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Ações preventivas da Guarda Civil
Municipal impedem aglomerações
em São José dos Campos

Por meio de ações preventivas e com o uso dos
setores de inteligência
da GCM (Guarda Civil
Municipal), Polícia Militar e demais forças de
segurança, o São José
Unida conseguiu impedir a realização de aglomerações neste fim de
semana em São José dos
Campos.
Diariamente, as equipes
do programa realizam, por
exemplo, um monitoramento pelas redes sociais,
onde os encontros costumam ser organizados. As
operações do São José
Unida acontecem diariamente no município e são
reforçadas aos fins de semana em vários pontos do
município.
Durante os três dias de
operação, de sexta-feira
(26) a domingo (28), as
forças de segurança apre-

enderam produtos de duas
adegas que funcionavam
de forma irregular, uma
delas inclusive com público na parte interna, e
impediram a realização de
uma aglomeração em uma
praça no Campo dos Alemães, na região sul.
No sábado, uma megaoperação foi realizada com a
GCM, PM, BAEP (Batalhão de Ações Especiais da
Polícia), agentes da mobilidade e o DFPM (Departamento de Fiscalização e
Posturas).
Ao todo, foram abordadas
353 pessoas e vistoriados
227 veículos, entre carros
e motos, com o recolhimento de cinco motos e
186 autos de infração elaborados, entre estacionamento irregular, som alto,
entre outros.
As equipes do DFPM realizaram 139 vistorias,

que resultaram em 25
autuações, cinco interdições e três apreensões
por descumprimento do
Plano São Paulo contra o
coronavírus. A população
pode ajudar a Prefeitura
denunciando aglomerações e descumprimentos
das regras de isolamento
social pelos telefones 153
(GCM) e 190 (Policia Militar).
Operações
Desde o início da pandemia da covid-19 há um
ano, as fiscalizações no
comércio e as operações
integradas contra fluxos
e aglomerações foram intensificadas, em mais uma
ação do Programa São
José Unida, que reúne as
forças de segurança da
cidade com o objetivo de
evitar a violência e reduzir
os índices de criminalidade.

Associação Comercial e Industrial
organiza “Páscoa Solidária” em
São José dos Campos

A Associação Comercial e
Industrial de São José dos
Campos deu início nesta
segunda-feira (29), ao projeto “Páscoa Solidária”. A
ação consiste em incentivar a doação de um ovo de
Páscoa para pessoas que
precisam a cada ovo comprado na cidade, ou seja,
ao comprar um ovo, doe
um ovo a quem não pode
comprar. “A solidariedade

é uma virtude. O projeto
da Páscoa Solidária lançado pela ACI tem como
objetivo dar oportunidade
para que as pessoas possam contribuir com um ato
de amor doando um ovo
a alguém em situação de
vulnerabilidade e também
ajudar nosso comércio tão
afetado com a situação de
pandemia”, disse Eliane
Maia, presidente da ACI.

A iniciativa “Páscoa Solidária”, além de incentivar
a doação de ovos, também
vai disponibilizar kits com
prêmios para sorteios entre os participantes, por
meio de seis rádios parceiras: SP-Rio , Jovem Pan,
Nativa, Rae Vale, Logus
FM e Rádio & TV Imprensa. Cada parceiro organiza
e define os critérios para
premiação e entrega.

Idosos com 69 anos ou mais tomam
vacina contra Covid-19 a partir
de terça-feira em Pindamonhangaba

Os idosos que possuem 69
anos ou mais vão receber
a primeira dose da vacina contra Covid-19 nesta
terça-feira (30), apenas no
CIAF/Saúde da Mulher acesso pela rua Dr. Laerte
Machado Guimarães, das
8h30 às 11h30. Para se
vacinar é obrigatório levar
documento de identidade e
a carteira de vacinação.
Para facilitar e agilizar
a vacinação, as pessoas
podem fazer um pré-cadastro pelo site VacinaJá.
Vale ressaltar que não é
obrigatório o pré-cadastro,
porém diminui o tempo de

espera na fila e de cadastro
na hora da imunização.
As pessoas de 77 a 79
anos, que já receberam a
primeira dose anteriormente, também vão receber a segunda dose apenas
no CIAF, mas no período
da tarde (das 13h30 às
16 horas).As vacinas vão
ocorrer temporariamente
apenas no CIAF para facilitar a organização, pois
restam poucas doses.
Pela data anotada nas carteiras de vacinação, esse
público receberia a segunda dose nos dias 2 e 5 de
abril. No entanto, com a al-

teração, os que receberiam
a segunda dose dia 2 de
abril devem ir até o CIAF
dia 30 de março; quem receberia dia 5 de abril será
vacinado nos dias 31 de
março e 1 de abril.
Pindamonhangaba aguarda receber nova remessa
de vacinas nos próximos
dias. Ressaltando que
a entrega das doses e a
quantidade são definidas
pelo Ministério da Saúde
em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.
Ao município cabe organizar o sistema de vacinas
e a aplicação
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Prefeitura de Ubatuba
e Santa Casa se reunem
para sanar falta de
equipamentos pediátricos

A prefeita de Ubatuba,
Flávia Pascoal (PL), esteve na Santa Casa do município na manhã desta
segunda-feira (29), em
reunião com pediatras do
hospital e a administração.
O objetivo foi dialogar
sobre as necessidades de
equipamentos e insumos
destinados ao atendimento hospitalar de bebês recém-nascidos e crianças,
descritos em carta aberta
publicada de forma independente pela equipe de
pediatras nas redes sociais.
A prefeita esteve acompanhada do vice-prefeito
Marcio Maciel, da secretária de Saúde, Sheila Barbosa, do chefe de Governo, Joaquim Gomes Vidal,
e da secretária de Comunicação, Tatiana Camargo.
As médicas pediatras presentes na reunião, doutoras Daniela Suini Sanchez
e Diana Rangel Rocha,
explicaram que a iniciativa tem o objetivo de angariar diretamente os recursos para a compra dos
equipamentos citados na
carta, como monitores de
suporte neonatal, agulhas,
máscaras, incubadora de
transporte neonatal, entre
outros itens, e entregá-los
em forma de doação à
Santa Casa.
A prefeita e o superinten-

dente da Santa Casa, Luiz
Fernando da Cruz, explicaram que estão cientes da
situação difícil do hospital
e buscam recursos para as
compras dos equipamentos por meio de emendas
parlamentares. Outra ação
em estudo é a realização
de uma auditoria em todas
as empresas que prestam
serviços para a Santa Casa.
Devido à situação tributária do Hospital, recursos
financeiros doados à entidade são retidos judicialmente para o pagamento de
processos judiciais trabalhistas. O superintendente
da Santa Casa explicou
que estuda a melhor forma de realizar campanhas
de doações para atender às
necessidades do hospital.
A Prefeitura de Ubatuba
e a Santa Casa informam
que não têm gestão alguma
sobre a campanha e o site
de financiamento coletivo
utilizado pelas médicas
pediatras e orienta a quem
tiver feito doações que
exijam a prestação de contas dos recursos doados. A
prefeita e o vice-prefeito
informaram ainda que, por
meio da Associação Comercial de Ubatuba, conseguiram hoje a doação de
50 mil reais para a compra
dos equipamentos solicitados pela equipe.
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Prefeitura de Pinda faz
nova solicitação de
vacinas contra Covid-19
para governo estadual

A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba oficializou, hoje (29), o pedido
para o envio de uma nova
grade de vacinas contra a
Covid-19 para finalizar a
imunização do grupo de
profissionais da saúde. A
solicitação foi realizada
junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE)
da Diretoria Regional de
Saúde de Taubaté, que é
o órgão responsável pela
mediação entre os municípios do Vale com o Governo Estadual.
Na solicitação, enviada
por e-mail no último dia
19 de março, a Secretaria
de Saúde de Pindamonhangaba destacou que a
estimativa é de que o município tenha 4.237 profissionais de saúde (baseado
em dados da última campanha contra Influenza).
Até o momento, conforme
consta no sistema VaciVida foram disponibilizadas
3.260 doses, registrando
ainda um déficit de 977
doses.
A Prefeitura de Pinda ainda ponderou que na quinta
atualização do Documento Técnico da Campanha
de Vacinação contra Covid-19 foi incluído o grupo
de trabalhadores de apoio
da saúde (recepcionistas,
seguranças, trabalhadores
de limpeza, motoristas de
ambulância, etc) e até os
profissionais que atuam
em cuidados domiciliares (cuidadores de idosos,

doulas, etc). Incluindo
esse grupo, o município
acredita que além do déficit de 977 doses, tem a
necessidade de um contingente de aproximadamente mais 1.000 doses para
que o grupo prioritário de
profissionais da saúde seja
imunizado 100% no município, totalizando cerca de
2 mil doses para atender
esse grupo prioritário.
A linha de frente de profissionais do atendimento
ao enfrentamento da covid-19 já foi toda vacinada
em Pindamonhangaba.
“O Estado encaminha as
doses de vacina através de
uma grade de distribuição,
que já vem identificada
com o grupo prioritário.
Não só Pinda, mas todas as
cidades, não receberam as
doses totais para funcionários da saúde (sem ser da
linha de frente) e por isso
grande parte desse grupo
ficou sem vacina. Estimamos que cerca de 2 mil
doses seriam suficientes e
por isso estamos cobrando
o recebimento”, afirmou a
secretária de Saúde, Valéria Santos.
Segundo ela, a grade de
distribuição
específica
para o grupo de idosos
não pode ser direcionada
para outro segmento. Até
a tarde desta segunda-feira (29), o município não
tinha recebido informação
sobre o envio de vacina
para o grupo de profissionais e apoio da saúde.
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12ª Encenação da Paixão
de Cristo será reprisada
pela FUNDACC

A Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba
(FUNDACC), em parceria
com a prefeitura do município, reprisa a 12ª Encenação da Paixão de Cristo
na sexta-feira (2), às 20h.
A transmissão será pelos
canais de Facebook e Youtube da Fundação.
Este é o segundo ano que
a encenação é apresentada de forma inteiramente
online em decorrência da
pandemia da Covid-19.
Em 2020, a reprise obteve mais de 11 mil espectadores, pelo Facebook e
Youtube da FUNDACC,
acompanhando a encenação da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Segundo a presidente da
FUNDACC, Silmara Mattiazzo, “infelizmente, este
ano, não poderemos realizar a encenação da Paixão ao vivo, porém, não
poderíamos deixar essa
data passar em branco. Em
tempos como este, precisamos mais do que nunca
propagar o amor, a vida,
a caridade e a esperança,

e nenhuma história fala
melhor sobre isso do que
a história de Jesus Cristo”.
Para o prefeito Aguilar Junior, quaresma é tempo de
reflexão e união, tempo de
agradecer, pedir proteção
e as bênçãos de Deus. É
tempo de estar em comunhão com Cristo. “Desejo que não somente nesta
data, mas que em todos os
dias, Jesus esteja presente
em nossos lares e em nossas vidas”, disse.
A Paixão de Cristo de
Caraguatatuba faz parte
do Calendário Oficial de
Eventos do Município e,
em 2019, foi acompanhada por mais de 25 mil espectadores que estiveram
pessoalmente no local do
espetáculo, em torno de
28 mil que acompanharam
pelo Facebook da FUNDACC, e mais de 45 mil
que tiveram o privilégio
de assistir a transmissão
ao vivo pela ISTV (canal 44.1) em 29 cidades,
assim contabilizando o
maior público dos 12 anos
de apresentação.

Prefeitura de Pindamonhangaba realiza
É com muita tristeza que informamos
ações de mobilidade no transito da cidade
o falecimento da servidora DENISE
APARECIDA DUARTE LICO DE ACCACIO

É com muita tristeza
que informamos o falecimento da servidora
DENISE APARECIDA
DUARTE LICO DE ACCACIO,Agente Comunitária de Saúde de Tremembé.

Neste momento de dor a
PREFEITURA DE TREMEMBÉ, a SECRETARIA DE SAÚDE e todos
os colegas de trabalho se
solidarizam com os amigos
e familiares por esta perda.

Fica aqui também o nosso
agradecimento a DENISE
pelos mais de 10 anos de
dedicação e serviços prestados, e pelo legado de
profissionalismo e amor
com a nossa gente.

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou ações
para a melhoria da mobilidade no transito da cidade. Pelo Departamento de
Trânsito da Prefeitura, foi
realizado a revitalização
da sinalização de trânsito
em vários pontos da cidade como Bairro das Campinas, Loteamento Liberdade e nas proximidades
da rotatória João do Pulo,
no Anel Viário do municí-

pio. A revitalização foi feita na pintura das faixa de
pedestre e na sinalização
de PARE.
No Terminal Rodoviário,
a Prefeitura executou a
pintura geral da sinalização de solo no novo terminal rodoviária de Moreira
César. Foram fixadas informações sobre vagas de
estacionamento, embarque
e desembarque, acesso exclusivo para ônibus, entre

outras sinalizações.
A Prefeitura também finalizou neste final de semana, a nova rotatória no
Alto Cardoso. Os serviços
na nova rotatória organizou o trânsito em frente
à Delegacia de Polícia. O
espaço recebeu o trabalho
de pintura de sinalização
de trânsito, realizado pelo
Detran, e de jardinagem,
executado pela Secretaria
de Meio Ambiente.

