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A Gazeta dos Municípios

Projeto Fraldas continua 
com atividades

suspensas nesta semana

Volkswagen do Brasil e Grupo VW Argentina
conquistam certificado Top Employer

Mais de 1000 vacinados 
contra covid-19 em
Pindamonhangaba

A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de As-
sistência Social, informa 
que o “Projeto Fraldas” 
continuará com as ativi-
dades suspensas durante 
essa semana, por motivo 
de mudança de local, para 

A empresa foi destaque 
na avaliação em razão do 
ambiente de trabalho e das 
ações de engajamento pro-
porcionadas durante o ano 
de 2020. “Mesmo enfren-
tando desafios importantes 

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura iniciou, na quin-
ta-feira (21), a imunização 
contra a covid-19 em Pin-
damonhangaba. Até o final 
desta segunda-feira (25), 
1046 pessoas haviam re-
cebido a vacina.
Como Pinda recebeu ape-
nas 1800 doses do Minis-
tério da Saúde e Governo 
do Estado - equivalente a 
cerca de 1/3 dos cerca de 
6 mil profissionais de saú-
de do município - a vaci-
nação foi iniciada pelos 

melhor atendimento da 
população. A partir de 1º 
de fevereiro, serão reali-
zadas apenas as entregas 
das fraldas no Instituto Sa-
lesianos - Liceu Coração 
de Jesus, com endereço na 
Rua São João Bosco, nº 
727 - Santana (segundas, 

com a pandemia, conse-
guimos trazer realizações 
relevantes para a empresa. 
A nossa principal preocu-
pação foi com a seguran-
ça, saúde e bem-estar de 
nossos empregados. Tive-

profissionais da linha de 
frente, ou seja, que atuam 
nas UTIs, SAMU, gripá-
rios, entre outros, estando 
em contato direto com os 
pacientes infectados.
No sábado (23), foram 
vacinados os idosos das 
instituições assistenciais, 
e foi dada continuidade à 
vacinação dos profissio-
nais de saúde do Pronto-
-Socorro, UPA de Moreira 
César, UPA do Araretama, 
Hospital Campanha, Hos-
pital 10 de Julho, priori-

quartas e sextas-feiras, 
das 9h às 12h e das 14h 
às 17h). O novo local de 
atendimento será divulga-
do em breve. O “Projeto 
Fraldas” unidade de Mo-
reira César continua com 
suas atividades normais, 
no mesmo local.

mos que atuar de maneira 
precisa e ágil frente às mu-
danças e adaptações a uma 
nova forma de trabalho”, 
ressalta Marcellus Puig, 
vice-presidente de Recur-
sos Humanos da Volkswa-

zando aqueles que atuam 
nas alas covid-19.
Nesta semana, um lote 
com 1360 doses da vaci-
na de Oxford/AstraZene-
ca deve chegar à cidade 
e uma nova parcela dos 
profissionais de saúde será 
imunizada. 
As pessoas que receberam 
a primeira dose da vacina 
Coronav deverão aguardar 
o novo lote que o Gover-
no do Estado enviará nos 
próximos dias, para tomar 
a segunda dose.

gen do Brasil e Região 
América do Sul.
No Brasil, as ações rela-
cionadas ao ambiente de 
trabalho levaram em con-
sideração o atual cenário 
de pandemia. Mais de 80 
medidas de saúde e segu-
rança foram colocadas em 
prática nas quatro fábricas 
do País. O trabalho remoto 
foi implementado para os 
empregados administrati-
vos e melhorias, como por 
exemplo, a adoção de no-
vas ferramentas de TI para 
a comunicação eficiente de 
todos. O diálogo constante 
foi fundamental no perío-
do, como o uso intensivo 
do aplicativo VW&Eu, 
apresentando funcionali-
dades diversas para faci-
litar a vida do empregado 
e transmitir informações 
pertinentes e orientações 
sobre os novos protocolos 
de saúde.
Treinamentos, palestras 
e webinars virtuais fo-
ram disponibilizados para 
manter o ritmo de troca de 
informações e aprendiza-
do entre os empregados. 
Já, no que diz respeito ao 
engajamento, a empresa se 

manteve forte, com atitude 
positiva e incentivou seus 
empregados durante o ano 
todo, engajando-os em di-
versas ações, sendo a prin-
cipal delas, a manutenção 
do cronograma de lança-
mento de um importante 
produto: o VW Nivus, de-
senvolvido e produzido no 
Brasil para ser exportado e 
fabricado também na Eu-
ropa. Em 2020, a pesquisa 
interna de clima teve seu 
maior índice de participa-
ção (97%) e o maior nível 
de satisfação, com 87,3%.
Pelo segundo ano consecu-
tivo, o Grupo VW Argenti-
na foi premiado com a cer-
tificação Top Employer. 
O prêmio é o resultado de 
uma análise aprofundada 
da estratégia e práticas de 
RH. A modernização da 
infraestrutura e tecnologia 
para a produção do novo 
Taos e da unidade de pin-
tura na fábrica de Pacheco 
exigiu o retorno dos em-
pregados em meio ao ce-
nário pandêmico. Assim 
como no Brasil, também 
foram adotadas diretrizes 
de segurança e protocolo 
para retomar a operação, 

sem deixar o foco no bem-
-estar. Os treinamentos le-
varam em consideração a 
gestão emocional, estresse 
e recomendações para saú-
de aos empregados neste 
período.
A contribuição em prol da 
sociedade durante a pan-
demia foi preponderante 
em ambas unidades. As 
empresas emprestaram ve-
ículos para profissionais 
da saúde, foram 170 no 
total, em parcerias com as 
respectivas Secretarias de 
Saúde locais, realizou doa-
ções, consertos de ventila-
dores pulmonares (Brasil) 
e fabricação de equipa-
mentos de oxigênio para 
atendimento de primeiros 
socorros em barracas de 
emergência (Argentina) 
entre outras.
Outro marco relevante 
para a empresa em ambos 
países no ano passado foi 
a Semana da Diversidade. 
A ação promoveu o debate 
e o engajamento da comu-
nidade da região América 
do Sul sobre os valores da 
Volkswagen no que diz 
respeito à Diversidade e 
Inclusão.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restri-
ção excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

UNITAU disponibiliza novas 
datas para provas agendadas 

do Vestibular de Verão

A Universidade de Taubaté 
(UNITAU) disponibiliza, 
a partir de hoje (25) novas 
datas de provas agendadas 
(Vestibular de Verão 2021) 
para os cursos de Gradua-
ção (exceto Medicina) e 
Superior de Tecnologia 
nas áreas de Biociências, 
Exatas e Humanas. As 
provas ocorrem de forma 
online nos dias 6, 10 e 25 
de fevereiro. Os interessa-
dos devem agendar o dia 
e o horário de interesse 
para realizar o processo. 
Confira o edital em unitau.
br/vestibular. O candidato 
que não tiver acesso à in-
ternet poderá realizar sua 
inscrição na Central do 
Aluno, localizada na Ave-
nida Nove de Julho, 245, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h. Para estes 
candidatos (sem acesso à 
internet) a UNITAU tam-
bém disponibilizará os 

laboratórios do UNITAU 
Digital (Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 203).
Os interessados deverão 
fazer o agendamento pré-
vio (até um dia útil antes 
da prova) com a Comis-
são Permanente de Sele-
ção Acadêmica (Copesa), 
pelo e-mail (vest@unitau.
br), ou pelo telefone (12) 
99191-7484 (WhatsApp). 
Após a divulgação dos re-
sultados, o candidato po-
derá realizar sua matrícula 
presencialmente ou de for-
ma online.
Online: o candidato apro-
vado receberá um link 
com dados de login e se-
nha no e-mail cadastrado 
no ato da inscrição para 
o Vestibular. Logo após o 
acesso, deverá anexar os 
documentos solicitados de 
forma digitalizada e, no 
mesmo ambiente virtual, 
será emitido o boleto da 

taxa de matrícula para pa-
gamento. 
Presencial: para efetuar a 
matrícula de forma pre-
sencial, o candidato deve-
rá agendar uma data e um 
horário para comparecer à 
Central do Aluno, locali-
zada na Avenida Nove de 
Julho, 245, e levar os do-
cumentos necessários para 
a matrícula, sendo eles: 
certificado de conclusão 
do ensino médio, regular 
ou equivalente, e respecti-
vo histórico escolar, RG (a 
CNH não substitui o RG), 
CPF (apenas se o núme-
ro não constar no RG) e 
comprovante de residên-
cia atualizado. O uso de 
máscara de proteção facial 
é obrigatório nas depen-
dências da Universidade. 
 A matrícula só será con-
firmada após o pagamento 
do boleto e o deferimento 
dos documentos anexados.
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Pindamonhangaba bate o recorde com
180 positivos para covid-19

O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pin-
damonhangaba, desta se-
gunda-feira (25), infor-
ma dados extremamente 
preocupantes, segundo 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura. Pela primeira 
vez, o boletim divulga 180 
casos positivos para co-
vid-19 em um único dia.
Além disso, a UTI da rede 
pública chegou em vários 
momentos, neste fim de 
semana e também nesta 
segunda-feira, ao seu má-
ximo de ocupação, com 
100% dos leitos ocupados, 
ou seja, os 10 leitos SUS 
da Santa Casa e os 5 lei-

tos do Hospital Campanha 
do Cidade Nova estiveram 
ocupados.
No encerramento do dia, 
leitos foram liberados, fe-
chando a segunda-feira 
com 93% de ocupação dos 
leitos SUS em nossa cida-
de (9 leitos na Santa Casa 
e 5 no Hospital Campanha 
do Cidade Nova), o que 
pode mudar a qualquer 
momento, devido à atual 
situação da pandemia. Os 
dados computados foram 
recebidos pela VE até as 
12h desta segunda-feira.
“Estamos vivendo em Pin-
damonhangaba uma situ-
ação que nunca havíamos 

vivido antes. No domin-
go (24), precisamos fazer 
duas transferências de dois 
pacientes intubados para 
UTIs fora de nossa região, 
sendo uma em Osasco e 
outra em São Paulo capi-
tal, pois não havia dispo-
nibilidade de leitos nos 
hospitais de referência do 
Vale do Paraíba nem Lito-
ral Norte”, revelou a secre-
tária de Saúde, Valéria dos 
Santos. “Mais do que nun-
ca, precisamos do apoio da 
população para que man-
tenham o distanciamento, 
inclusive dentro de suas 
casas, usem corretamente 
a máscara o tempo todo e 

não descuidem da higiene 
das mãos”, alertou.
A rede particular (Hospi-
tal 10 de Julho), também 
chegando ao seu limite, 
aumentou mais 4 leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva e 8 leitos de enferma-
ria. Neste cenário, a taxa 
de ocupação hospitalar 
pode passar uma sensação 
de diminuição nos próxi-
mos dias, porém isso não 
significa que a taxa de ocu-
pação tenha caído, e sim, 
que há maior disponibili-
dade de leitos. Desta for-
ma, hoje Pindamonhanga-
ba conta com 31 leitos de 
UTI, somando redes públi-
ca e particular, e 67 leitos 
de enfermaria. Somadas as 
duas redes - pública e par-
ticular - a ocupação está 
em 84 % de leitos de UTIs 
e 57% de enfermaria. Com 
os números de hoje, Pin-
damonhangaba chega a 
5.662 munícipes que já 
testaram positivo para co-
vid-19 desde o início da 
pandemia. O boletim des-
ta segunda-feira registra 
3 óbitos, de moradores 
do Castolira, Mombaça e 
Vila Prado. Os óbitos de 
janeiro de 2021, um total 
de 29, representam 30,2% 
dos 96 óbitos por covid-19 
desde o início da pande-
mia. De 1 de janeiro a 25 
de janeiro de 2021, houve 
um aumento de 43,28% 
de óbitos em relação aos 
ocorridos em 2020. Atual-
mente, Pindamonhangaba, 
juntamente a todo o Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira, 

estão na fase vermelha 
do Plano São Paulo. Esta 
classificação é feita pelo 
Governo do Estado, com 
base na taxa de ocupação 
de leitos de UTIs e visa 
diminuir a circulação de 
pessoas e, consequente-
mente, a circulação do ví-
rus em nossa população. 
Na fase vermelha, podem 
funcionar apenas os ser-
viços considerados essen-
ciais pelo Governo Fede-
ral em consonância com a 
legislação Estadual.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pede a colabo-
ração de toda a população 
para que, com ações sim-
ples, e cada um fazendo 
a sua parte, diminua o 
número de pessoas infec-
tadas pela covid-19 em 
nosso município e mortes 
sejam evitadas.
Novos Casos
180 casos novos: Água 
Preta, Alto do Cardoso, 
Andrade, Araretama, Aze-
redo, Bela Vista, Bem Vi-
ver, Boa Vista, Bosque, 
Campinas, Campo Belo, 
Castolira, Centro, Cíce-
ro Prado, Cidade Nova, 
Cidade Jardim, Crispim, 
Feital, Galega, Jardim 
Eloyna, Jardim Imperial, 
Jardim Mariana, Jardim 
Princesa, Jardim Regina, 
Jardim Rezende, Jardim 
Rosely, Karina, Laerte As-
sunção, Liberdade, Manti-
queira, Maria Áurea, Ma-
ricá, Mombaça, Morumbi, 
Nova Esperança, Parque 
das Nações, Parque das 
Palmeiras, Parque São 
Domingos, Pasin, Portal 

dos Eucaliptos, Real Ville, 
Santa Cecília, Santa Lu-
zia, Santana, São Benedi-
to, São Judas Tadeu, Shan-
gri-lá, Socorro, Terra dos 
Ipês, Triângulo, Vale das 
Acácias, Vila Bourghese, 
Vila Rica, Vila São Bene-
dito, Vila São José, Vila 
Suíça, Vila Verde e Vista 
Alegre.
Pacientes Recuperados
311 Recuperados: Alto do 
Cardoso, Andrade, Arare-
tama, Arco-Íris, Azeredo, 
Bela Vista, Bem Viver, 
Boa Vista, Bosque, Cam-
pinas, Campo Alegre, 
Campos Maia, Castolira, 
Centro, Cesar Park, Cida-
de Jardim, Cidade Nova, 
Crispim, Feital, Galega, 
Jardim Carlota, Jardim 
Cristina, Jardim Eloyna, 
Jardim Imperial, Jardim 
Mariana, Jardim Prince-
sa, Jardim Regina, Jardim 
Rezende, Jardim Rosely, 
Karina, Laerte Assunção, 
Liberdade, Mandu, Man-
tiqueira, Maria Áurea, 
Maria Emília, Maricá, 
Mombaça, Moreira César, 
Morumbi, Nova Esperan-
ça, Ouro Verde, Padre Ro-
dolfo, Parque das Nações, 
Parque das Palmeiras, Par-
que São Domingos, Pasin, 
Real Ville, Santa Cecília, 
Santa Luzia, Santana, São 
Benedito, Shangri-lá, So-
corro, Terra dos Ipês, Tri-
ângulo, Vale das Acácias, 
Vila Bourghese, Vila Rica, 
Vila São Benedito, Vila 
São João, Vila São José, 
Vila São Paulo, Vila Suíça, 
Vila Verde, Village Painei-
ras e Vista Alegre

Educação define retomada de
atividades em Pindamonhangaba

Guaratinguetá ficará na fase vermelha do Plano 
SP nos próximos dois finais de semana

Os professores retornam 
ao trabalho online no dia 
5 de fevereiro, onde rece-
berão orientações sobre o 
protocolo de segurança, 
organização da dinâmica 
do trabalho para as sema-
nas iniciais e outros dados 
complementares.
Entre os dias 8 e 12 os pro-
fessores estarão em forma-
ções sobre metodologias 
ativas e ensino híbrido - 
aulas presenciais e a dis-
tância. Nos dias 18 e 19, 
caso o município regresse 
para a fase laranja, os pro-
fissionais da Educação re-
tornarão presencialmente 
às unidades escolares para 
acolhimento das famílias, 
com horário agendado 
para esclarecimentos dos 
protocolos e da metodolo-
gia de trabalho a ser ado-
tada durante o período de 
pandemia. Na semana de 
22 a 26 de fevereiro, ha-

Seguindo o decreto n° 
65.487 do Governo do Es-
tado de São Paulo, Guara-
tinguetá ficará nos dias 30 
e 31 de janeiro e 06 e 07 
de fevereiro na fase ver-
melha do Plano SP, com o 
funcionamento de apenas 
serviços essenciais nessas 
datas. Nos próximos dois 
finais de semana poderão 
funcionar somente os ser-
viços essenciais, como: 
farmácias, mercados, pa-
darias, postos de combus-
tível e hotéis.

verá plantão pedagógico, 
onde grupos de alunos 
serão chamados para tra-
balhos de recuperação e 
aprofundamento pedagó-
gico mediante a avaliação 
feita pelas equipes docen-
tes, tendo como referência 
o ano de 2020.
A partir de 01 de março 
haverá o retorno às aulas 
presenciais com reveza-
mento dos alunos a partir 
da fase em que o municí-
pio se encontrar, seguindo 
o plano São Paulo.
A Secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, ressal-
tou o empenho da Prefei-
tura com a adaptação dos 
professores e alunos a uma 
nova realidade, e destacou 
que a frequência nas fases 
vermelha e laranja é op-
cional, ou seja, os alunos 
deverão fazer atividades 
remotas não sendo exigida 
a presença física na unida-

De segunda a sexta-feira, 
as regras serão as seguin-
tes:
Comércios, serviços em 
geral, shopping, salões de 
beleza e barbearias: ho-
rários de funcionamento 
com atendimento ao pú-
blico de 8 horas diárias, 
no período compreendido 
entre as 6h e 20h, com a 
capacidade de ocupação 
limitada a 40%.
Academias de esportes e 
centros de ginástica deve-
rão operar com capacida-

de escolar.
“Estamos muito atentos 
com tudo que vem ocor-
rendo. Dentro dessa reali-
dade, nos dedicamos mui-
to a essa ‘nova escola’ que 
vai receber os alunos e as 
novas formas de relação 
impostas pela pandemia 
que exigem a adaptação 
de todos os profissionais 
da educação, alunos e fa-
mílias. Com isso teremos 
aulas presenciais de ma-
neira segura e eficiente”, 
afirmou. A secretária disse 
que o cenário é dinâmico e 
novos ajustes poderão ser 
feitos para garantir a per-
manência, com segurança, 
dos alunos e profissionais 
da educação. “Formações 
focadas nas novas meto-
dologias educacionais e 
cuidados para a preserva-
ção da saúde física e men-
tal serão promovidas”, 
concluiu.

de de ocupação limitada 
a 30%, com horário de 
atendimento de 8 horas di-
árias, no período entre as 
6h e 20h.
O atendimento presencial 
em bares continua proibi-
do durante todos os dias, 
além de quadras esporti-
vas e parques municipais 
que deverão permanecer 
fechados. Eventos, con-
venções, atividades cultu-
rais, esportes coletivos e 
salões de festas também 
estão proibidos.



página 4 A GAzetA dos Municípios 26 de Janeiro de 2021

EDP atendeu 3.414 ocorrências de
vegetação na rede elétrica entre dezembro

e janeiro, no Vale do Paraíba

Após determinação do Estado, 
Ubatuba entra na Fase Vermelha

O verão tem como caracte-
rística climática dias quen-
tes com alta possibilidade 
de temporais com ventos, 
descargas atmosféricas e 
grande volume de chuva. 
Mas o último mês de de-
zembro foi o mais chuvo-
so em 10 anos - além de 
a média geral de chuvas 
acumuladas nas cidades 
do Vale do Paraíba durante 
o mês ter sido 79% maior 
que no ano anterior*. Com 
isso, as quedas de árvores 
ficaram mais frequentes, 
trazendo riscos à seguran-
ça e prejuízos à população 
nas cidades.
Entre dezembro e janei-
ro (1/12/20 a 20/01/21), a 
EDP atendeu 3.414 ocor-
rências relacionadas a ve-
getação nas redes elétricas 
na região. Este acumulado 
é 57% superior ao regis-
trado no mesmo período 
do ano passado, dado que 
reflete a maior severidade 
do clima. Cinco cidades no 
Vale do Paraíba registra-
ram 81 mm de chuva em 
um só dia (no verão passa-
do o máximo foi 47mm e 
em 1 só cidade, as demais 
não tiveram nenhum dia 
acima de 34mm);
As ocorrências que envol-
vem vegetação e rede elé-
trica são complexas e par-
te do trabalho em campo 
é realizado em conjunto 
com o Corpo de Bombei-
ros, Defesa Civil e demais 
órgãos municipais. 
Assim, o tempo para re-
alização do serviço, que 
muitas vezes envolve pos-
tes quebrados, fios rom-
pidos e equipamentos de                       
grande porte danificados, 
pode se elevar, de acordo 
com a extensão dos danos 

O governo estadual anun-
ciou na sexta-feira, 22, a 
regressão da Região do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte para a fase vermelha 
a partir de 25 de janeiro. 
Para se adequar à decisão 
do Estado, a Prefeitura de 
Ubatuba editou o decre-
to 7548/2021, que dispõe 
sobre a fase vermelha no 
município no período de 
25 de janeiro a 07 de fe-
vereiro.
A norma suspende qual-
quer espécie de atividade 
de que trata a Lei Muni-
cipal nº 840 de 05 de no-
vembro de 1986 e suas 
posteriores alterações, em 
especial a Lei Municipal 
nº 3.722 de 26 de dezem-
bro de 2013, que abran-
gem atividades de comér-
cio praticadas nas praias 
do município em trailers, 
barracas, quiosques e mó-
dulos.
O Decreto ainda mantém a 
redação do artigo 11 e pa-
rágrafo único do Decreto 
7547/2021, que proíbe a 
entrada de ônibus de tu-
rismo, fretamento, vans, 
micro-ônibus, táxis ou              
similares de outro muni-
cípio. 
Essa medida vale também 
para transportes contra-
tados por meio de aplica-
tivos, com o objetivo de 
transportar grupos para 
fins turísticos e também 
para quem já tenha ob-
tido a competente guia. 
Vans, micro-ônibus, táxis 
ou similares, inclusive os 
contratados via aplicati-
vo, registrados e licencia-
dos em Ubatuba, ficam 

causados ao sistema elétri-
co.
A queda de árvores e ga-
lhos sobre a rede é uma 
das principais causas de 
interrupção da energia, 
trazendo riscos à seguran-
ça e prejuízos. Por isso, 
pensando na harmonia 
entre natureza e a preser-
vação da rede elétrica, a 
EDP reforça a necessida-
de do plantio adequado 
de novas árvores para que 
não haja interferência no 
fornecimento de energia a 
residências, comércios, in-
dústrias e, principalmente, 
neste contexto de pande-
mia da Covid-19, para uni-
dades de saúde, hospitais e 
centros médicos.
A seguir, algumas orienta-
ções sobre plantio de árvo-
res:
Opte por árvores de menor 
porte e evite as espécies 
altas, como eucaliptos, 
palmeiras e similares, pró-
ximo ou em baixo da rede 
elétrica, para evitar risco 
de interferência no forne-
cimento da energia.
O alerta vale também para 
as folhagens que podem 
ocultar a fiação. Elas au-
mentam a probabilidade 
de contatos acidentais com 
a rede, por exemplo, por 
crianças que brincam per-
to da vegetação. Em zonas 
rurais, há ainda perigo de 
incêndios com a queda de 
árvores sobre a rede elétri-
ca, ocasionado por plan-
tios imprudentes.
Para plantar árvores em 
áreas urbanas é importante 
que a prefeitura do muni-
cípio seja acionada para a 
liberação ambiental.
Vale destacar que a poda, 
manutenção e conserva-

autorizados, no limite de 
40% (quarenta por cento) 
da capacidade dos veícu-
los, a fornecer o serviço 
de transporte de turistas, 
desde que os passageiros 
comprovem reservas em 
meios de hospedagens.
Em relação às praias, a 
Prefeitura recomenda a 
prática de atividades indi-
viduais, sempre com más-
cara, e apela ao bom senso 
da população e de veranis-
tas para que mantenham o 
máximo de isolamento so-
cial, evitando permanecer 
de forma fixa na praia com 
uso de cadeiras e guarda-
-sol já que isto aumenta a 
possibilidade de contágio 
pelo novo coronavírus.
Penalidades
O Decreto prevê multas 
estabelecidas na Lei Mu-
nicipal nº. 1.011/1989 (có-
digo tributário do municí-
pio), no Código Sanitário 
Estadual e das legislações 
correlatas. Confira AQUI.
Alterações
Após se reunir com diver-
sos segmentos econômicos 
em Ubatuba e receber as 
reivindicações de classes, 
a Prefeitura de Ubatuba 
publicou na quinta-feira, 
21, o decreto 7547/2021 
para a regulamentação 
dos estabelecimentos co-
merciais na Fase Laranja. 
Porém, na sexta-feira, 22,  
após o pronunciamento 
do governador do Estado, 
a cidade foi pressionada a 
acatar a Fase Vermelha.
Confira os serviços que 
podem funcionar durante a 
fase vermelha em Ubatuba
Serviços gerais: lavande-

ção da vegetação nas ci-
dades, caracterizada como 
limpeza urbana, é respon-
sabilidade do governo mu-
nicipal, e a solicitação do 
serviço deve ser realizada 
diretamente ao órgão com-
petente da cidade. A EDP 
atua no serviço de poda 
quando os galhos se en-
contram muito próximos 
da rede elétrica e podem 
interferir no funcionamen-
to do sistema. O trabalho 
de poda preventiva é feito 
de forma contínua, uma 
prática que é reforçada no 
período que antecede o ve-
rão.
“A EDP investe constante-
mente em redes de energia 
mais protegidas para ga-
rantir um convívio mais 
harmonioso da vegetação 
com o sistema elétrico 
das cidades e faz podas 
regulares nas árvores pró-
ximas da fiação, porém, a 
queda de galhos e árvo-
res inteiras tem potencial 
para causar rompimento 
de cabos e quebra de pos-
tes, curto-circuito, além de 
provocar acidentes com 
passantes”, afirma Afonso 
Celso Ferreira, gestor de 
operação da EDP.
É importante destacar que, 
a qualquer momento, o 
consumidor pode solici-
tar o serviço de poda de 
vegetação com impacto à 
rede elétrica diretamente 
nos canais de atendimen-
to da EDP, pelo site www.
edponline.com.br ou pelo 
aplicativo EDP Online. O 
cliente pode, inclusive, in-
serir um registro fotográfi-
co, facilitando a localiza-
ção do local pela equipe 
de campo.
* Fonte: Climatempo

rias, serviços de limpeza, 
hotéis, manutenção e ze-
ladoria, serviços bancários 
(incluindo lotéricas), ser-
viços de call center, assis-
tência técnica de produtos 
eletrônicos e bancas de 
jornais;
Segurança: serviços de se-
gurança pública e privada;
Construção civil e indús-
tria;
Logística: empresas de lo-
cação de veículos automo-
tores, transporte público 
coletivo, táxis, aplicativos 
de transporte, serviços de 
entrega e estacionamen-
tos;
Saúde: hospitais, clínicas, 
farmácias, clínicas odon-
tológicas, laboratório e 
estabelecimentos de saúde 
animal;
Alimentação: supermerca-
dos, hipermercados, açou-
gues e padarias, lojas de 
suplemento, feiras livres. 
É vedado consumo no lo-
cal.
Restaurantes e similares: 
permitidos serviços de re-
tirada, entrega (delivery) 
e que permitem a compra 
sem sair do carro (drive 
thru);
Abastecimento: cadeia de 
abastecimento e logística, 
produção agropecuária e 
indústria, transportadoras, 
armazéns, postos de com-
bustíveis e lojas de mate-
rial de construção;
Comunicação social: 
meios de comunicação 
social, inclusive eletrô-
nica, executada por meio 
de empresas jornalísticas 
de radiofusão sonora e de 
sons e imagens.


