENHARIA LTDA; E. D. DOS SANTOS ME. Tendo em vista a 
INABILITAÇÃO de todas as proponentes foi aberto o prazo de até 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação escoi-
madas de seus erros, conforme §3º do Artigo 48 da Lei Nº 8.666/93. 
Potim, 24 de maio de 2021. André Luís Soares de Oliveira - Presiden-
te da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 014/2021 – No dia 24 
de maio de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 014/2021, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Contratação de Empresa Especializada para Confecção 
e Fornecimento de Prótese Dentária, à empresa: PRO-TOTAL LA-
BORATORIO DE PROTESE DENTAL LTDA, com valor total de R$ 
121.494,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 018/2021 – No dia 24 
de maio de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº 018/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Aquisição de Equipamentos II, para as Unidades Básicas de 
Saúde do Município, Conforme Proposta Nº 13770.915000/1190-02, 
às empresas: ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA, com valor to-
tal de R$ 10.200,00; EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, 
com valor total de R$ 850,00; HOFFMANN &GOMES LTDA EPP, com 
valor total de R$ 7.804,50; SANDRO VILMAR PIRES ME, com valor 
total de R$ 25.215,00; CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810, 
com valor total de R$ 7.900,00; VICTOR HUGO TORQUATO ME, 
com valor total de R$ 4.620,00 e ISRAEL MOTTA DE SOUZA JU-
NIOR, com valor total de R$ 1.140,00. Ficam as empresas convoca-
das a assinarem os Contratos no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.
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Frio aumenta na
região Sudeste nesta

segunda-feira

Comemoração: Torcedores do São 
Paulo fazem aglomeração no centro 

de Caçapava após título paulista

São José dos Campos recebe 
mais de R$ 21 milhões

em investimentos da EDP

Homem sofre tentativa
de homicídio

em Moreira César

Nesta segunda-feira (24) 
a passagem de uma frente 
fria traz chuva sobre áre-
as da região norte de São 
Paulo, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. Já em áre-
as do centro-sul de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, os 
acumulados vêm de forma 
mais isolada e pontual. A 
sensação de frio aumenta 
em toda a região sudeste.
Na capital paulista, a tem-
peratura volta a diminuir e 

Os torcedores do São Pau-
lo, em Caçapava,  ficaram 
tão felizes com a vitória 
do time que esqueceram 
das normas de segurança 
estabelecidas por causa 
pandemia.  
De acordo com imagens 
divulgadas nas redes so-
ciais, houve aglomeração 
na avenida Cel. Manoel 
Inocêncio, no centro da ci-
dade. Eles comemoravam 
a conquista do título pau-
lista pelo Tricolor. 
Nas redes sociais as ima-
gens foram criticadas. 
“Enquanto isso, perdemos 
familiares. Seja por falta 
de leito, seja por sequela 
do vírus. Como é triste. 
Toda família sofre. Perde-
mos três pessoas em um 
mês. 
Que dor sentimos. Espero 
que todos que aí estão, te-
nham consciência de seus 
atos e não contaminem 
quem está em casa fazen-
do seu isolamento. Parece 
que o que falta é consci-
ência e responsabilida-
de”, disse uma internauta. 
“Pior é ver as postagens 

A distribuidora de energia 
elétrica do Vale do Paraí-
ba iniciou as obras da Es-
tação de Transformação 
de Energia Santa Luzia, 
no município de São José 
dos Campos. Com inves-
timento de mais de R$ 21 
milhões, a subestação da 
EDP beneficiará aproxi-
madamente 18 mil clien-
tes, entre residências, co-
mércios e indústrias, cerca 
de 72 mil pessoas.
Localizada no bairro que 
leva o mesmo nome da 
instalação, a construção 
da subestação Santa Luzia 
tem previsão de término 
para dezembro deste ano. 
O objetivo da obra é ga-
rantir qualidade e seguran-
ça ao sistema elétrico local 
e, desta forma apoiar o de-
senvolvimento econômico 
da região sudeste da cidade 
nos próximos anos, locali-
dade com forte projeção 
de crescimento. Dentre os 
bairros beneficiados es-
tão o Putim, Jardim Santa 
Luzia, Jardim Santa Julia, 
Santa Cecilia II, Chácaras 
Boa Esperança, Santa Ce-
cilia I, Chácaras Pousada 
do Vale, Jardim Mariana I, 
Recanto do Vale, Recanto 
dos Eucaliptos, Vila Irace-
ma, Jardim São Leopoldo, 
Jardim Santa Sofia, Vila 
Rica, Jardim Santa Fé, Jar-
dim Santo Onofre, Jardim 

Ainda na noite deste úl-
timo domingo (23), um 
homem foi baleado en-
quanto voltava para casa. 
Ele relatou que estava 
empurrando sua bicicleta 
próximo ao portão de sua 
residência, quando dois 

o frio será novamente des-
taque nos próximos dias. 
Temperaturas abaixo dos 
10°C devem registradas na 
capital paulista e na Gran-
de São Paulo, em várias 
áreas do interior e até do 
litoral. 
A previsão é que a madru-
gada de terça-feira (25) 
seja a mais fria do ano na 
cidade São Paulo. 
Em todo o estado, as tem-
peraturas ficam entre 9º e 

das pessoas reclamando 
sobre a lotação e demora 
no atendimento do hospi-
tal. E os funcionários que 
trabalham muito desde 
que tudo isso começou 
vendo tanta luta, perda e 
sofrimento são malhados 
na rede social. Só Deus 
por nós”, disse outra usu-
ária da rede. 
Outras cidades da região
Além de Caçapava, Pinda-
monhangaba, Taubaté, São 
José dos Campos e Jacareí 
também tiveram registros 
de aglomeração após a fi-
nal do jogo. 
Agressão em Jacareí
Em Jacareí houve tumulto 
e um agente da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) foi 
agredido por um grupo da 
torcida organizada. A Polí-
cia Militar utilizou bomba 
de gás para dispersar os 
torcedores. 
Ocupação de leitos 
De acordo com informa-
ções da Fusam (Fundação 
de Saúde e Assistência do 
Município de Caçapava), 
obtidas pelo AgoraVale na 
manhã desta segunda-feira 

do Lago e Jardim Jatobá.
Atualmente, a cidade de 
São José dos Campos con-
ta com oito subestações. 
Com a adição da estação 
Santa Luzia, o sistema 
elétrico regional será ex-
pandido em 7%, passan-
do dos atuais 561,6 MVA 
para 601,6 MVA, o que 
proporcionará mais robus-
tez e flexibilidade opera-
cional a todo o município. 
Equipado com as últimas 
tecnologias relacionadas 
a eficiência, segurança e 
sustentabilidade, o empre-
endimento terá capacida-
de de 40 MVA. A unidade 
contará também com um 
sistema de acústica para 
evitar a propagação do 
som para o meio externo 
e transformadores de po-
tência com óleo vegetal, 
reforçando os princípios 
de menor impacto ao meio 
ambiente. A subestação é 
100% digitalizada, com 
sua supervisão, comando, 
controle e proteção opera-
dos de forma remota.
Para conectar a Estação 
Santa Luzia ao sistema da 
Distribuidora, será cons-
truída uma nova rede aé-
rea com 21 quilômetros de 
extensão, com tecnologia 
de fiação compacta e pro-
tegida, mais resistente a 
agentes externos como a 
vegetação, principal fator 

homens em uma moto se 
aproximaram enquanto 
ele estava de costas e fize-
ram diversos disparos com 
arma de fogo.
Apenas um dos disparos 
atingiu a vítima perfuran-
do seu braço. Ele foi so-

22ºC. No Vale do Paraíba, 
as médias de temperatura 
são de 15º em São José 
dos Campos chegando a 
17ºC em Lorena. No litoral 
Norte, a temperatura varia 
entre 21ºC em Ubatuba e 
Ilhabela, caindo para 18ºC 
em São Sebastião e Cara-
guatatuba.
*Com informações do 
Impe, Clima Tempo, So-
mar Meteorologia e Bra-
sil61.

(24), a taxa de ocupação 
UTI é de 140%. Sete pa-
cientes contaminados pelo 
coronavírus estão interna-
dos em UTI. Desses sete, 
cinco estão em UTI para 
pacientes com coronaví-
rus. Outros dois, estão em 
UTI para pacientes que 
não estão com Covid-19. 
Entretanto, os leitos são 
divididos em dois por 
quarto, o que mostra que 
não há possibilidade de 
contaminação.
A Fusam possui capacida-
de para 10 leitos de UTI 
no total. 
O último boletim divul-
gado pela Prefeitura de 
Caçapava, na sexta-feira 
(21), mostra um total de 
7.215 casos confirmados 
de coronavírus e 184 mor-
tes causadas pela doença. 
Para o presidente da Fu-
sam, Fernando Zanetti, 
a preocupação é grande. 
“Nossa preocupação é com 
a gravidade dos pacientes 
que estão chegando, o que 
gera um risco de aumento 
de casos significativos em 
junho”, disse.

de interferência no siste-
ma elétrico local. Neste 
percurso, serão implanta-
dos 700 postes e instala-
das 8 chaves de proteção e 
de manobras de carga, que 
contribuem para limitar, 
de forma automatizada, a 
abrangência de possíveis 
ocorrências de interrup-
ção no fornecimento de 
energia. A construção, am-
pliação e modernização de 
estações e linhas de distri-
buição são fundamentais 
para acompanhar de forma 
sustentável o aumento da 
demanda de energia, con-
forme o crescimento da 
região. “A Estação Santa 
Luzia tem como objetivo 
reforçar a segurança no 
atendimento aos nossos 
clientes de São José dos 
Campos, a partir de um 
planejamento de médio e 
longo prazo, ampliando a 
confiabilidade e a quali-
dade do fornecimento de 
energia dentro de elevadas 
condições técnicas”, afir-
ma Cristiane Fernandes, 
diretora geral da EDP em 
São Paulo. Atualmente, 
a EDP atende cerca de 2 
milhões de clientes em 
sua área de concessão no 
estado, o que corresponde 
a aproximadamente 5 mi-
lhões de pessoas, em 28 
municípios paulistas, por 
meio de 64 subestações.

corrido ao Pronto Atendi-
mento de Moreira César e 
não corre risco de        mor-
te.
A vitíma já possuia passa-
gem pela polícia por furto. 
E, até o momento, os cri-
minosos não foram presos.


