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Dina, que perdeu três secretários

Foto: Reprodução 

Decisão
de Marietta 
aborta missão 
de Lescura

O cenário político esquen-
tou em Lorena com o anúncio 
de pré-candidatura da vice-
-prefeita, Marietta Bartelega 
(MDB), no último final de 
semana. A ação pegou de 
surpresa o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), que 
anunciaria outro nome como 
candidato a seu sucessor na 
mesma semana. 

O repentino pronunciamen-
to de Marietta mudou o rumo 
da entrevista com Marcondes, 
no Atos no Rádio da última 
terça-feira. Em abril de 2019, 
ela havia divulgado a sua de-
cisão de não disputar a vaga, 
informação sustentada pela 
administração até a última 
semana.
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A vice-prefeita  Marietta Bartelega, 
que ao anunciar candidatura, 
barrou projeto que colocava o 
secretário Major Lescura como 
possível substituto de Marcondes

Foto: Rafaela Lourenço

Estado não repassa e Aparecida 
pode perder cirurgias e até UTI

A crise na saúde da região 
ganhou novos contornos neste 
fim de semana, depois que a 
Santa Casa de Misericórdia de 
Aparecida suspendeu no últi-
mo sábado todas as cirurgias 
e consultas eletivas realizadas 
na entidade pelo SUS (Sistema 

Único de Saúde). De acordo 
com o administrador do hos-
pital, Frei Bartolomeu Schultz, 
o atendimento foi suspenso de-
vido a falta de recursos para o 
custeio das operações. Schultz 
explicou que a Santa Casa não 
tem mais condições de efetuar 

Atendimento eletivo deve deixar de ser disponibilizadas pelo SUS; intensivo em risco
o pagamento dos médicos 
que realizam as cirurgias e as 
consultas preparatórias por-
que o Governo do Estado de 
São Paulo ainda não firmou o 
convênio de 2020, para o cus-
teio dos salários. “A gente vem 
conversando com o Estado. 

Já existe a possibilidade de os 
convênios serem firmados para 
os próximos quatro anos, mas a 
demora é que tem nos deixado 
preocupado, porque o mês de 
janeiro já está terminando e 
até agora não conseguimos 
nenhum recurso”, afirmou. O 

pagamento dos salários dos 
médicos para realização das 
consultas e das cirurgias eleti-
vas são oriundos de convênio 
estadual. O governo disponibi-
liza R$ 135 mil mensais para 
custear atendimentos.
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Comerciantes trabalham durante evento de pré-Carnaval em Pinda; cidade organiza atuação de ambulantes com foco nos dias de folia

Foto: Bruna Silva

Pinda realiza sorteio para 
vendedores ambulantes 
com foco no Carnaval

Os moradores de Pindamo-
nhangaba que têm interesse 
em conquistar uma renda 
extra no Carnaval devem estar 
atentos ao período de inscrição 
e sorteio que a Prefeitura da 
cidade promove antes da festa 
de Momo. As inscrições serão 
realizadas a partir da próxima 
sexta-feira, no setor de protoco-

lo de Pindamonhangaba ou na 
Subprefeitura de Moreira César. 
Segundo o edital publicado no 
último dia 22 pela secretaria de 
Administração, os interessados 
que atendem aos requisitos 
deverão fazer a inscrição para 
o Festival de Marchinhas na 
próxima sexta-feira.
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Turismo de Guará abre cadastro 
de ambulantes no Carnaval

Os interessados em trabalhar 
na avenida Presidente Vargas 
no Carnaval devem fazer um 
cadastro junto à secretaria de 
Turismo a partir desta segun-

da-feira. Alimentos e bebidas 
serão vendidos na passarela 
do samba, concentração, dis-
persão e arquibancadas.
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Ubatuba 
alerta contra 
esporotricose
após dois casos

Após o anúncio do GVE 
(Grupo de Vigilância Epi-
demiológica) que alertava 
sobre o aumento de casos 
de esporotricose, a cidade 
de Ubatuba, que até o mo-
mento tem dois casos confir-
mados, iniciará programas 
para a prevenção e os cui-
dados à respeito da doença, 
e criará um protocolo para 
mapear novas suspeitas da 
doença. A esporotricose é 
um tipo de micose subcutâ-
nea que se manifesta tanto 
em animais como em seres 
humanos.

Secretária 
deixa Educação 
e Dina tem três 
baixas em 2020

Com as aulas marcadas 
para iniciarem nesta segunda-
-feira, a Prefeitura de Apareci-
da amargou mais uma baixa 
no alto escalão do governo, 
justamente na área da Edu-
cação. Na manhã da última 
quinta-feira, a secretária 
responsável pelo setor, Lucila 
Gomes, pediu exoneração do 
cargo alegando problemas 
de saúde.
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Guilherme Carvalho

Ronaldo Dias - o Nuno

Atos e Fatos
“O nacionalismo é uma 
doença infantil. É o sarampo 
da humanidade”

Márcio Meirelles Albert Einstein

BALA PERDIDA
 A demissão do Secretário da Cul-

tura ainda repercute.
O secretário demitido usou uma 

tática muito usada pela inteligência 
atual brasileira: “copia e cola”.

O secretário talvez, por falta de 
cultura, característica do brasileiro 
pós internet, copiou o discurso do 
marketeiro de Hitler. 

O suficiente para ligar a imagem 
do nosso presidente ao nacionalismo, 
fascismo, autoritarismo, prepotência 
e vai por aí.

O que o marqueteiro de Hitler 
fazia era exatamente o que o João 
Santana fez nas campanhas do par-
tido dos trabalhadores, inventando 
números, omitindo erros e destruindo 
reputações.

Aliás, as ideias do marketeiro na-
zista é a base do marketing moderno, 
o qual somos bombardeados diaria-

mente em nossas casas. 
A repetição de uma mentira vira 

verdade! 
Este o lema de marketing que le-

vou um povo culto, como o alemão, 
a destruição. 

O mesmo marketing que levou 
o ex-presidente às grades por achar 
inimputável e que jamais seria alcan-
çado pela justiça.

Como a cultura brasileira se foi na 
década de 1970 e a nossa vã filosofia 
junto, passamos a produzir filosofias 
populares que perduram tanto quanto 
as filosofias conhecidas e que transfor-
maram o mundo. 

No nosso caso específico as nossas 
filosofias baratas criaram vínculos e 
mudaram comportamento e se tor-
naram lei.

Em 1976 tem origem a Lei de 
Gerson em uma propaganda que o 
meio campista, um dos maiores da 
história do futebol brasileiro, fez para 
os cigarros Vila Rica onde fala das 
vantagens do cigarro(?). 

No final Gerson dá um sorrisinho 
malandro e solta a última e infeliz fra-
se que se apropriou da personalidade 
e de uma grande parte da sociedade 
brasileira, do dono de quitanda até os 
dirigentes do país: “Gosto de levar 
vantagem em tudo, certo?”

Sintetizou de forma marcante de 
uma vez só o jeitinho brasileiro de 
fazer o errado parecer certo.

O ex-presidente, seus asseclas não 
se julgam culpados, como desviar 
dinheiro público, como o Gerson 
não imaginava que o cigarro matava 
pessoas. 

E a sociedade também acha que 
parar em local proibido, local reserva-
do para idosos e deficientes (“é só um 
minutinho”), desrespeitar fila especial 

de idosos e grávidas, fazer contratos 
de empréstimos – com dinheiro pú-
blico- com países falidos é normal.

O brasileiro assimilou a Lei de 
Gerson e hoje tornou-se normal.

Quanto vou levar?
Um outro fato em vias de se 

tornar um comportamento é “bala 
perdida”.

A sociedade já se acostumou 
com este fato e não reage mais e 
está se tornando um comportamento 
nacional.

Um flagelo que deveria ser abo-
minado da sociedade está entrando 
no comportamento social.

Definir bala perdida é complexo, 
pois as pessoas simplesmente atiram 
e aí vale para se defender ou atacar e 
não uma solução. As pessoas apren-
derem a sobreviver com este flagelo.

Uma analogia, por efeito da bala 
perdida, o presidente Bolsonaro se 

mostra como nacionalista.
O nacionalismo brasileiro nasce 

também como decreto – elaborado 
pelas elites -, como na República, a 
independência, onde o povo brasilei-
ro nunca teve de se unir contra uma 
ameaça externa.

A valorização do país, sua cultura, 
a sua diversidade e o seu povo nasceu 
da mistura de raças, do clima tropical, 
influências místicas, religiosas. Em 
síntese, o nacionalismo brasileiro 
não está pronto na sua totalidade, 
porque não se faz com discursos e 
imposições, discussão sobre gêneros, 
raça, religião e ideologias.

Por outro lado, o seu ministro 
da Economia, um liberal convicto 
defende que o Estado deve se reduzir 
apenas ao papel de garantia do direito 
à vida, à liberdade e à felicidade: tem 
que conviver com um nacionalismo 
retrógrado. Bala perdida!

Para os liberais, o governo não 
deve estar ligado a esquerda ou a 
direita, não deve ser responsável 
pela renda de nenhum cidadão, pois 
entende que todos os indivíduos são 
capazes de conseguir prosperidade 
econômica pelos próprios méritos.

Se as atitudes do presidente, 
atirando para todos os lados, é uma 
tática de arrasa quarteirão para limpar 
o terreno e introduzir o liberalismo 
dá para entender, caso contrário, é o 
fascínio ao poder.

“Balas perdidas” será mais um 
comportamento aceito pela socie-
dade.

Se o presidente gosta de trabalhar 
no limite, o risco é só dele.

As eleições serão em 2022 e, se 
“balas perdidas” continuarem cru-
zando no planalto, o presidente tem 
que ficar alerta!

“se balas perdidas continuarem 
cruzando no planalto, o presidente 

tem que ficar alerta!””

Bastidores da Política

Aparecida – A prefeita Dina 
Moraes parece viver o inferno astral 
na Terra da Padroeira. Em apenas um 
mês, o ano de 2020 já acumula três 
baixas de secretários. A última veio 
com o anúncio de Lucila Gomes, que 
deixou a Educação dias antes do iní-
cio do ano letivo. Dina garantiu que 
não tem pressa para anunciar o novo 
nome, mas há quem diga na cidade 
que o prazo não foi estipulado pela 
escassez de  interessados...

Lorena – A secretaria de Segu-
rança Pública, que após alto investi-
mento, conseguiu, ao lado da PM e 
Civil, entregar um ano marcado por 
considerável redução nos principais 
índices criminais, com destaque para 
os homicídios dolosos, onde a cidade 
garantiu 40% de redução, comparada 
aos números de 2018. Se na eleição 
Lescura se colocou fora, quando o 
assunto é mostrar resultados, o se-
cretário é cada vez mais protagonista.

Ligações perigosas
Em menos de sete dias, o que era 

não passou a ser sim, e o que seria 
sim, mudou de planos em Lorena. 
Marietta firma o pé como candi-
data, Fabrício das armas, digo, da 
funerária atua de recepcionista no 
escritório político da prefeiturável; 
Gustavo conversa de ‘pé de orelhas’ 
com Maurinho; Elcinho de bate 
papo com ‘4Rs’ sobre administra-
ção futura; Vandinho ‘Sambarilove’ 
sinaliza; Longuinho empurra o 
Doutor para acordo; Vaguinho so-
brevoa a área; e os ‘Obesos’ traindo 
o professor editando vídeo para a 
concorrente...

Ligações perigosas II
No segredo de três vazou a 

informação, ao mercado político 
de Pinda, que Ricardo Piorino, de 
‘caso sério’ com o PSL, sentou para 
uma conversa afinada com o con-
corrente do governo Rafael Goffi. 
O encontro rolou com anuência do 
cacique Felipe Cesar e apoio do 
Magrão – este, ao que tudo indica, 
já está mudando de lado junto com 
o Professor Osvaldo, apelidado de 
‘nota de três’. Ah! Parece que o 
Vitão perdeu o PSL mesmo...

Guarda chuvas
Enquanto muitos ‘Inhos’ vazam 

do palanque de Sylvio Ballerini 
para a $ombra de Marietta Bartele-
ga, uma quantidade significativa de 
postulantes ao Legislativo de Lore-
na, com noção de ética, moralidade 
e respeito com a população buscam 
o apoio de Fábio Marcondes para 
garantir uma Câmara séria a partir 
de 2021.

Periquito come milho...
Corre pelos corredores do Paço 

Municipal de Ubatuba a informação 
de que pode ter “gente de dentro” 
manchando a reputação da admi-
nistração do prefeito Délcio Sato 
(PSD) junto ao setor imobiliário. 
Comenta-se que ‘alguém’ pode es-
tar criando dificuldades para vender 
facilidades, sob o subterfúgio das 
barreiras burocráticas que travam 
sutilmente projetos e construções. 
A não ser que... Com a palavra, o 
prefeito que pode ser fritado ainda 
mais entre os empreendedores!!!

Siga o líder...
Corre pelos corredores da muni-

cipalidade de Ubatuba que a marca 
de ‘fenômeno eleitoral’ atribuída ao 
ex-vhefe de Gabinete Nuno, pelo 
mercado político, está incomodan-
do muitas pessoas 
ligadas ao pre-
feito Décio Sato. 
Criado politica-
mente no entorno 
do gabinete da 
Prefeitura, Nuno 
seguiu a mesma 
via de Sato – no 
governo passado 
de Eduardo César – se fortalecen-
do no departamento de Obras com 
o reconhecimento dos servidores 
municipais e notoriedade como 
prefeiturável na cidade. Ah! Nesta 
reta eleitoral, ganhou destaque no 
PROS, partido que ganha força com 
boas adesões de candidaturas ao 
Legislativo e apoiadores de vários 
setores da economia local.

Oportunismo & populismo
Campeões em rejeição popular 

em Cachoeira, os vereadores Bre-
no Anaya (PSC) e Max Miranda 
(DEM) foram surpreendidos com 
a repercussão negativa pelas redes 
sociais sobre o posicionamento fa-
voravelmente à redução dos salários 
dos vereadores – como se esse fosse 
o motivo do sumidouro de dinheiro 
público na cidade. As críticas em 
cima da dupla e os demais são de 

populismo e tentativa de apenas 
limpar a imagem, que anda bem 
“arranhada” com o bloqueio que 
barra na Câmara todas as investi-
gações contra Edson Mota. Tem 
gente apostando que a aprovação da 
redução de salário só rolou porque a 
maioria dos que votaram sabem das 
mínimas chances de serem reeleitos. 

Prioridade
Atendendo um antigo pedido 

dos moradores do bairro Macacos, 
em Silveiras, o prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) reforçou o quadro 
de profissionais de Saúde do local. 
O posto de atendimento passou a 
contar com o tra-
balho da doutora 
Mariana Togeiro 
– clínica geral, 
com expedien-
te de segunda 
à sexta-feira. O 
anúncio foi co-
memorado pelas 
famílias, que há 
muito reclamavam sobre a limitação 
dos horários de atendimento médi-
co no bairro. Ah! Disseram que os 
únicos insatisfeitos com o benefício 
são aquela ‘meia dúzia’ que ainda 
'arrastam as asas' para Edson Mota 
que, em 20 anos de feudo político 
no munícipio, não conseguiram 
resolver a questão...

Fogo amigo
Corre pelas esquinas de Silveiras 

que a oposição não precisou mais 
que uma promessa de Edson Mota 
para virar a cabeça, quer dizer, o 
posicionamento do vice João Loló, 

contra prefeito 
Guilherme Car-
valho. Disseram 
que Loló só se 
deu conta que se 
tratava do 'canto 
da sereia', quan-
do descobriu a 
que a mesma 
promessa foi 
feita por Mota 

a vários outros políticos. A única 
certeza agora é que se estava ruim 
a Loló como vice, a situação vai 
piorar quando for anunciado um ou-
tro nome para caminhar junto com 
Guilherme na reeleição. Perguntem 
ao Rafael Cardoso!!!

Transformer
Pelo momento ‘transformer’ do 

vereador Carlos de Moura – o Ma-
grão (ainda PL) durante a primeira 
sessão de Câmara do ano em Pinda, 
dá pra se imaginar o que vem pela 
frente. Antigo apoiador da gestão 
do prefeito Isa-
el Domingues 
(PL), o parla-
mentar decidiu 
“virar a casaca” 
e promover uma 
série de críticas 
contra o gover-
no municipal. 
Disseram que 
até da possível demora em concluir 
a pavimentação de diversos bairros 
o homem reclamou. E por falar 
em pavimentação, os críticos da 
sessão relembraram a incoerência 

João Loló

de Magrão, que no fim de 2019 foi 
um dos votos que barrou o projeto 
de financiamento federal para o 
recapeamento de 39 mil m² de vias, 
distribuídas por nove bairros. Para 
os cientistas do Mercadão, essa 
gritaria toda talvez seja por ter sido 
descartado de ser o próximo vice 
de Isael – reprovado no quesito 
lealdade. 

Pizza 4 estações
Rola entre a faixa progressista 

de Guará que está complicado in-
terpretar se a rejeição ao governo 
de Marcus Soliva – apenas entre a 
patuleia – se dá por aversão ao seu 
nome ou por orgulho ferido dos 
adversários de 'raízes', já que sua 

administração, em termos de obras 
e desenvolvimento, segue acima 
da média – em comparação aos 
antecessores dos últimos 20 anos. 
Como pizza dividida em quatro 
sabores, os eleitores devem escolher 
entre o próprio Soliva – que furou 
o hegemonia dos tradicionais elimi-
nando Francisco Carlos do quadro, 
Junior Filippo ou Argus Ranieri, 
sem contar mais dois ou três que vão 
configurar na retaguarda das urnas...

Definição
E por falar em candidaturas em 

Guará, fontes ligadas ao grupo de 
apoio de Argus Ranieri (MDB) 
anunciou nesta sexta-feira que o 

professor José  do PDT foi escolhi-
do como candidato a vice na disputa 
pela Prefeitura. A divulgação 'jogou 
um balde de água fria' no discurso 
dos tucanos de uma aliança do 
PSDB com o MDB.

Não convidem para...
...a mesma picanha – o ex-pre-

sidente da Câmara de Guará, Mar-
celo Meirelles e o prefeito Marcus 
Soliva, principalmente se o chur-
rasqueiro for Marcelo Pazzini, e se 
levar em consideração a declaração 
do tucano numa emissora da cidade 
dizendo "que o partido é pequeno 
para os dois"!!!

Perguntar não ofende
Tem gente querendo saber:  

vale a pena ao prefeito Marcus 
Soliva encarar a queda de braços 
pelo domínio do PSDB de Guará 
– onde meia dúzia de tucanos que 
sobreviveram a fase Chico Hair 
tentam alinhar o partido contra seus 
interesses?

Magrão

Professor José e Argus Ranieri

Soliva, Filippo e Ranieri
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Decisão de Marietta muda planos
do grupo de Marcondes em Lorena
Escolhido pelo prefeito, Lescura nega participação como vice e se coloca fora da eleição 

Rafaela Lourenço
Lorena

O cenário político esquen-
tou em Lorena com o anúncio 
de pré-candidatura da vice-
-prefeita, Marietta Bartelega 
(MDB), no último final de 
semana. A ação pegou de 
surpresa o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), que 
anunciaria outro nome como 
candidato a seu sucessor na 
mesma semana. 

O repentino pronunciamen-
to de Marietta mudou o rumo 
da entrevista com Marcondes, 
no Atos no Rádio da última 
terça-feira. Em abril de 2019, 
ela havia divulgado a sua de-
cisão de não disputar a vaga, 
informação sustentada pela 
administração até a última 
semana.

Durante a entrevista, o 
chefe do Executivo esclareceu 
que anunciaria o secretário 
de Segurança Pública, major 

Carlos Adriany Lescura como 
seu sucessor à Prefeitura e 
explicou que no último dia 
24 recebeu a notícia sobre a 
pré-candidatura de sua vice, 
o que levou a um final de se-
mana de debates e discussões, 
mas sem consenso. “Estáva-
mos reunidos na minha casa, 
no domingo cedo, eu, ela e 
o Lescura. Disse a ela que a 
decisão era do major Lescura. 
Se ele dissesse ali que conti-
nuaria com a pré-campanha 
e lançá-lo, ela seria candidata 
também”.

O prefeito destacou que não 
viu lógica em dividir o grupo 
e deixou claro que entre os 
dois, apoiaria o secretário de 
Segurança. “Eu tive de dizer: 
se o Lescura decidir eu não es-
tou com você, e ela (Marietta) 
me disse que seria candidata 
mesmo eu não a apoiando. 
Então trucou essa situação, 
como se diz no jogo”.

Com o discurso de não di-
vidir o grupo e de respeitar 

a administração, Lescura 
se pronunciou na última 
segunda-feira através das 
redes sociais se declinando 
da possível pré-candidatura.

Para Marcondes, um dos 
objetivos de entrar em uma 
campanha é o resultado elei-
toral, e um prefeito obter 
êxito com dois candidatos 
seria inviável. “A decisão do 
Lescura não foi pessoal. Ele 
pensou no coletivo, no gru-
po, que dividido não havia 
chance, esfacelaria em duas 
correntes. Seria uma tragédia 
política”.

Na última sexta-feira, Ma-
rietta divulgou em suas redes 
sociais um vídeo confirmando 
o seu interesse em ser pre-
feita da cidade, destacando 
que foi uma decisão de muita 
análise com o apoio da família 
e de amigos. “Gente, com a 
experiência de vida que eu 
tenho, da minha profissão 
de empresária, bacharel em 
direito, e esses anos que 
passei na Prefeitura como 
vice-prefeita, e mais o que-

sito essencial que é o amor 
que tenho por essa cidade, 
amor que herdei da minha 
mãe, Regina Bartelega, venho 
aqui e reafirmo a vocês: sou 
pré-candidata da cidade de 
Lorena (trecho do vídeo)”.

Procurada pela reporta-
gem do Atos para dar mais 
detalhes sobre sua inicial 
desistência, o ressurgimento 
na política como candidata 
e principalmente a conversa 
com o grupo e a possibilidade 
de parceria com o Lescura 
para vice, Marietta não se 
manifestou até o fechamento 
da edição. 

O secretário de Segurança 
deixou claro na última sex-
ta-feira, durante entrevista 
ao Atos no Rádio, de que 
paralelo aos trabalhos na 
Segurança Pública Municipal, 
sua intenção era apenas de 
ser prefeito e não a outros 
cargos. “A preparação foi feita 
para que eu saísse candidato 
a prefeito. Tivemos algumas 
conversas no final de semana, 
algumas tentativas de acordo 

e deixando bem claro, não 
sou vice, não aceito cargo de 
vice por questões pessoais e 
profissionais. Eu me preparei 
para ser prefeito”, destacou 
Lescura, que frisou ainda o 
respeito pela administração 
e desejou sorte à vice. “Es-
tava estudando muito para 
ser prefeito, para dar uma 
continuidade, porque assim 
como o Fábio disse, o res-
peito que ele tem por mim 
eu também tenho por ele. 
Então, em respeito ao Fábio, 
à administração, em respeito 
à Marietta, eu fiz aquela nota 
para explicar para os possí-
veis eleitores do Lescura que 
eu não estaria concorrendo o 
pleito neste ano em respeito à 
Marietta para que ela pudesse 
então ter o caminho livre para 
trilhar, batalhar. É um grupo. 
Então desejo a ela boa sorte”.

Regra três – Após a desis-
tência de Marietta em abril 
do ano passado, o plano B de 
Marcondes foi a construção 

do nome major Carlos Les-
cura, que segundo ele, estava 
bem avançado.

O chefe do Executivo desta-
cou a escolha por uma pessoa 
de perfil profissional e apolí-
tica para a próxima eleição. 
“Hoje, o Brasil tem esse perfil 
de renovação, que você per-
cebe na Câmara Federal, no 
Senado. É um processo que 
está estimulado na cidade, 
tentamos passar isso. Uma 
pessoa equilibrada, coerente, 
honesta, nobre, integra é esse 
o projeto”.

Com o novo contexto de 
Lescura fora de cogitação 
para o Executivo, Marcondes 
acredita que Marietta ainda 
é a melhor candidata e de-
clarou apoio a empresária. 
“Eu voto nela! Vou me privar 
apenas da organização da 
campanha dela, de articular 
com os vereadores, quem são 
os partidos, porque ela tem 
o grupo dela, ela optou por 
isso”, destacou.

Mesmo com apoio revelado 
à Marietta, o prefeito não 
escondeu sua preferência 
por Lescura como “candidato 
ideal” para o projeto que tenta 
manter o grupo à frente da 
cidade. “De um lado a cidade 
ganha de ter um bom secretá-
rio, mas eu também acho que 
perdeu um grande prefeito 
que poderia ser”.

Fábio Marcondes, que esperava trabalhar com Lescura para eleiçãoLescura garante que não será candidato após decisão de Marietta

Marietta Bartelega, que surpreendeu ao retomar pré-candidatura

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Rafaela Lourenço

Falta de repasse do Estado obriga Santa Casa de 
Aparecida a suspender parte dos atendimentos 
Cirurgias e consultas eletivas podem deixar de ser disponibilizadas pelo SUS; UTI e psiquiátria em risco

Rafael Rodrigues
Aparecida 

A crise na saúde da região 
ganhou novos contornos nes-
te fim de semana, depois que 
a Santa Casa de Misericórdia 
de Aparecida suspendeu no 
último sábado todas as cirur-
gias e consultas eletivas rea-
lizadas na entidade pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). De 
acordo com o administrador 
do hospital, Frei Bartolomeu 
Schultz, o atendimento foi 
suspenso devido a falta de 
recursos para o custeio das 
operações.

Schultz explicou que a San-
ta Casa não tem mais condi-
ções de efetuar o pagamento 
dos médicos que realizam 
as cirurgias e as consultas 
preparatórias porque o Go-
verno do Estado de São Paulo 
ainda não firmou o convênio 
de 2020, para o custeio dos 
salários. “A gente vem con-
versando com o Estado. Já 

existe a possibilidade de os 
convênios serem firmados 
para os próximos quatro 
anos, mas a demora é que 
tem nos deixado preocupado, 
porque o mês de janeiro já 
está terminando e até agora 
não conseguimos nenhum 
recurso”, afirmou.

O pagamento dos salários 
dos médicos para realização 
das consultas e das cirurgias 
eletivas são oriundos de 
convênio estadual. O go-
verno disponibiliza R$ 135 
mil mensais para custear os 
atendimentos.

Mensalmente, de acordo 
com os dados do hospital, 
são feitas 170 cirurgias 
eletivas e mais de 800 con-
sultas preparatórias, que 
na falta dessa verba, estão 
suspensas.

Apesar de fechar as portas 
para esse tipo de atendimen-
to, outros serviços continuam 
sendo prestados, principal-
mente referentes a urgência 
e emergência. Frei Bartolo-

meu Schultz esclareceu que 
as internações clínicas, a UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) e a ala de psiquiatria, 
funcionarão, mesmo sem a 
ajuda do Estado.

UTI – Outro repasse atra-
sado é referente à Unidade 
de Terapia Intensiva. Se-
gundo o administrador da 
entidade, o custo médio da 
UTI adulto, com nove leitos, 
gira em torno de R$ 250 
mil, e atualmente apenas no 
Ministério da Saúde contri-
bui para a manutenção do 
atendimento.

A parte referente ao Es-
tado, que gira em torno de 
R$ 100 mil, também está 
atrasada. “A UTI a gente vive 
uma situação ainda mais 
delicada, porque para fazer 
a suspensão, precisamos de 
noventa dias para forma-
lização. Mas acreditamos 
que com a suspensão das 
cirurgias e consultas, o Go-
verno possa se sensibilizar e 
liberar o quanto antes esses 
convênios”, destacou Schultz.

O PAI (Polo de Atendi-
mento Integral), que atende 
dependentes químicos da 
região, também está funcio-
nando sem a ajuda do Esta-
do. Nesse caso específico, 
Frei Bartolomeu garantiu 
que mesmo sem os R$125 
mil, os atendimentos serão 
mantidos por enquanto.

Em nota, a secretaria de 
Estado da Saúde informou 
que foram repassados em 
2019 R$ 3,1 milhões em 
convênios com a Santa Casa 
de Aparecida. Sobre o exer-
cício de 2020, a assessoria 
informou na nota que o 
convênio de R$ 3,6 milhões 
já foi publicado, e a pasta 
está orientando a entidade 
para finalização dos demais 
convênios previstos.

Complexo da Santa Casa de Aparecida, que sofre com a escassez de repasse; atendimento em risco

Foto: Marcelo A dos Santos
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Comerciante trabalha durante evento de pré-Carnaval em Pinda; cidade organiza atuação de ambulantes

Foto: Bruna Silva

Ação quer parceria com moradores para festividades; Festival de Marchinhas tem 15 vagas

Pinda realiza sorteio para vendedores 
ambulantes com foco no Carnaval

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores de Pinda-
monhangaba que têm in-
teresse em conquistar uma 
renda extra no Carnaval 
devem estar atentos ao pe-
ríodo de inscrição e sorteio 
que a Prefeitura da cidade 
promove antes da festa de 
Momo. As inscrições serão 
realizadas a partir da próxi-
ma sexta-feira, no setor de 
protocolo de Pindamonhan-
gaba ou na Subprefeitura de 
Moreira César.

Segundo o edital publi-
cado no último dia 22 pela 
secretaria de Administra-
ção, os interessados que 
atendem aos requisitos 
deverão realizar a inscrição 
para o Festival de Marchi-
nhas na próxima sexta-fei-
ra. O evento conta com 15 
espaços disponíveis para 
sorteio, sendo dois para 
pipoqueiros, seis para food 

trucks e trailers, seis para 
barracas de alimentação e 
bebidas, um para venda de 
adereços e fantasias e um 
para a comercialização de 
brinquedos.

Para o Pré-Carnaval, em 
Moreira César, foram de-
terminados 18 espaços divi-
dindo-se em áreas para food 
trucks, trailers e barracas 
de alimentação e bebidas 
em geral. As inscrições po-
derão ser feitas a partir do 
próximo dia 10, e o sorteio 
será no dia 12.

Outras festas que fazem 
parte da programação da 
folia em Pindamonhangaba, 
como o Carnaval Solidário 
2020 e a Matinoite, também 
contarão com a presença 
de vendedores ambulantes. 
Para a Matinoite, na praça 
do Quartel, as inscrições 
poderão ser efetuadas no 
dia 13, e no dia seguinte 
serão sorteadas as vagas. 
Para o Carnaval Solidário 
2020, no Parque da Cidade, 

as inscrições deverão ser 
feitas no dia 14, e o sorteio 
acontecerá no dia 18. Todos 
sorteios programados serão 

realizados no auditório da 
Prefeitura.  

A quantidade de vagas 
disponíveis para a Mati-

noite e Carnaval Solidário 
2020 não foram informadas 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Preços de bebidas e comidas são padronizados; comerciantes devem pagar taxa por permissão para vendas na cidade
Turismo de Guará abre cadastro de ambulantes no Carnaval

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os ambulantes interessa-
dos em trabalhar na avenida 
Presidente Vargas no Carna-
val de Guaratinguetá devem 
fazer um cadastro junto à se-
cretaria de Turismo a partir 
da próxima segunda-feira. 
Os comerciantes poderão 
vender alimentos e bebidas 

na extensão da passarela 
do samba, nas áreas de con-
centração, dispersão e nas 
arquibancadas.

O cadastro precisa ser feito 
presencialmente na sede da 
secretaria, que fica no Espaço 
Multiuso Turístico-Cultural, à 
rua João de Castro Coelho, a 
partir das 14h. Não foi divul-
gado o número de ambulantes 
que serão escolhidos neste ano 
para comercializar os produtos.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, o secretário de Tu-
rismo de Guaratinguetá, 
Mário Augusto Nunes, o 
Marinho, confirmou os 
detalhes do processo de 
inscrição. “A gente, a partir 
de segunda, vai iniciar os 
cadastros. Os ambulantes 
vão comercializar bebi-
das e a parte de comida, 
pipoca, salgadinho, de um 
modo geral. Será feita a 

distribuição deles junto ao 
contorno da avenida para 
que haja um atendimento 
adequado, no geral, aos 
espectadores que estarão 
na avenida”.

Segundo o secretário, cada 
ambulante terá que fazer um 
pagamento, com valor que 
pode oscilar de acordo com 
o produto que será vendido 
por ele. “Em decorrência 
da demanda que vamos 

receber, nós vamos criar 
oportunidade para todos 
dentro do espaço adequado 
conforme o setor. O valor 
mínimo que a gente tem feito 
como no ano passado é na 
faixa de R$ 100, conforme 
o produto a ser comerciali-
zado”, concluiu.

Também haverá padroniza-
ção de preços para bebidas, 
para que cada ambulante 
respeite uma faixa adequada 

de valores sobre refrigeran-
tes, água, sucos e cervejas. As 
inscrições, segundo o secre-
tário, permanecerão abertas 
ao longo do mês. “Não temos 
um número máximo (de 
ambulantes). Sabemos que o 
consumo de comida e bebida 
no Carnaval é alto”.

As inscrições devem ser 
feitas na sede da secretaria 
de Turismo, no Centro de 
Guaratinguetá.

Capitólio tem 
programação 
gratuitas para 
fevereiro

Da Redação 
Cruzeiro

O mês de fevereiro é mar-
cado pela folia e diversão do 
Carnaval, mas para aqueles 
que preferem não aderir às 
multidões, o Teatro Capi-
tólio de Cruzeiro está com 
uma programação repleta de 
atrações.  Ao todo são oito es-
petáculos divididos em entre 
os dias 1 e 29, com quatro 
apresentações de graça, como 
“Dona Baratinha”. 

A peça conta a história de 
uma baratinha que era rica, 
e depois de falida ganha uma 
herança de sua avó e começa 
a busca pelo pretendente 
ideal para o seu grande ca-
samento.

Neste sábado o espaço 
recebe o humorista Otávio 
Carvalho com a obra “Você 
vai rir pra valer”, a partir das 
20h e com classificação indi-
cativa para 14 anos. O evento 
tem a cobrança de entrada. 
O Teatro Capitólio fica à rua 
Engenheiro Antônio Penido, 
nº 636, no Centro.
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Secretária deixa Educação e Dina 
soma terceira baixa em um mês
Prefeita diz não ter pressa para anunciar substituto e nega prejuízo para ano letivo

Rafael Rodrigues
Aparecida

Com as aulas marcadas 
para iniciarem nesta segunda-
-feira, a Prefeitura de Apareci-
da amargou mais uma baixa 
no alto escalão do governo, 
justamente na área da edu-
cação. Na manhã da última 
quinta-feira, a secretária 
responsável pelo setor, Lucila 
Gomes, pediu exoneração do 
cargo alegando problemas 
de saúde. 

Diante de mais uma baixa, 
a administração municipal 
soma agora três exonerações 
de secretários em menos 
de um mês. José Benedito 
Angelieri (Zecão), que estava 
à frente da secretaria de 
Obras e Meio Ambiente, foi 
o primeiro a abandonar o 
posto, na primeira semana 
do ano. Uma semana de-

pois, o governo anunciou a 
exoneração do secretário 
municipal de Administração, 
Cláudio Henrique Gibelli, que 
também respondia pela pasta 
de Finanças.

A prefeita Dina Moraes Mo-
reira (PDT) confirmou a saída 
de Lucila Gomes, justamente 
em um momento de turbulên-
cia administrativa dentro do 
Executivo. “A Lucila está com 
problemas de saúde e achou 
conveniente, neste momento, 
se afastar do comando da 
secretaria, mas isso não quer 
dizer que ela não poderá con-
tinuar nos ajudando, podendo 
até assumir a direção de uma 
escola”.

Apesar da baixa, a prefeita 
afirmou que todo calendário 
da rede municipal está manti-
do. Com a aprovação recente 
do projeto de reestrutura-
ção administrativa, poderá 
contratar diretores para as 

unidades escolares do muni-
cípio. “Estava esperando esse 
aval para dar os rumos para 
o setor, principalmente as 
diretorias, e já foi feita todas 
as distribuições de salas. Logo 
estaremos em reunião para 
nomear os novos diretores”.

Dina ressaltou que a falta 
de funcionários prejudicou o 
andamento dos trabalhos da 
Prefeitura, principalmente na 
Educação, onde vários cargos 
de comissão (confiança) ti-
veram que ser suspensos no 
fim do ano passado. “Ficamos 
com déficit funcional e, diante 
disso, passamos por muitos 
problemas administrativos, 
mas se Deus quiser, na sema-
na que vem vamos funcionar 
a todo vapor e melhorar vá-
rias áreas da administração”, 
prometeu.  

O novo nome que assumirá 
a Educação ainda não foi 
divulgado, mas a prefeita 
garantiu que confia na atual 
equipe e que vai escolher o 
responsável pelo setor com 
cautela. “Nós temos uma equi-
pe praticamente formada, e 
eu acredito sim que a figura 
do secretário é de extrema 
importâncias, mas temos 
que avaliar os profissionais 
para ocuparem esse cargo”, 
finalizou.A prefeita Dina Moraes, que acumula baixas em 2020; com Lucila Gomes, são três secretários em um mês

Foto: Reprodução

Um dos alvos das críticas, rua Capitão Vitório Basso já recebeu novo asfalto; vereadores questionam locais escolhidos

Pinda inicia pavimentação em pontos criticados na Câmara

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Mesmo com as duras criti-
cas recebidas na última se-
gunda-feira, durante sessão 
de Câmara, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou 
nessa semana as obras de 
pavimentação em diversas 
vias da cidade. De acordo 
com os apontamento na 
tribuna, as ruas que estão 
recebendo melhorias são 
localizadas próximo aos 
bairros centrais.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, há diversos 
contratos em andamento 
para a pavimentação asfálti-
ca. “Inclusive serviços sendo 
realizados por mão de obra 
própria. O convênio finaliza 
em fevereiro e o financia-
mento está aguardando a 
liberação do Estado para 
darmos ordem de serviço”, 
afirmou.

A rua Capitão Vitório Bas-
so, que fica entre os bairros 
Jardim Rosely e Parque São 
Domingos, foi um dos pontos 
criticados na última sessão. 
Segundo o vereador Ronaldo 
Pipas (PR), a via não precisa-

va urgentemente de reparos. 
Ele questionou quais são 
os critérios utilizados pela 
Prefeitura para a escolha. 
Marcela declarou que a rua 
já estava na lista de contem-
pladas pela licitação feita 
ainda em 2018, e que esses 
serviços estão relacionados 
ao convênio do Estado de 
São Paulo.

Outro destaque acerca da 
pavimentação, em Pindamo-
nhangaba, foi levantado por 
Carlos Magrão (PR) sobre 
como ficaria a situação dos 
bairros Pasin e Mantiqueira, 
no distrito de Moreira César. 
A secretária destacou que 
“em momento oportuno e 
conforme disponibilidade 
financeira” esses bairros re-
ceberão as obras necessárias 
até o fim de 2020, segundo 
a expectativa da Prefeitura. 
“Ressaltando que a pavimen-
tação desses bairros é antiga 
e foi executada de forma 
inadequada, porém a gestão 
doutor Isael tem se sensi-
bilizado em realizar esse 
atendimento à população”, 
enfatizou Marcela Franco.

Pindamonhangaba recebe 
atualmente melhorias de 
pavimentação em diver-
sos bairros, além de ações 

de recapeamento além da 
Operação Tapa Buraco, que 
busca minimizar os danos 
emergenciais em vias pú-
blicas.

“O que podemos afirmar é 
que a secretaria de Obras e 
Planejamento visa atender 
as emergências e ruas com 
maiores condições de preca-
riedade, e com isso garanti-
mos a segurança de todos os 
munícipes”, finalizou.

Obras e trânsito – O cro-
nograma da Prefeitura em 
obras continua a todo vapor. 
Na última quinta-feira, os 
serviços de recapeamento 
foram realizados na rua 
José Teberga e na avenida 
José Augusto Mesquita (do 
entroncamento com a rua 
José Teberga até o viaduto 
de Moreira César). Neste 
domingo, as equipes retorna-
rão ao centro da cidade, das 
7h às 17h, com a interdição 
do viaduto João Kolovski.

Devido à obra, a avenida 
Doutor Jorge Tibiriçá estará 
com tráfego de veículo im-
pedido desde o cruzamento 
com a rua dos Expedicioná-
rios. O acesso ao Mercado 
Municipal deverá ser feito 
apenas pela rua Doutor 
Campos Sales.

Obra de pavimentação em rua da região central de Pinda; trabalho gerou críticas por áreas atendidas

Foto: Bruna Silva

Carreta da Mamografia segue com 
atendimento até dia 5 em Ubatuba

Bruna Silva
Ubatuba

Mantendo o seu itinerário, a 
carreta da mamografia “Mulhe-
res de Peito” segue em Ubatuba 
até o próximo dia 5. As mulhe-
res da cidade poderão realizar 
o exame preventivo de câncer 

de mama gratuitamente.
A carreta, que está em Ubatu-

ba desde o início de janeiro, faz 
os atendimentos na praça de 
Eventos, no Centro. O espaço, 
equipado com mamógrafo e 
ultrassom, atende de segunda 
à sexta-feira cerca de cinquenta 
mulheres, sendo ofertadas, 
a partir das 13h, 15 vagas 
para livre demanda, ou seja, 
para mulheres com mais de 
50 anos e que não possuam 
pedido médico. Para esse tipo 
de atendimento é necessária 
apresentação do RG e do cartão 
SUS (Sistema Único de Saúde). 
As outras 35 vagas, tanto para 
a tarde quanto para a manhã 
já foram preenchidas com o 
agendamento realizado ante-
riormente pelas unidades de 
saúde do munícipio.

De acordo com a Prefeitura 
de Ubatuba, para fazer a ma-
mografia, mulheres de 35 a 
49 anos devem apresentar o 
encaminhamento médico, além 
do cartão SUS e um documento 
de identidade. A supervisora de 
Cuidados Especiais de Idosos, 
enfermeira Maria de Loreto 

Campos Oliveira, afirmou que 
“em primeiro lugar, a vinda 
da carreta facilita a vida das 
mulheres já que, como o exame 
não é feito em Ubatuba (não 
há mamógrafo na cidade), elas 
precisam ir para Caraguatatu-
ba para realizá-lo”.

Além de possibilitar diag-
nósticos de casos de câncer 
de mama, a carreta “Mulheres 
de Peito” possui uma conexão 
direta com a Fundação Hebe 
Camargo. Quando há suspeita 
ou a confirmação do câncer 
de mama, ela é inserida no 
Cross (Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de Saú-
de) e a mastologia é marcada 
através da rede Hebe Camargo, 
possibilitando a agilidade no 
tratamento e aumento nas 
chances de cura. 

Incidência – Segundo o Inca 
(Instituto Nacional de Câncer), 
o câncer de mama é o gênero 
mais corriqueiro entre as brasi-
leiras, elevando os casos a 30% 
a cada ano. O câncer de mama 
também acomete homens, po-
rém são raros e representam 
apenas 1% do total.
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Saiba como funcionam as etapas do tratamento de esgoto realizado pela Guaratinguetá Saneamento
Da Redação
Guaratinguetá

O saneamento básico é um 
conjunto de medidas que tem 
como objetivo promover saú-
de e qualidade de vida para a 

população, além de facilitar 
a atividade econômica das 
cidades abrangidas. O proces-
so, que vai desde a captação 
da água nos reservatórios e 
distribuição aos usuários até 

Você sabe como é o processo de 
esgotamento sanitário em seu município?

a coleta e tratamento do esgo-
to e sua devolução aos rios, é 
muito mais complexo do que 
parece, há muitas etapas que 
devem ser cumpridas. 

A atividade de esgotamen-
to sanitário, por exemplo, 
começa com a coleta e enca-
minhamento de todo o esgoto 
produzido nas residências, 
comércios e empresas para 
a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE).  Na estação, 
esses dejetos passam por um 
longo processo antes de ser 
devolvido ao rio. Primeiro, 
ele é encaminhado ao grade-
amento, onde é realizado a 
retirada de resíduos sólidos 
grosseiros. Em seguida, é leva-
do para o desarenador, onde 
ocorre a remoção de areia por 
diferença de gravidade. Após 
a remoção, o esgoto é tratado 
de forma biológica no tanque 
de aeração, onde ele é exposto 
à ação de microrganismos que 
digerem a matéria orgânica. 
Depois de todo processo bio-
lógico, o líquido passa pelo 

processo de decantação, onde 
o lodo formado vai para o 
fundo do tanque, separando a 
parte líquida livre de impure-
zas. Então, o esgoto tratado é 
devolvido ao meio ambiente. 

Para Indiara Guasti, gerente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – 
Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo 
para o qual foi aprovado, são eles: CAMILA G V MONTEIRO RG: 462066186; 
KETLIN WAILLANT B WOZNIAK RG: 1566975; PATRICIA H S RICCIULLI RG: 
43571210-X; CAMILA S D ARANHA RG: 416641751; WAGNER M NOGUEIRA 
RG: 425331714; ANA CAROLINA A VIEIRA RG: 344058554; CLÁUDIA M S 
LOPES RG: 187269774.
Lorena, 31 de janeiro de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, 
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário 
das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, 
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi apr 
vado, são eles: CAMILA G V MONTEIRO RG: 462066186; KETLIN
WAILLANT B WOZNIAK RG: 1566975; PATRICIA H S RICCIULLI RG: 
43571210-X; CAMILA S D ARANHA RG: 416641751; WAGNER M NOGUEIRA 
RG: 425331714; ANA CAROLINA A VIEIRA RG: 344058554; CLÁUDIA M S 
LOPES RG: 187269774.
Lorena, 31 de janeiro de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO SCHERZ MACHADO COELHO DE CASTRO, de nacionalidade brasileira,
profissão engenheiro químico, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em
Lorena-SP, no dia 28 de abril de 1986, residente e domiciliado Rua Inglaterra nº 80,
aptº. 123, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO MACHADO COELHO
DE CASTRO e VERONICA VIVIANA MELLADO SCHERZ COELHO DE CASTRO.
BRUNA FANTIN PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira química,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Assis-SP, no dia 18 de abril de
1987, residente e domiciliada Rua Inglaterra nº 80, aptº. 123, Bela Vista, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM JOSÉ DE ANDRADE PEREIRA e VANESSA
ESTELA FANTIN PEREIRA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO OLIVEIRA TEBERGA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
sistemas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de março de 1994, residente e domiciliado Rua Caraguatatuba nº 601,
aptº. 54a, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CARLOS
ASSIS TEBERGA e KATIA FRANCISCA DE OLIVEIRA TEBERGA.
MARINA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de
janeiro de 1996, residente e domiciliada Rua São Vicente de Paula nº 201, Santana,
em Pindamonhngaba SP, filha de MILTON CESAR DA SILVA e ALICE DE OLIVEIRA
COSTA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VITOR CAMARGO PANISA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Lucélia-SP, no dia 01
de janeiro de 1994, residente e domiciliado Avenida Tenente-Coronel Manoel Pereira
dos Santos, nº 371, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de EDSON BENEDITO
PANISA e MAGALI APARECIDA CAMARGO PANISA.
THAMIRES FELIX BERTINI, de nacionalidade brasileira, profissão educadora, estado civil
divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de fevereiro
de 1989, residente e domiciliada Rua Antônio Rita do Amaral, nº 147, Parque São Domingos,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALMIR BERTINI e MARIZA APARECIDA
PEREIRA BERTINI. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCILIO MENDES RAPOSO, de nacionalidade brasileira, profissão servidor público
municipal, estado civil solteiro, de 51 anos de idade, nascido em Distrito do Môrro -
São Francisco-MG, no dia 03 de outubro de 1968, residente e domiciliado Rua
Caçapava nº 440, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO
FRANCISCO RAPOSO e LUZIA MENDES RAPOSO.
SANDRA REGINA MARCOLINO, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga,
estado civil divorciada, de 48 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 31 de
março de 1971, residente e domiciliada Rua Caçapava nº 440, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO MARCOLINO e JOSEFA DE LIMA
MARCOLINO. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LOAN CARLOS RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão administrador de
empresas, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de maio de 1990, residente e domiciliado Rua Félix Samahá nº 55,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de JAYME CARLOS RAMOS FILHO e
DIANA SILVA RAMOS.
AMANDA REGINA RODRIGUES SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em São José dos
Campos-SP, no dia 16 de maio de 1986, residente e domiciliada Rua Félix Samahá nº 55,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filha de CRISOSTOMO RIBEIRO JUNIOR e REGINA
RODRIGUES SILVA RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WALTER DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão construção civil, estado
civil solteiro, de 51 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
abril de 1968, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes nº 243, bloco 2b,
aptº. 204, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DE LIMA
e MARIA DO CARMO DA SILVA.
ANA CAROLINA MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
setembro de 1987, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes nº 243, bloco
2b, aptº. 204, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO
ROBERTO MARQUES e DIVA LUZIA MARQUES. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2020.

operacional da  Guaratinguetá 
Saneamento, “junto com todo 
esse processo de saneamento, 
é importante que haja a par-
ticipação social e a educação 
ambiental nas escolas, pois 
através de medidas simples, 

porém importantes como 
usar a água de forma racio-
nal, evitar desperdícios, fazer 
o descarte correto do lixo, 
conectar a casa à rede de es-
goto, teremos uma prestação 
de serviço de qualidade”.
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Moradores da Santa Rita pedem aplicação da 
Lei Funcoc e denunciam descarte ilegal de lixo
Acúmulo de entulho e falta de limpeza atrai animais peçonhentos; Prefeitura promete solução

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Mato alto, descarte irregu-
lar de lixo, falta de aplicação 
da Lei Funcoc (Fundo de 
Custeio de Construção e Con-
servação) e casos suspeitos 
e confirmados de dengue. 
Os moradores da Santa Rita, 
bairro de Guaratinguetá, pe-
dem soluções imediatas para 
a Prefeitura sobre problemas 
que enfrentam há tempos. 
Segundo um grupo de sete 
pessoas, o acúmulo de entu-
lho e a falta de limpeza de 
terrenos tem atraído animais 
peçonhentos e até o mosquito 
Aedes aegypti.

O espaço apontado pelos 
moradores liga as ruas Sinésio 
Passos e Ernesto Shauviliege 
e é formado por pelo menos 
dois terrenos grandes. O mato 
nessa área, em alguns pontos, 
está acima de 1,80m. Pessoas 
do próprio bairro vão até os 
terrenos para descarregar 
entulho, restos de materiais 
de construção e até lixo úmi-
do. Segundo os moradores, a 
situação fica pior a cada dia.

A professora Ana Clara 
Alves, que mora na Sinésio 
Passos, contou que ela e o 
marido estão com sintomas 
da dengue e farão exames 
nos próximos dias. Segundo 
ela, os sintomas começaram a 
aparecer há três dias. “Agora 
está bem pior (sujeira nos 
terrenos). O mato está muito 

alto e além da nossa preo-
cupação com a dengue, tem 
a nossa preocupação com 
animais peçonhentos. Rato 
tem aparecido bastante, cobra, 
caramujo”, contou.

O morador Darci Manoel 
pediu a limpeza imediata dos 
terrenos e notificação dos 
proprietários, por meio da Lei 
Funcoc, que foi criada para 
notificar e punir proprietários 
de terrenos que não efetuam 
limpeza e conservação do lo-

Flagrante de mato alto na rua Sinesio Passos; famílias cobram ação com ruas infestadas de peçonhentos

Ubatuba alerta contra esporotricose após dois casos

Foto: Leandro Oliveira

cal. No artigo 5º da lei consta 
que o prazo para execução de 
serviço de capina e limpeza de 
terrenos baldios ou imóveis 
em ruínas é de cinco dias. O 
prazo para remoção de entu-
lhos ou restos de materiais de 
construção é de três.

“A gente vê o mato cres-
cendo e está fechando (o 
caminho). Não é só questão 
de bicho, até para as pessoas 
que passam por aqui a noite é 
perigoso. A Prefeitura tem que 

aplicar a lei, se fala que será 
limpo e cobrado do proprietá-
rio, que cobre dos herdeiros”, 
desabafou o morador.

Aedes – Entre os casos con-
firmados e suspeitos da do-
ença, estão dois moradores: 
a professora aposentada Cidi-
nha Ricciulli confirmou que o 
marido foi diagnosticado com 
dengue. “Isso é uma grande 
preocupação, pois atualmente 
são quatro pessoas. A preo-
cupação maior é que a gente 

faz a nossa parte e a coisa vai 
se perdendo aqui ao lado do 
nosso terreno, que está muito 
grande o mato”.

A contadora Edilene Nakata 
começou a sentir os sintomas 
da dengue, mas não houve 
confirmação por exame. Di-
ferente dela, o filho, está se 
curando da doença. “Meu filho 
confirmou no começo do mês, 
fez o exame e a secretaria de 
Saúde mandou o resultado 
que deu positivo. Até agora 
(na rua Sinésio Passos) são 
quatro casos”, concluiu.

Outra queixa do grupo é o 
acúmulo de lixo na praça de 
Santa Rita, local frequentado 
por crianças e pessoas que 
moram nas redondezas.

Promessa – Por nota, a 
prefeitura de Guaratinguetá 
informou que fará a limpeza 
na próxima semana. “A área 
citada pelos moradores rece-
berá limpeza da secretaria de 
Meio Ambiente até a próxima 
quarta-feira, 5. Em relação 
ao lixo acumulado na praça 
Santa Rita, a limpeza do local 
é feita com frequência pela 
Prefeitura dentro da coleta de 
lixo, mas por ser uma área de 
descarte irregular sob pena 
de multa, será colocada uma 
placa até sexta-feira, sinali-
zando a proibição de descarte 
de lixo no local”.

A Prefeitura informou que 
o morador que quiser de-
nunciar alguém por descarte 
irregular, pode ligar para 
3128-7700.

Cruzeiro 
oferece aulas 
de natação 
gratuitas

Da Redação
Cruzeiro

Com o intuito de estimu-
lar a prática de esportes 
durante o verão, a secre-
taria de Esporte, Cultura, 
Lazer e Juventude de Cru-
zeiro está oferecendo aulas 
gratuitas de natação. As 
atividades são realizadas 
desde a segunda metade 
do mês.

As aulas acontecem na 
piscina da ESC/Esefic (Es-
cola Superior e Escola de 
Educação Física de Cru-
zeiro) de segunda-feira à 
quinta-feira, em diferentes 
horários que variam con-
forme a faixa etária.

Para crianças de 9 a 12 
anos, as atividades são ofe-
recidas a partir das 7h50, 
de terça à quinta-feira, e 
às 14h20 de segunda à 
quinta-feira. Para os jovens 
de 13 a 15 anos, as aulas 
acontecem de segunda à 
quinta-feira às 13h30.

As aulas são ministradas 
pelos professores Maria 
Lúcia do Prado, Geraldo 
Rodrigues e João Batista 
da Silva. No projeto são 
atendidos cerca de qui-
nhentos alunos a partir 
dos 6 anos de idade.

De acordo com o secre-
tário de Esportes, José 
Rogério Martins, todos os 
professores responsáveis 
pelas aulas são concursa-
dos e contratados através 
de projetos aprovados pelo 
Fadenp (Fundo de Apoio ao 
Desporto Não Profissional).

Para realizar a matrícula 
os interessados devem 
procurar a secretaria de 
Esportes e apresentar as 
cópias dos documentos de 
identificação com fotos e 
atestado médico. As vagas 
para crianças de 7 a 8 anos 
e para mulheres adultas 
já foram encerradas. As 
inscrições continuarão 
abertas até o preenchimen-
to total das vagas.

Bruna Castro
Ubatuba

Após o anúncio do GVE 
(Grupo de Vigilância Epide-
miológica), que alertava sobre 
o aumento de casos de esporo-
tricose, a cidade de Ubatuba, 
que até o momento tem dois 
casos confirmados, iniciará 
programas para a prevenção 
e os cuidados a respeito da 
doença, e criará um protocolo 
para mapear novas suspeitas 
da doença.

A esporotricose é um tipo 
de micose subcutânea que se 
manifesta tanto em animais 
como em seres humanos. O 
fungo Sporothrix é o respon-
sável pela transmissão da 
doença, que pode infectar a 
pele por meio de machucados 

Gatos são maiores atingidos por doença que também afeta humanos

Foto: Reprodução

Cachoeira entrega centro para 
idosos um ano após receber verba
Custeada em R$ 150 mil, espaço passa a oferecer atendimento especializado na cidade

Da Redação
Cachoeira Paulista

Após um ano do anúncio 
da verba para a reforma do 
prédio da terceira idade, 
a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista concluiu, na última 
terça-feira, a adequação do 
local que receberá o CCI 
(Centro de Convivência para 
Idosos).

O local irá atender pesso-
as a partir de 60 anos, de 
ambos os sexos, através de 
atividades sócio-educativas, 
pedagógicas, lazer e recre-
ativa, além de atendimento 
de suas necessidades básicas, 
proporcionando ao idoso 
proteção, segurança, educa-
ção e saúde, favorecendo o 
desenvolvimento global.

O novo Centro de Convi-
vência para Idosos contará 

com aulas de informática, 
expressão corporal através 
da dança, arte em pintura e 
artesanato e jogos motores 
(cartas, dominó e xadrez).

Anunciado em janeiro de 
2019, Cachoeira recebeu 
através do Fundo do Idoso um 
repasse no valor de R$ 150 
mil para a implantação do CCI 
e captação de recurso para o 
asilo Vila Vicentina. A verba 
é cedida pela empresa MRS 
Logística S.A., responsável 
pela malha ferroviária.

O Centro do Idoso foi criado 
no prédio onde aconteciam os 
bailes e interações do projeto 
da terceira idade, que deixou 
de funcionar devido à preca-
riedade do imóvel.

O atendimento do Centro 
do Idoso será realizado de 
segunda à sexta-feira, das 7h 
às 17h, à rua Costa Júnior, 
próximo à estação ferroviária. Espaço recuperado em 2019 para o atendimento especializado de idosos no Centro de Cachoeira Paulista

Foto: Reprodução PMCP

e ferimentos. 
A micose também pode ser 

transmitida de maneira direta 
através de pequenos traumas 
durante jardinagem, floricul-

tura e plantio de hortaliça 
através de terra, espinhos e 
farpas contaminadas com 
fungos e por traumas realiza-
das por gatos contaminados 

(arranhões e mordidas),
“Os gatos têm uma parti-

cipação muito importante 
na epidemiologia da doença, 
diretamente na transmissão 
e propagação, devido os ani-
mais não serem castrados 
e com acesso direto a rua” 
explicou o veterinário Luiz 
Gustavo Nunes. Ainda de acor-
do com Nunes, durante o aca-
salamento os animais podem 
sofrer pequenos ferimentos 
decorrentes de brigas, e assim 
adquirir a doença, que se não 
tratada pode ser transmitida 
aos donos.

Os principais sintomas da 
esporotricose se assemelham à 
uma picada de inseto e podem 
piorar se não houver o trata-
mento adequado. Em outras 
ocorrências mais graves, o 
fungo pode atingir órgãos in-

ternos como pulmões, ocasio-
nando falta de ar, febre, tosse 
ou até mesmo as articulações, 
dificultando a locomoção e os 
movimentos.

O diagnóstico é feito por 
meio de exames laboratoriais, 
e o tratamento pode ser reali-
zado por meio de acompanha-
mento médico e antifúngicos, 
que chega a levar de três 
meses a um ano, de acordo 
com a gravidade da doença.

No caso de animais domés-
ticos, o recomendado é não 
deixar o animal sair de casa 
e levá-lo ao veterinário ou 
no centro de zoonoses para 
análise.

Circuito Sesc 
de Verão
faz parada
em Cruzeiro

Da Redação 
Cruzeiro

A ESC/Esefic (Escola Su-
perior e Escola de Educação 
Física de Cruzeiro) receberá 
no próximo dia 11, às 9h30, 
a apresentação da seleção 
brasileira de ginástica rítmi-
ca juvenil. A atração faz parte 
do cronograma de 2020 do 
Circuito Sesc de Verão. 

O evento esportivo recebe-
rá as ginastas Brunna Bene-
dini Couto, Fernanda Cristina 
Pichinin, Giulia Neves Rubini, 
Isabela Freitas, Rafaela Arau-
jo e Sarah Ribeiro de Almeida 
Carmo, que contarão como 
é a rotina diária de treinos e 
falarão sobre participações 
em competições mundiais. 
A palestra é resultado da 
parceria entre a secretaria 
de Esportes, Cultura, Lazer e 
Juventude e o Fadenp (Fundo 
de Apoio do Desporto Não 
Profissional).

Em 2020, o Sesc (Serviço 
Social do Comércio) pretende 
levar os esportes olímpicos 
para diferentes regiões com 
atividades e programações 
gratuitas. O ESC fica à rua 
Doutor José Rodrigues Al-
ves Sobrinho, nº 191, no 
bairro Vila Suely. A entrada 
é gratuita.
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