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Grupo chefiado por vice-prefeita Marietta Bartelega acelera processo 
que deve acabar com espera de 15 anos após reunião com o Estado

Uma das mais antigas 
polêmicas em torno do aten-
dimento social está mais 
próxima de uma conclusão 
em Lorena. Nesta quinta-fei-
ra, a vice-prefeita Marietta 
Bartelega (DEM) anunciou 
que a cidade conseguiu 
uma ordem de serviço para 

Famílias do Parque das 
Rodovias mais perto do 
sonho da regularização

a regularização de área ocu-
pada no bairro do Parque 
das Rodovias. Em 2019, a 
Prefeitura assinou um con-
vênio com o programa do 
governo paulista, o “Cidade 
Legal”, para regularizar dez 
áreas no município. Entre 
elas, um espaço ocupado em 

2005 por 247 famílias, que 
convivem com saneamento 
básico escasso há pelo me-
nos 15 anos. Além da área, 
na época, o município havia 
indicado à secretaria de 
Habitação do Estado, pasta 
responsável pelo Cidade 
Legal (programa de regu-

larização fundiária), outros 
nove espaços ocupados 
irregularmente nos bairros 
Cabelinha (1), Vila Passos 
(1), Vila Brito (1), Jardim 
Novo Horizonte (1), Aterrado 
(1) e uma área na estrada 
Santa Terezinha.
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Marietta ao lado de jovem que aguarda regularização de área ocupada
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Região tem aumento de morte e mais de 11 mil casos confirmados
Com sete moradores mortos pelo novo coronavírus 

(Covid-19) nesta sexta-feira (17), a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) enfrenta 
o avanço da pandemia. Além das cidades litorâneas, que 

A luta contra a Covid-19 tem: chegada de respiradores, barreira sanitária em Potim, Isael infectado em Pinda e Saae reestruturada em Cruzeiro

juntas somas mais de dois mil casos da doença, Pindamo-
nhangaba atingiu a preocupante marca de quinhentos 
infectados.

Região recebe 
respiradores 
para ampliar 
luta à Covid

Em busca da ampliação 
leitos de UTI no interior em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o Go-
verno do Estado iniciou nesta 
quarta-feira (15) a distribuição 
de 167 respiradores para 43 
municípios. Na Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, além de Apa-
recida e Caraguá, a iniciativa 
contemplou Cruzeiro, Guara-
tinguetá e Lorena.

Diagnosticado 
com Covid-19, 
Isael segue
em isolamento

O prefeito Isael Domingues 
(PL) comunicou, na noite da 
última noite quinta-feira 
(16), que foi infectado com o 
novo coronavírus. O chefe do 
Executivo de Pindamonhan-
gaba está em isolamento 
domiciliar para contenção 
da doença, que já infectou 
quinhentas pessoas no mu-
nicípio e vitimou 18 até esta 
sexta-feira. Em vídeo divul-
gado nas redes sociais, Do-
mingues relatou que está na 
linha de frente em combate 
à Covid-19, como prefeito e 
médico, realizando reuniões 
com o Comitê de Combate à 
doença e também visitando 
unidades de saúde. “Hoje, eu 
comecei a sentir um pouco 
mal estar, um pouquinho de 
dor no corpo, um pouquinho 
de febre e tosse”.

Potim registra 
casos suspeitos 
de Covid-19 
em barreira

Para conter o aumento 
dos casos da Covid-19, a se-
cretaria de Saúde de Potim 
iniciou, na última terça-feira 
(14), a barreira sanitária na 
entrada da cidade, na Ponte 
Nova. Conforme dados da 
secretaria de Saúde, cerca de 
360 moradores foram abor-
dados pela equipe. O objetivo 
é orientar a população sobre 
maneiras de prevenção como 
uso de máscaras e higieniza-
ção das mãos. Pág. 8

Cruzeiro amplia 
tratamento
de esgoto com
R$ 15 milhões

O saneamento básico de 
Cruzeiro deve ter um avanço 
ainda este ano. O Saae (Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto) assinou convênio com 
o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos para a construção de 
uma Estação de Tratamento 
de Esgoto na Vila Juvenal. O 
investimento ultrapassa os 
R$ 2 milhões. Atualmente, 
apenas 3% do esgoto da cida-
de é tratado. Com o convênio 
de R$1,831 milhão, cerca de 
três mil famílias serão bene-
ficiadas.
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Investimento de 
R$ 93,8 milhões 
para 146 casas 
em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
promoveu na manhã desta 
quinta-feira (16), a primeira 
etapa da entrega das mora-
dias da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano) do empreendimento 
Ubatuba G. Localizado na rodo-
via Oswaldo Cruz nº 2.365, no 
bairro Marafunda, o conjunto 
deve beneficiar 146 famílias. 
O programa contou com a do-
ação do terreno pela Prefeitura 
e investimento total de R$ 93,8 
milhões pela CDHU. Apenas na 
primeira etapa, foram R$36,4 
milhões destinados a 141 
imóveis de 71,17m² e dois 
dormitórios. O valor das par-
celas é calculado considerando 
a renda dos moradores, que 
pode comprometer até 20% 
dos rendimentos mensais com 
as prestações.
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Bastidores da Política

Isael Domingues

Thales Gabriel

Atos e Fatos
“A coisa mais indispensável ao 
homem é reconhecer o uso que 
fazer do seu próprio 
conhecimento”

Márcio Meirelles Platão

A MEMÓRIA BRASILEIRA

A volta à normalidade, a reto-
mada do quotidiano e a necessida-
de de a economia voltar a andar, 
longe do bom senso determinado 
pelos protocolos e recomendações 
dos especialistas.

A sociedade, de uma maneira 
geral, trata a pandemia como os 
surtos anteriores. 

Na verdade, não é, pois trata-se 
de um vírus traiçoeiro, desconhe-
cido pela ciência e no aguardo do 
sucesso da vacina.

Talvez a dificuldade de a so-
ciedade entender o seu mecanis-
mo virulento e achar que vai dar 
tempo para aguardar a vacina e 
não aceitar hábitos simples como 
o afastamento, lavar às mãos e o 
uso da máscara.

O país apresenta diferentes 

estágios de progressão da doença 
e em alguns estados uma situação 
de estabilização, com queda, no 
número de uso dos leitos de hos-
pitais, e as cidades em ritmo de 
flexibilização.

O afastamento das pessoas, a 
dificuldade do governo de coor-
denar uma operação de combate 
ao vírus.

O Brasil talvez seja o único país 
do mundo, na crise “coronavírus’, 
em que a Suprema Corte definiu a 
responsabilidade de coordenação 
de combate, tarefa exclusiva dos 
sanitaristas. 

Mais um fato para manchar a 
imagem do país no exterior.

O velho SUS, tão criticado pela 
sociedade, pela sua ação de capila-
ridade e organização atendendo a 
população sem riscos de colapso.

O mesmo velho SUS que en-
frentou a dengue, o H1N1, a Zika 
e a AIDS.

Aí, a falta de memória da so-
ciedade, governos, e um olhar de 
desprezo para esta instituição e o 
Ministério da Saúde que venceu 
todas estas endemias. 

O Ministério da Saúde organi-
zou um sistema de vacinação, junto 
com o SUS e secretarias estaduais 
e municipais, alcançando índices 
de cobertura vacinal, espantosa-
mente, de até 95% da população.

Países do primeiro mundo ana-
lisam os nossos procedimentos de 
cobertura vacinal que não alcan-

çam em seus países.
A “gotinha” contra a poliomie-

lite, onde a doença foi erradicada 
no país há muitos anos, a vacina 
contra a gripe e outras endemias.

A AIDS surgiu em um ambiente 
de pavor, misturado com questões 
religiosas, relacionamento sexual, 
discussão sobre comportamento 
humano e moral.

Uma doença desconhecida e de 
transmissão conhecida somente 
pela relação sexual.

O país reuniu cientistas, es-
pecialistas, médicos, agentes de 
saúde, agentes comunitários e 
elaborou um plano de ataque a este 
terrível mal. 

Campanhas publicitárias de 
difícil execução, pois envolvia 
princípios religiosos e barreiras, 
até instransponíveis, para divulgar 

o uso do preservativo.
Vencemos! A vitória dos es-

pecialistas, médicos, sanitaristas, 
agentes comunitários de saúde, 
políticos e o impossível: “quebrar 
patentes” para tornar o uso do co-
quetel anti-HIV, junto as multina-
cionais da indústria farmacêutica, 
com custo acessível à população.

O Brasil foi a ONU solicitar 
o seu apoio político, e o projeto 
brasileiro de combate à AIDS é 
elogiado e reverenciado até hoje 
pelo mundo.

O que aconteceu com a memó-
ria do país!

O complexo de “vira-lata” que 
o escritor e dramaturgo Nelson 
Rodrigues observou que nos co-
locamos, voluntariamente, quando 
comparado ao resto do mundo.

O brasileiro, na concepção de 
Nelson Rodrigues, o narciso às 
avessas, que não acredita em si e 
nem no seu próprio país.

A falta de autoestima como 
uma marca de uma raça que não 
acredita no que é capaz de realizar. 

Não temos orgulho do que 
fazemos.

Não temos memória.
Diante de toda esta incerteza 

que estamos vivendo e achando 
que um dia tudo voltará como era 
antes, uma outra grande carac-
terística do brasileiro: não tem 
passado!

Esta coluna poderia ser dedica-
da in memoriam do Brasil!!

“Mais um fato para manchar a 
imagem do país no exterior”

Lorena - A Câmara conseguiu 
mais uma vez fazer de sua sessão um 
teatro circense de mau gosto, onde a 
plateia ficou sem entender como os 
vereadores conseguiram transformar 
contas antes aprovadas em reprova-
das, quatro dias depois de transformar 
contas reprovadas em aprovadas. Mas 
como a regra de que o público vai ao 
circo em busca da palhaçada e não 
do palácio, o resultado da semana 
“vieirística” pode ser a motivação 
que o eleitor precisava para realizar 
uma faxina na política lorenense. Pelo 
menos, após a fartura de bobagens 
alardeadas e regimentos rasgados, a 
população terá uma folga, já que os 
probos parlamentares voltam ao ple-
nário somente em 3 de agosto.

Lorena – A liberação da regula-
rização da área invadida do Parque 
das Rodovias, anunciado na última 
sexta-feira pela vice-prefeita, que 
vai beneficiar 280 famílias. O pro-
cesso que se arrastava há anos na 
Justiça foi acolhido pelo programa 
Cidade Legal do Estado, e liberado 
durante um encontro de Marietta 
Bartelega com o secretário estadual 
da Habitação, Fernando Marangoni. 
A decisão que trará de fato a regu-
larização do espaço e concederá 
títulos de propriedade a todos mo-
radores do local, coloca um ponto 
final numa verdadeira especulação 
política na cidade, que com raras ex-
ceções, sempre exploram as difíceis 
condições das famílias em questão 
para proveitos eleitorais.

Junior Filippo

Os ‘Inhos’ e o dinheiro...
...público - Correu como rastilho 

de pólvora em Lorena o levanta-
mento no Portal da Transparência 
dando conta que o candidato Sylvio 
Ballerini, do PSDB, está fazendo 
sua campanha, ou melhor, bancando 

sua assessoria com dinheiro da Câ-
mara do senhor Tão Tanga Frouxa 
e Maurinho Fradique, comandada 
por Elcinho Vieira. De acordo com 
os dados, desde 2017 a agência dos 
obesos já sacou do erário municipal 
a cifra de R$ 837 mil além de subsi-
diar, através de cargos, a maioria dos 
agregados do comitê dos irmãos Bal-
lerinis. Para isso, o Elcinho não abre 
a latrina na tribuna para denunciar...

Perguntar não ofende
Qual o serviço publicitário pro-

duzido pela agência dos obesos é  
apresentado em Lorena e que possa 
justificar sua partilha do duodécimo 
de cerca de R$ 10 milhões que a Câ-
mara está recebendo este ano? Numa 
conta rápida, é praticamente 10% do 
orçamento do Legislativo alimen-
tando a campanha do candidato do 
PSDB, segundo denúncia do prefeito 
Fábio Marcondes em seu vídeo que 
esclarece as motivações dos ‘inhos’ 
em negativar suas contas de 2013, 
que já haviam sido devidamente 
aprovadas.

Credibilidade Zero
Pensem numa Câmara que con-

segue desaprovar o que aprovou 
com uma naturalidade que qualquer 
picareta inveje! Qualquer semelhan-
ça com a de Lorena – leia-se atual 
legislatura – não se trata de mera 
semelhança. Somente neste mês, os 
vereadores do comando da anarquia 
jurídica no município conseguiriam 
a proeza de anular a lei que instituiu 
Zona Azul e puxaram as contas de 
2013 do prefeito Fábio Marcondes 
que eles mesmos aprovaram no ano 
passado para reverter o resultado. 
Para que fique claro, em ambas situ-
ações, eles mesmos aprovaram, fora 
o festival de aberrações regimentais 
que cometem constantemente no 
de$enrolar de cada sessão. 

‘O pai da criança’
A chegada de novos respiradores 

esta semana em Guará movimentou 
a especulação política nas redes 
sociais e nos ‘balcões’ da Praça. 
Quanto a origem – governo do Es-
tado – nenhuma controvérsia, mas 
sobre a paternidade do benefício, 
a dupla ‘Batman e Robin’ teve que 
agir rápido nas redes sociais para 
neutralizar o ‘Coringa e o Piguim’ 
que estão creditando a façanha ao 
partido atrelado à oposição.

Efeito contrário
Se a ideia da vereadora Tia Cleu-

sa (MDB) era fragilizar a secretaria 
de Educação de Guaratinguetá, 
com um requerimento na Câmara 
oficializando informações sobre as 
obras da creche 
no bairro Parque 
do Sol, o efeito 
foi contrário. Em 
resposta, a secre-
tária Beth Sam-
paio fez ‘letra e 
melodia’; enca-
minhou relatório 
de todo contexto 
de reformas, novas construções e 
quantidade de crianças assistidas 
pela educação infantil – atualmente 
acima de 3.500 crianças. Beth expli-
cou de modo didático à vereadora 

que cerca de 9 novas creches estão 
em fase construção, com criação 
800 vagas a mais do que vem sendo 
oferecido hoje em localidades do 
município. Já que a Tia não pode se 
dirigir pessoalmente à sede do En-
sino Municipal, a torcida é para que 
ela leia atenciosamente a resposta – 
ou peça ajuda aos universitários – do 
ofício na Tribuna da Casa de Leis.

Queda de braços
Perto de receber o aval dos eleito-

res para mais 4 (ou 2) anos de man-
tado, o prefeito de Guaratinguetá 
tem três grandes desafios pela frente 
nos próximos 118 dias: a ‘queda de 
braços’ com a Guaratinguetá Sanea-
mento – que sem receber o que é de 
direito continua 
prestando seus 
serviços; o apor-
te financeiro pre-

visto em con-
trato a empresa 
Oceano – que 
segue operando 

o transporte público, embora ‘desi-
dratada’ em sua economia devido a 
pandemia do coronavírus, e por úl-
timo, sobreviver a oposição imposta 
pelo grupo de Argus Ranieri – que 
reúne os adversários mais 'experts' 
da cidade e tudo isso, sem descuidar 
do ex-prefeito Junior Filippo, que 
mesmo se movimentando de forma 
‘silenciosa’ na política, tem poder 
de fogo avassalador na concorrência 
eleitoral...

Estratégia
Com o adiamento das eleições 

para 15 de novembro, o prefeito 
Thales Gabriel ‘jogou um balde de 
água fria’ na ansiedade da patuleia 
política de Cruzeiro, quanto a es-
colha do novo vice para o pega da 
reeleição. Segundo a observação 
dos críticos, Thales deverá levar o 
clima de até os 45 do 2º tempo das 
convenções, provavelmente numa 
forma de manter a expectativa dos 
aliados, que de ‘olho na indicação’, 
tornam-se até mais produtivos na 
pré-campanha. Perguntem ao Kleber 
Silveira, do Saae!!!

Saúde & infra
Na contagem regressiva da cam-

panha eleitoral em Cruzeiro, o pre-
feito Thales Gabriel fortalece dois 
setores importantes e interligados 
ao atendimento à população: o 
reforço de no-
vos respiradores 
no seu arsenal 
de atendimento 
aos pacientes da 
Covid-19, e a 
celebração do 
convênio com 
o Estado de R$ 
1,8 milhão via 
FEHIDRO, para construção de 
mais uma estação de tratamento de 
esgoto. Duas ações interligadas, a 
ETE como atendimento preventivo 
– porque esgoto trado hoje, saúde 
garantida no amanhã, reforço do 
aparelhamento clínico – certeza de 
serviço prestado no emergencial.

Arquivamento
O mercado político de Guará 

assistiu de ‘camarote’ o Ministério 
Público mandar arquivar uma ação 
de inconstitucionalidade contra o 
aumento de salários dos vereadores. 
Parece que a denúncia patrocinada 
por um dos ‘falantes da oposição’ 
– aquele que não teve 300 votos 
quando se candidatou – não teve 
embasamento legal e o promotor 
descartou. Perguntem ao Pimentel 
do Nei Carteira!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha – O Mário 

da 'esquina dos aposentados' e o 
vereador Décio Pereira, princi-
palmente se o assunto for o valor 
dos subsídios dos parlamentares 
de Guará.

Desenhando uma nova...
 ...cidade – A ideia de planejar 

uma nova Aparecida, ao que tudo 
indica, tem reforçado a frente de 
apoio ao prefeiturável Celso Alves 
(PSDB). Mesmo com a cidade fra-
gilizada com a pandemia do novo 
coronavírus, pessoas das mais di-
ferentes atuações têm manifestado 
apoio ao seu projeto e muitas lide-
ranças com ‘cacife eleitoral’ – até 
do governos do Estado –  passaram 
a aderir sua pré-campanha.

Cartão vermelho
Definitivamente a “maré está 

brava” para o prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), que desde a 
última quarta-feira é “bombarde-
ado” nas redes sociais por não ter 
renovado os contratos de trabalho 
dos agentes educacionais, agora de-
sempregados em meio à pandemia. 
Inconformados, os demitidos desa-
bafaram na internet que temem que 
suas famílias passem necessidades 
devido a decisão do prefeito. A re-
percussão negativa junto ao pessoal 
de ‘linha de frente’ da campanha à 
reeleição de Sato foi grande.

Entre duas realidades
Enquanto Sato é criticado em 

Ubatuba, o prefeito da vizinha Ca-
raguá, Aguilar Junior (PSDB), anda 
“de braços dados com o povo”. 
Essa semana o tucano inaugurou 
a nova sede do Centro de Referên-
cia e Assistência Social do bairro 
Massaguaçu, para atender mais 
de oitocentas famílias distribuídas 
por oito bairros. A menos de 118 
dias das eleições, tem eleitores 
trançando um comparativo entre o 
aplauso das torcidas, que o índice 
de aprovação de Aguilar atropela o 
de Sato, pelo menos por enquanto. 

Resposta eleitoral
A notícia que do isolamento do-

miciliar do prefeito Isael Domingues 
– por testar positivo para a Covid-19 
– provocou várias reações na cida-
de de Pinda, 
como também 
no mercado 
político. Entre 
os concorren-
tes, destaque 
para ‘aquele’ 
que “esfregou 
uma mão a 
outra” como 
sinal de oba! Um outro comemorou 
sua ausência nas ruas no período 
da quarentena, e um terceiro, não 
valorizou o fato e continuou seu 
trabalho eleitoral pelas redes sociais. 
Perguntem ao Rosas!!!

O que muitos querem saber
Procede que o ‘padrinho elei-

toral’ do candidato da oposição de 
Lorena tinha ‘mexido os pauzinhos’ 
no governo do Estado para adiar a 
regularização da área invadida do 
Parque das Rodovias para depois 
das eleições, só para atrapalhar a 
candidata à sucessão???

Mensagem cifrada
Aqueles políticos de atos e 

vocabulário imundos que bateram 
recordes de safadeza e falcatruas ao 
se divorciar oficialmente da esposa 
– com quem ainda vive – só para 
preservar seus bens que podem ser 
confiscados a qualquer momento 
pela Justiça...

A propósito, faltam...
...188 dias para as eleições e 

166 para o término do ano...

Beth Sampaio

Fradique - Ballerini - ‘EnTão’ tanga

Argus Ranieri
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Grupo chefiado por vice-prefeita acelera processo e deixa 246 famílias mais perto das escrituras

Uma das mais antigas 
polêmicas em torno do aten-
dimento social está mais 
próxima de uma conclusão 
em Lorena. Nesta quinta-fei-
ra, a vice-prefeita Marietta 
Bartelega (DEM) anunciou 
que a cidade conseguiu uma 
ordem de serviço para a 
regularização de área ocu-
pada no bairro do Parque 
das Rodovias.

Em 2019, a Prefeitura 
assinou um convênio com 
o programa do governo 
paulista, o “Cidade Legal”, 
para regularizar dez áreas 
no município. Entre elas, um 
espaço ocupado em 2005 

Da Redação
Lorena

Em reunião com Estado, Lorena consegue 
regularização de área no Parque das Rodovias

por 247 famílias, que convi-
vem com saneamento básico 
escasso há pelo menos 15 
anos. Além da área, na época, 
o município havia indicado 
à secretaria de Habitação do 
Estado, pasta responsável 
pelo Cidade Legal (programa 
de regularização fundiária), 
outros nove espaços ocu-
pados irregularmente nos 
bairros Cabelinha (1), Vila 
Passos (1), Vila Brito (1), 
Jardim Novo Horizonte (1), 
Aterrado (1) e uma área na 
estrada Santa Terezinha.

Mas é no Parque das Ro-
dovias que a situação parece 
mais urgente. O espaço, que 
pertence à empresa Tecela-
gem Diamantina, passa por 
processo judicial desde 2012 
para desapropriação.

Nesta semana, uma reu-
nião, que além de Marietta 
Bartelega, contou com o 
secretário Executivo da Ha-
bitação do Estado de São 
Paulo, Fernando Marangoni, 
o secretário de obras de 
Lorena, Marcos Anjos e o 
vereador Beto Pereira (DEM), 
teve como resultado o maior 
avanço em anos de debate.

O grupo obteve a assinatu-
ra da ordem de serviço para 
a liberação da última fase do 
processo de regularização 
da área ocupada, deixando 
a escritura de posse mais 
próxima das 247 famílias.

De acordo com a vice-
-prefeita, durante dois anos 
vários órgãos estiveram en-
volvidos no projeto por meio 
do Cidade Legal. “Lutamos 

muito para a efetivação deste 
passo tão importante para os 
moradores da ocupação. Sem 
o comprometimento de todo 
o grupo, onde destaco o pa-
pel importante da Secretaria 
de Obras, essa realização não 
seria possível”.

A partir da ordem de ser-
viço assinada, o processo de 
regularização segue para 
última fase, a aprovação 
das documentações que 
possibilitará a cada morador 

receber a escritura do seu 
terreno.

“Dentro das possibilidades 
legais, sempre buscamos 
atender a população da 
área ocupada. Agora, com 
a regularização da área, em 
poucos meses poderemos 
realizar um sonho, que é 
nosso também, de podermos 
levar infraestrutura como 
água e esgoto, qualidade de 
vida e dignidade às pessoas 
que moram no local”, exaltou 

Marietta Bartelega.
A área já possui uma tra-

tativa com o Ministério Pú-
blico junto à Sabesp (Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo) para 
a instalação de água e coleta 
de esgoto. Com o Cidade Le-
gal, a população carente de 
baixa renda não terá gastos 
com a regularização, já que 
o programa estadual arcará 
com todos os custos para a 
regularização.

Fotos: Reprodução PML 

Reunião em São Paulo, que garantiu avanço no processo de regularização de áreas ocupadas em Lorena

Vice-prefeita Marietta Bartelega, recebida por família, que aguarda por regularização no Parque das Rodovias

Região tem aumento de mortos e 
infectados pelo novo coronavírus

Com sete moradores mortos 
pelo novo coronavírus (Co-
vid-19) nesta sexta-feira (17), a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) enfrenta o avanço da 
pandemia. Além das cidades 
litorâneas, que juntas somam 
mais de dois mil casos da doen-
ça, Pindamonhangaba atingiu a 
preocupante marca de quinhen-
tos infectados, tendo até mesmo 
o prefeito Isael Domingues (PL) 
inserido nesta estatística. 

Primeira cidade da região 
a anunciar nesta sexta-feira 
a morte de mais um paciente 
em decorrência da Covid-19, 
Caraguatatuba chegou a marca 
de 42 óbitos. De acordo com 
a secretaria de Saúde, a mais 
nova vítima foi uma mulher 
de 32 anos, que possuía co-
morbidades, internada desde o 
último dia 25 na Casa de Saúde 

Lucas Barbosa
RMVale

Quatro cidades tem vítimas fatais confirmadas nesta sexta-feira; Litoral 
Norte ultrapassa marca de dois mil moradores que lutam contra a doença

Stella Maris.
O município litorâneo conta-

biliza 586 moradores infecta-
dos, sendo 546 recuperados e 
62 internados.

Assim como a cidade vizi-
nha, Ubatuba confirmou mais 
um óbito nesta sexta-feira. 
Segundo a Prefeitura, o idoso 
de 60 anos, que morava na 
região oeste do município, foi 
o décimo quinto morador a não 
resistir à doença.  

Dos 315 casos positivos da 
cidade, 187 se recuperaram 
e 13 permanecem internados.

Líder no número de infecta-
dos no Litoral Norte, São Sebas-
tião tem 735 registros, sendo 
11 mortes e 12 internados.

Ilhabela tem 478 casos, divi-
didos em seis mortes, 269 re-
cuperados, 199 em isolamento 
domiciliar e quatro internados.

Além de Caraguatatuba e 
Ubatuba, as cidades da RM-
Vale que tiveram óbitos mais 
recentes foram São José dos 
Campos e Taubaté. Enquanto a 

primeira registrou a morte de 
um idoso de 70 anos, a outra 
contabilizou quatro vítimas 
fatais, de idades entre 44 e 
91 anos. 

Com mais 36 moradores 
infectados nesta sexta-feira, 
Pindamonhangaba atingiu 
quinhentos casos confirmados. 
Do montante, 18 pacientes não 
resistiram, 177 se recupera-
ram, 295 estão em isolamen-
to domiciliar e dez seguem 
internados. 

Em Lorena, três moradores 
foram diagnosticados com a 
Covidi-19 nesta sexta-feira, 
levando a cidade à marca de 
221 casos confirmados, sendo 
11 mortes, 188 curados e 22 
internados. 

Em situação um pouco mais 
preocupante que o município 
vizinho, Guaratinguetá possuí 
328 infectados, 12 óbitos, 114 
recuperados e 15 sob cuidados 
médicos. 

Uma das cidades com a si-
tuação mais amena na região, 

Ambulantes proprietários 
de trailers de lanches de 
Guaratinguetá estão enfren-
tando forte queda na arreca-
dação. A Prefeitura permite 
o trabalho da categoria das 
8h às 19h, mas os donos de 
carrinhos de lanches alegam 
que o período noturno é o 
mais rentável e que a medida 
não teria o resultado espera-
do. O tema virou pauta na 
Câmara.

O comércio de comida e 
bebida está permitido, desde 
que seja respeitado o horário 
de funcionamento e o tipo de 
serviço oferecido. Em Guara-
tinguetá, apenas os serviços 
delivery (entrega) e ‘peça e 
retire’ está permitido, tanto 
para restaurantes, lancho-
netes, praça de alimentação 
do shopping, como para 
ambulantes.

De acordo com os proprie-
tários de trailers de lanches, 
a renda mensal despencou 
nos últimos meses, atingindo 
queda de 70% e em alguns 
casos 90%. Um grupo de 
ambulantes pede que seja 
ampliado o horário de fun-
cionamento para esse tipo 
de estabelecimento, com os 
serviços de entrega ou reti-
rada no local, para o período 
noturno. “Nossa renda caiu 
praticamente 90% e não 
estamos conseguindo pagar 
nada das nossas contas. Está 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

‘super’ difícil. Estamos traba-
lhando apenas da garagem de 
casa, dependendo apenas da in-
ternet. Tem amigos nossos que 
estão passando necessidades. 
Nossa renda vem unicamente 
do trailer. Por não poder colocar 
o trailer no lugar e trabalhar lá, 
muitos clientes acham que a 
gente não está trabalhando, não 
sabem que estamos”, contou 
Gisele Cristina, proprietária de 
um trailer na cidade.

Realidade parecida a de 
Luciano Gonçalves, que assim 
como Gisele, tem um trailer de 
lanche na avenida Presidente 
Vargas mas não pode abrir o 
carrinho, nem para serviços 
delivery ou retirada no local 
no período da noite.

“A nossa renda caiu em torno 
de 70% e não é só a minha 
família, tem mais duas pessoas 
que trabalham comigo. Nes-
se período eu tive que fazer 
esse corte para não mandar 
ninguém embora, então cada 
semana vem um trabalhar 
comigo, na minha casa mesmo, 
no sistema delivery”, contou o 
proprietário, que não teve o 
auxílio emergencial do Gover-
no Federal aprovado.

Na Câmara Municipal, um 
requerimento de Fabrício Dias 
(MDB) pede a ampliação de ho-
rário para o comércio ambulan-
te, das 19h à 1h. A Prefeitura 
negou, a princípio, devido ao 
aumento dos casos confirma-
dos de novo coronavírus e o 
crescente número de pacientes 
internados e óbitos registrados.

Ambulantes pedem por 
retorno de atividades 
noturnas para delivery
e "peça e retire" em Guará
Proprietários de trailers de lanches 
alegam queda de 70% na arrecadação 
mensal durante a pandemia na cidade

Aparecida tem apenas 82 
registros confirmados, sendo 
dois óbitos, 33 curados, 42 em 
isolamento domiciliar e cinco 
internados.  

Com um morador a mais 
infectado do que Aparecida, 
Cachoeira Paulista tem seis 
mortes, 52 recuperados, cinco 
internados e vinte se tratam 
em casa. 

Dos 125 pacientes diagnosti-
cados com a doença, Cruzeiro 
registra dez óbitos, cem recu-
perados, quatro internados e 
11 em isolamento domiciliar. 

Mesmo com o aumento de 
casos nas últimas semanas, 
Silveiras tem apenas 19 infec-
tados. Enquanto 15 pacientes 
já se curaram, os outros quatro 
seguem internados em hospi-
tais de cidades próximas. 

Também com uma das me-
nores populações da região, 
Piquete registra 44 casos po-
sitivos, dois óbitos, 26 curados, 
15 em isolamento domiciliar e 
apenas um internado.

Trabalho de desinfecção na praça Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguetá; situação da RMVale preocupa com avanço dos números

Fotos: Reprodução PMG

Fotos: Reprodução PML 
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Doações de leite, fraldas e produtos de higiene para 
entidade tiveram queda durante a crise da Covid-19

Mais de trinta funcionários de seis fábricas do município foram infectados; classe pede testagem

Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda, que cobra apuração de casos no polo industrial da cidade

O Sindicato de Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba se 
reuniu, nesta semana, com 
a Vigilância Epidemiológica 
do município para discutir o 
aumento dos casos do novo 
coronavírus no polo industrial. 
Conforme dados da catego-
ria, 35 metalúrgicos foram 
infectados desde o início da 
pandemia, e as empresas, além 
de não testar, não teriam feito 
a comunicação adequada aos 
colaboradores.

A categoria tem solicitado 
regularmente que as medidas 
de contenção da doença sejam 
cumpridas como a disposição 
de álcool em gel, higienização 
das áreas e o distanciamento 
entre os funcionários. “A gente 
tem feito um trabalho duro 
sobre isso, porém, estamos 
percebendo que as empresas 
estão omitindo informações, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

por isso foi chamada a Vigi-
lância Sanitária para tentar 
montar uma ação conjunta 
para não colocar a saúde dos 
trabalhadores e seus fami-
liares em risco”, afirmou o 
presidente do Sindicato, André 
Oliveira.

A categoria pede que os fun-
cionários que tiveram contato 
com pessoas infectadas sejam 
testados para a doença, além 
da comunicação adequada 
no setor da confirmação. A 
instituição relatou que as em-
presas não estão obedecendo 
os protocolos Plano São Paulo, 
que prevê informação à equi-
pe em caso de contaminação.

“Tem empresa que pergun-
ta para o trabalhador que 
testou positivo com quem 
ele teve contato, mas mui-
tas vezes a pessoa fica com 
medo de falar e ninguém fica 
sabendo. Tem a questão do 
sigilo, do preconceito, mas 
a pessoa saber que na área 
que ela trabalha teve um 

caso confirmado é direito 
dela, é o mínimo. Além disso, 
a empresa comunicando a 
gente, o sindicato até ajuda a 
esclarecer os boatos que sur-
gem para não gerar pânico”, 
enfatizou Oliveira.

De acordo com levanta-
mento feito pela classe, as 
notificações confirmadas estão 
na Novelis, Incomisa, GV do 
Brasil, Confab Tubos, Gerdau 
e Caea. Procurada pela re-
portagem, a GV do Brasil não 
confirmou as contaminações, 
mas destacou que todos os 
protocolos necessários estão 
sendo realizados e também 
dispõe de uma equipe médica.

A Vigilância Epidemiológica 
deve acompanhar o apon-
tamento realizado e buscar 
parcerias para que a situação 
seja amenizada em relação 
aos trabalhadores das indús-
trias cidade. Desde o início da 
pandemia, Pindamonhangaba 
registrou 464 contaminações e 
18 mortes causadas pelo vírus.

Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda aponta 
elevação nos casos de Covid-19 em indústrias

Fotos: Bruna Silva

Casas de repouso da região
enfrentam dificuldades para 
manter idosos na pandemia

Os lares de idosos da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral) 
estão enfrentando quedas 
nas doações que colaboram 
para manter os residentes. 
Responsáveis pelas unidades 
apontaram que os auxílios 
caíram mais de 50% e que a 
FJCR (Fundação José Carlos 
da Rocha) é uma das mais 
atingidas. A Fundação man-
tém oito casas de repouso 

Bruna Silva
RMVale

na região. Entre os atendidos 
estão a Comunidade Missioná-
ria São José de Guaratinguetá, 
os lares Irmã Terezinha e São 
Vicente de Paulo em Pinda-
monhangaba, e Vila Vicentina 
Sagrada Família de Lorena.

De acordo com a repre-
sentante da Fundação José 
Carlos da Rocha, Renata 
Linhares, boa parte das do-
ações que colaboram para a 
manutenção dos espaços vêm 
de pessoas físicas, e devido à 
situação mundial, elas decli-
naram de maneira notória. 

Ela explicou que cada idoso 
utiliza, em média, cinco fral-
das por dia. Totalizando 150 
fraldas ao longo de um mês, 
esse recurso é destinado para 
os senhores que estão aca-
mados ou utilizam cadeiras 
de rodas.

Aproximadamente seiscen-
tos idosos são acolhidos pela 
instituição através de parce-
rias com os lares. Embora a 
Fundação receba recursos 
financeiros da Prefeitura, 
ainda não é o suficiente para 
manter as despensas como 

Lar São Vicente de Paulo, em Pinda, que faz parte de grupo de instituições que buscam apoio durante a crise

Fotos: Bruna Silva

Ação de limpeza faz parte de planejamento para prevenção às enchentes no Tamandaré; trabalho conta com R$ 70 mil

Iniciada na última semana, desassoreamento do Ribeirão dos 
Motas tem conclusão esperada para um mês em Guaratinguetá

Teve início nesta semana o 
serviço de desassoreamento 
do Ribeirão dos Motas, que 
corta o bairro Tamandaré, 
em Guaratinguetá. A previsão 
é de que a limpeza seja con-
cluída até o início de agosto.

O trabalho foi realizado 
pela última vez em 2018 e 
retomado neste mês para evi-
tar problemas com o período 
chuvoso de 2020 e 2021, que 
pode resultar em enchentes 
na região.

A secretaria de Obras de 
Guaratinguetá está à frente 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

do serviço. Segundo o secretá-
rio Paulo Barros, foram inves-
tidos R$ 70 mil para contratar 
uma empresa especializada 
para realizar o serviço.

A limpeza será feita em 
julho pois, de acordo com 
Barros, é importante realizá-
-la em dias mais secos e sem 
possibilidade de chuva. “É um 
bairro que no período das 
águas, chuvas intensas, sofre 
com os perigos do rio, enchen-
tes nesse local. Uma forma de 
se evitar isso é a limpeza das 
calhas do ribeirão. A empresa 
já trouxe uma máquina e tra-
rá a outra nesta semana para 
realizar o serviço”, explicou o 
secretário de Obras.O Ribeirão dos Motas, foco de ações contra enchentes no bairro Tamandaré; investimento de R$ 70 mil

Fotos: Reprodução PMG

compra de medicamentos e 
contratação de prestadores 
de serviços para atividades. 
Por essa razão, as doações 
são fundamentais para que o 
bem-estar dos acolhidos seja 
garantido.

Para doar, o interessado 
pode fazer um depósito para 
a conta corrente do Banco 
Itaú, agência 8206, conta 
corrente 11098-6, CNPJ   
59.398.040/0001-86 em 
nome da FJCR. No site funda-

caojcr.org.br ainda há outros 
métodos de contribuição, 
além de atividades.

A sede da organização tam-
bém recebe doações na rua 
Dr. Gregório Costa, nº 233, no 
Centro de Pindamonhangaba.

A empresa vencedora da 
licitação foi a Aquaterra. Duas 
máquinas serão usadas para 
realizar a remoção de lixo, 
entulho e ampliação do leito 
do rio. “Não só a parte de den-
tro, mas as margens também. 
A gente faz a limpeza do rio, 
e onde houver a necessidade 
a gente faz a recomposição 
do talude”.

A previsão é de que a lim-
peza dure pelo menos um 
mês. Por ser um rio próximo 
de residências, o trabalho 
das máquinas deve ser mais 
cauteloso e também mais 
demorado do que se fosse 
feito em um rio sem casas 
por perto. 

Centro de Práticas Alternativas Complementares 
retoma atividades a assistidos em Pindamonhangaba
Espaço atende pacientes do SUS; ação é voltada para reequilíbrio emocional

A secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba re-
tornou, nesta quinta-feira 
(16), às atividades e aten-
dimentos realizados no Cpic 
(Centro de Práticas Integra-
tivas Complementares). Os 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

pacientes e participantes 
das ações devem efetuar 
agendamento prévio.

Os atendimentos individu-
ais estão sendo retomados 
de maneira gradual para 
que não haja situações de 
risco de contágio da Co-
vid-19, sem aglomerações 
ou filas de espera. Os inte-
ressados devem agendar a 

assistência de saúde por 
meio do telefone (12) 3642-
2420.

Conforme a Coordenação 
do Cpic, o auxílio prioritário 
neste momento é para pesso-
as que possuem transtornos 
psicológicos como depressão e 
ansiedade, além daquelas que 
passaram recentemente por 
situações de luto, com foco no 

reequilíbrio da saúde mental.
O espaço conta com tra-

tamentos alternativos como 
massagem e terapia ayurveda, 
reiki, reflexoterapia, cromote-
rapia, quick massagem, florais 
de Bach e auriculoterapia. O 
Cpic está localizado na rua 
Doutor José Luiz Cembra-
nelli, Nº 1005, no Parque das 
Nações.

Fotos: Reprodução PMG

Aula de yoga para gestantes está entre as atividades retomadas
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Medida possibilita criação de leitos de UTI; com mais de 1,7 mil 
casos, RMVale recebe cinquenta aparelhos para reforço na saúde

Região recebe respiradores 
para ampliar luta à Covid-19

Leitos do Hospital de Campanha, que deve receber mais dez respiradores para reforçar os atendimentos

Fotos: Reprodução PMG

Com a meta de proporcio-
nar condições para a amplia-
ção leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
no interior em meio à pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), o Governo do 
Estado iniciou nesta quar-
ta-feira (15) a distribuição 
de 167 respiradores para 
43 municípios. Na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), além de Aparecida e 
Caraguatatuba, a iniciativa 
contemplou também Cruzei-
ro, Guaratinguetá e Lorena.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, 
a escolha das cidades da 
RMVale que receberão ao 
todo cinquenta aparelhos, foi 
realizada de forma técnica, 
levando em conta os locais 
com maior demanda de 
internações por Covid-19 e 
estrutura para a abertura de 
novos leitos.

A chegada dos aparelhos 
na região foi comemorada 
pelo prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSC), 
que anunciou num vídeo, 
publicado em sua página 
na rede social Facebook, 
que a cidade recebeu 13 
respiradores, sendo que 
sete foram destinados ao 
Hospital Maternidade Frei 
Galvão e seis à Santa Casa. 

Soliva revelou que os no-
vos equipamentos propicia-
rão que o número de leitos 

Lucas Barbosa
RMVale

de UTI na cidade salte de 18 
para 31, representando um 
aumento de 72%. De acordo 
com a Prefeitura, atualmente 
16 leitos de UTI estão ocupa-
dos, correspondendo a um 
preocupante índice de 88%. 
Dos 33 leitos de enfermaria, 
19 abrigam pacientes.

Até a tarde desta quarta-feira, 
Guaratinguetá contabiliza 296 
moradores infectados, sendo 
nove mortos, 162 em isolamen-
to domiciliar, 109 recuperados 
e 16 internados.

Contemplada com dez respi-
radores, a Prefeitura de Cruzei-
ro informou que os aparelhos 
foram destinados à Santa Casa 
para reforçarem a estrutura 
de atendimento às vítimas 
da pandemia. Atualmente, o 
hospital conta com dez leitos 
de UTI, sendo que sete estão 
ocupados, representando uma 
taxa de 70%.

Já dos 72 leitos de enfer-
maria, distribuídos entre a 
Santa Casa e o Cisa (Centro 

Integrado de Saúde), 32 estão 
com pacientes.  Dos 117 casos 
confirmados de Covid-19, 
Cruzeiro registra dez mortes, 
94 curados, nove internados e 
oito em isolamento domiciliar. 

Também beneficiada com 
dez aparelhos, Lorena não 
deverá ter a ampliação de 
leitos na Santa Casa já que de 
acordo com a secretaria de 
Saúde os equipamentos serão 
utilizados para a estabilização 
de pacientes. 

O município possuí trinta 
leitos de UTI, sendo vinte na 
Santa Casa e dez no hospital 
particular Unimed. Até a tarde 
desta quarta-feira, 14 dos leitos 
estavam ocupados, represen-
tando uma taxa de 46%.

Com 205 moradores infecta-
dos, Lorena contabiliza 11 óbi-
tos, 177 pacientes recuperados 
e dez em isolamento domiciliar. 

Aparecida, recebeu sete 
respiradores que serão im-
plantados na Santa Casa. Se-
gundo a Prefeitura, o hospital 

possuí oito leitos equipados 
com respiradores, mas no mo-
mento nenhum deles abriga 
pacientes. Com a chegada dos 
novos aparelhos, o município 
passará a contar com 15 leitos 
destinados a casos graves da 
doença.

Segundo o mais recente 
boletim epidemiológico de 
Aparecida, a cidade tem 74 
moradores infectados, sendo 
dois mortos, 33 em isolamento 
domiciliar e 33 recuperados. 

Único município do Litoral 
Norte contemplado, Caragua-
tatuba receberá dez aparelhos, 
que reforçarão os atendimen-
tos no Hospital de Campanha.

Com quarenta leitos de UTI, 
a cidade tem 21 pacientes 
internados em estado grave, 
representando uma taxa de 
ocupação de 54%. Dos 563 
casos confirmados da doen-
ça, Caraguatatuba teve 41 
mortes. Em contrapartida, já 
foram descartados 28 óbitos 
suspeitos.

Fotos: Reprodução PMC

Entrega de respiradores em Aparecida; Estado distribui 167 aparelhos para reforçar Saúde de 43 municípios

Prefeitura compra dez respiradores 
para Hospital de Campanha em Guará
Investimento de R$ 600 mil garantem novos equipamentos para 
atendimento, que tem promessa de inauguração ainda para este mês

O Hospital de Campanha 
para tratamento de pacien-
tes com novo coronavírus 
será inaugurado ainda em 
julho. É o que projeta a 
Prefeitura de Guaratingue-
tá, que anunciou a compra 
de dez respiradores que 
serão usados nos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do hospital. O 
investimento é de R$ 600 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

mil e será permanente do 
município.

A cidade já havia anunciado 
novos aparelhos para ampliar 
a estrutura do atendimento 
contra a Covid-19 nesta sema-
na. Em pacote regional, enca-
minhado pelo Estado, a cidade 
recebeu 13 respiradores, sen-
do que sete foram destinados 
ao Hospital Maternidade Frei 
Galvão e seis à Santa Casa, em 
pacote que também atendeu 
Aparecida, Lorena e Cruzeiro.

O novo anúncio, com inves-
timento próprio, faz parte de 

uma velha tentativa do atual 
governo municipal. Foi a 
quarta tentativa de licitação 
feita pela Prefeitura para 
aquisição de respiradores. 
Nas três anteriores, não hou-
ve progresso.

Na terceira tentativa, a em-
presa contratada não cumpriu 
o contrato e não houve paga-
mento dos valores. Desta vez, o 
certame terminou com a aqui-
sição de dez máquinas com o 
valor unitário de R$ 60 mil.

“Um investimento total de 
R$ 600 mil. Esses aparelhos 

são para o Hospital de Cam-
panha.  Sabemos que o hos-
pital é local ideal para esse 
atendimento de UTI quando 
o paciente chega nessa fase. 
Queremos fazer no Hospital 
de Campanha um trabalho 
de triagem dos pacientes”, 
explicou o prefeito Marcus 
Soliva (PSC).

Os pacientes que hoje procu-
ram atendimentos para casos 
suspeitos de novo coronavírus 
no Pronto Socorro, passarão a 
procurar o Hospital de Cam-
panha, onde serão feitas as 
triagens e encaminhamento 
das pessoas para tratamento 
em domicílio ou internação.

"Vamos priorizar o início 
do tratamento precoce, antes 
até do resultado de teste. A 
gente sabe que os resultados 
demoram muito para chegar. 
Não adianta falar para fazer 
o teste rápido, pois ele só tem 
eficácia após o oitavo dia de 
contaminação. A gente sabe 
que na fase viral, entre o pri-
meiro e sétimo dia, é ideal para 
se fazer o tratamento e ter 
eficácia”, explicou o prefeito, 
sobre o tratamento que será 
ofertado no início da doença.

A Prefeitura de Silveiras, 
por meio da secretaria 
de Saúde, informou que a 
partir da próxima segun-
da-feira (20), o horário de 
saída do transporte de pa-
cientes gerais para outros 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

municípios será realizado, 
exclusivamente, pelo setor de 
agendamento.

A confirmação é feita na vés-
pera, com exceções de exames 
e consultas marcados para as 
segundas-feiras, que serão 
informados nas sextas-feiras. 
O atendimento é realizado das 
14h às 17h pelo número (12) 
3106-1308.

O município conta com 
atendimento de unidades 
referência da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
como Lorena, Guaratinguetá 
e Aparecida, além da Santa 
Casa de Cruzeiro, sua primeira 
porta de entrada e que atende 
à demanda de outras cidades 
do Vale Histórico.

Covid-19 – Segundo boletim 
atualizado nesta quinta-feira 
(16), Silveiras tem 19 casos 
confirmados, 73 notificações, 
8 casos suspeitos monitora-
dos em domicílio aguardando 
resultado do exame e dez 
recuperados. Em caso de sus-
peita, a Prefeitura recomenda 
entrar em contato pelo telefo-
ne (12) 3106-1114.

Alterações no serviço de transporte de pacientes em Silveiras
José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 

seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Conse-
lheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, 
Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da CBN e consultor jurídico 
da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É detentor da Ordem do Mérito 
Judiciário – grau de comendador; Atuou nas Empresas Globo, Radiobrás (Pre-
sidência da República); TV Rio/Record; Redes Manchete e Brasil de Televisão; 
na Difusora de Pinda e de Petropolis, na FM Independente de Aquidauana, MS; 
e Transamérica de Lorena, SP. Atuou nos jornais: São José dos Campos Diário, 
‘O Regional’, ‘Fala Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. É Cidadão Benemérito 
do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos municípios do Rio, Niterói, 
Japeri, Paracambi e Taubaté. Detentor das Medalhas Pedro Ernesto, Marechal 
Zenóbio da Costa e Tiradentes.
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LAMBANÇAS S/A – Deu na Veja 
e depois nos telejornais que o ex-
governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, alcunhado de ‘o Santo’ nas 
delações, foi indiciado pela Polícia 
Federal por suspeita de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro. A 
denúncia indica que Geraldo tinha por 
‘apanhador’ o cunhado, conhecido 
como ‘Ademarzinho’, mas como ele 
tem mais de 70 anos, foi beneficiado 
pela prescrição... 
FIM NO MESMO COMEÇO - Escolas 
de Samba do Rio de Janeiro estão 
demonstrando maior maturidade que 
o prefeito da Cidade e o Governador 
do Estado que, a pretexto de faturar 
com impostos e o apoio de alguns 
empresários, deixaram o Carnaval 
ocorrer, mesmo já sabendo da onda 
de coronavírus que varreria o mundo 
logo após a festa popular.
Agora, de novo, fazem de tudo para 
organizar o Carnaval de 2021. Mesmo 
com a indisposição das escolas de 
samba em participar de desfiles. 
Desesperados, ante a indefinição, 
mas de olho nas registradoras...
SÓ PENSAM NO DINHEIRO  - 
Querem porque querem a máquina 
do samba, para movimentar áreas 
turísticas, indústria hoteleira, bares 
e restaurantes. Mesmo concordando 
que é preciso haver responsabilidade 
para promover os desf i les.  O 
Carnaval, amigos, traz gente com 
perebas, as mais diversas do mundo 
todo, mas o presidente do Sindicato 
dos Meios de Hospedagem do 
Município do Rio, Alfredo Lopes, 
defende a necessidade de uma 
definição de datas, para iniciar a 
venda dos pacotes. As Escolas dizem 
que só desfilam se, até lá, houver 
meio eficaz de prevenção. Nova 
reunião, mais adiante, provavelmente 
em setembro, vai avaliar novamente 
se o Carnaval com desfiles acontece 
a 14 de fevereiro, e se haverá tempo 
hábil. Tudo precisa acontecer em 
consonância com a Liga de São 
Paulo, para que uma não quebre a 
popularidade da outra. Dessa vez 
pode ficar provado que, nem tudo 
aqui acaba em samba...
TV PÂNICO – As emissoras da Rede 
Globo buscam popularidade através 
do pânico. Acabam banalizando coisa 
séria, como a COVID. A Vanguarda, 
a título de baixar o pau no prefeito 
médico de Pindamonhangaba, 
aliás contaminado, noticiou que ele 
está entregando remédio de venda 
controlada à população que vai aos 
postos com sintomas do coronavírus. 
Trata-se do Invermectina, droga banal 
do dia-a-dia para matar piolhos, agora 
indicada na prevenção do mal da 
China. Na verdade, não procurado 
pela emissora, e, por quem anda 
compartilhando o informe, o ‘mata 
piolhos’ é vendido até pela internet, a 
R$ 19, ou 6 parcelinhas de R$ 3,31, 
na versão e 44 comprimidos. Logo, 
não há necessidade de receita...
FAKE NEWS – Repercussões sem 
confirmação acabam nutrindo o 
argumento do ministro Alexandre de 
Moraes...
AMIGO BOSCO – Recebi um toque 
de meu queridíssimo Amigo, ex-
prefeito João Bosco Nogueira: “BOM 
DIA amigo Cataldi. Acompanho, 
religiosamente, todos os dias sua 
matéria jornalística. Permita-me 
lembrar que no próximo dia 22 
de julho a Sociedade Esportiva 
Palmeiras comemora mais um ano da 
conquista de seu título de Campeão 
Mundial de Clubes, no Maracanã, em 
1951”.  Com todo respeito, respondi: 
Há controvérsias. Como não era 
nascido, sou de 1952, e, do alto 
de meus 68 anos, temo não poder 
testemunhar em favor de uma ou 
outra tendência... 
VESTIBULINHO PELA INTERNET 
– O tempo de isolamento, com 
suspensão de contratos de trabalho, 
ou atuação em home office ou, 

ainda, a paralisação das aulas 
presenciais, tem sido muito oportuno 
para reengenhar ia da v ida e 
aproveitamento de cursos, alguns 
deles gratuitos. Em São Paulo, 
ETECs tem oferecido chances 
ótimas em cursos técnicos. Em 
Pindamonhangaba, por exemplo, a 
ETEC está com inscrições abertas 
até 21 de julho às 15 horas, para 
cursos técnicos em Administração, 
Informática para internet, Mecânica, 
Nutrição e Dietética, e, ainda, 
Serviços jurídicos. As inscrições em 
www.vestibulinhoetec.com. Devido 
a pandemia, nesse semestre a 
seleção para vagas se dará por meio 
de análise de rendimento escolar 
dos pretendentes. Vale a pena 
aproveitar o tempo para se qualificar 
para a volta da vida normal...
EMBRAER EM ALTA – A Helvetic 
Airways assinou contrato com a 
Embraer para converter quatro 
de seus pedidos para a aeronave 
maior da família E2, o E195-E2. Até 
agora, a brasileira entregou cinco 
E190-E2s. As entregas, incluindo os 
quatro E195-E2, serão concluídas 
antes do final de 2021...
TANTA PRESSA À TOA – O eleitor 
brasileiro foi empurrado a toque de 
caixa para se tornar digital, e, tanta 
pressa para nada. O presidente do 
TSE - Tribunal Superior Eleitoral; 
Luís Roberto Barroso, decidiu excluir 
a necessidade de identificação 
biométrica, por meio de impressão 
digital, nas eleições municipais 
deste ano, tendo em vista o risco 
de contágio por covid-19. Para a 
atitude ouviu técnicos do Tribunal, os 
médicos David Uip, do Hospital Sírio 
Libanês, Marília Santini, da Fundação 
Fiocruz, e Luís Fernando Aranha 
Camargo, do Hospital Albert Einstein.
FALTA SANGUE – Pode faltar 
sangue quando mais seja preciso. 
Queda histórica em doações, por 
conta da pandemia, leva a Fundação 
Pró-Sangue a fazer um apelo. 
Uma redução de 50% de doadores 
significa queda de bolsas. Suficiente 
para causar impacto significativo 
no atendimento do dia a dia dos 
pacientes. As pessoas aptas a doar 
não precisam temer contaminação 
por coronavírus.
TANTO ALARIDO POR NADA – 
Só faltou convocarem camelô pra 
vender pastel e churrasco de gato, 
ao trazerem candidatos para alardear 
obra de melhoria no acesso ao 
Residencial Lessa. Nada de especial 
aconteceu até agora, a não ser o 
corte de pequeno espaço na Rua 
Gabriela de Barros Lessa. As mesmas 
cascatas eleitorais de sempre. Ali era 
necessária uma rotatória inteligente 
que evitasse congestionamentos e 
acidente por quem vai ao bairro, ao 
shopping ou seguir para Taubaté pela 
estrada velha...
SABESP CADÊ VOCÊ – Fiquei 
sabendo que, além dos moradores 
de vários bairros do Distrito de 
Moreira César, em Pinda, também 
já rezaram para todos os santos em 
busca de um milagre, residentes no 
Morumbi, Castolira e Residencial 
São Paulo. Querem que a Sabesp 
regularize o abastecimento. Falta 
água todo sábado, domingo e 
feriado. Pedem providências ao 
prefeito. Inclusive o rompimento 
do contrato de concessão, se 
necessário. Agora com o novo 
marco regulatório do saneamento 
nos parece estar mais fácil impor 
uma providência...
DETALHE – Fui informado que a 
SABESP, sem levar em conta o 
crescimento da cidade, utiliza o 
mesmo decantador há 48 anos. 
Tubos seriam de cimento com 
areia grossa e pedrisco, que não 
suportam a pressão exigida para 
o fornecimento adequado. Tá na 
hora de dar cartão vermelho à 
companhia...
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Etecs, Fatecs e Ctma abrem vagas 
para cursos profissionalizantes
Preenchimentos das vagas são feitas através de análise de histórico escolar dos alunos interessados

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale 

Em virtude da pandemia 
do novo coronavírus, as 
Etecs (Escolas Técnicas Es-
taduais), Fatecs (Faculdades 
de Tecnologia do Estado de 
São Paulo) e Ctma (Colégio 
Técnico Municipal de Apare-
cida) não terão vestibular e 
vestibulinho este ano.

Os estudantes passarão por 
uma avaliação do currículo 
escolar, que deve ter boas 
notas no ensino médio para 
garantir uma vaga no ensino 
técnico.  

O Centro Paula Souza está 
realizando as inscrições de 
forma online. Os interessados 
em concorrer um das vagas 
da Etec pode preencher o 
formulário através do site 

vestibulinhoetec.com.br até 
o próximo dia 21. Para a 
Fatec, o acesso é pelo portal 
vestibulinhoetec.com.br, até 
o próximo dia 22.

Em Aparecida, o Ctma está 
oferecendo quarenta vagas 
para cada curso (Adminis-
tração, Informática, Nutrição 
e Dietética e Desenho de 
Construção Civil).

As inscrições vão até o dia 
2 de agosto e podem ser fei-
tas de forma online, também 
com processo curricular. No 
sita de Prefeitura (aparecida.
sp.gov.br), há uma ficha que 
o candidato deve preencher 
e enviar através do e-mail co-
legio.matildefazzeri@gmail.
com e anexar além de todos 
os documentos que compro-
vam os critérios de seleção 
pessoal (que estão disponí-
veis no edital de inscrição) e 
informar no assunto: candi-
dato à seleção de aluno para 
o segundo semestre de 2020.

A secretaria do colégio 
também está recebendo as 
inscrições e podem ser en-

tregues no prédio da escola 
municipal “Profª Virgulina 
Marcondes de Moura Fázze-
ri”, de segunda à sexta-feira, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2020 AO TERMO DE 

COLABORAÇÃO Nº 13/2019 – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar unilateralmente 
o Termo de Colaboração nº 13/2019, conforme Processo nº 9600/2019, baseado no 
art. 43, II, do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 13.019/2014. As 
modificações no Plano de Trabalho da OSC Serviço de Obras Sociais - SOS, CNPJ 
nº 51.783.850/0001-44, tem como objetivo permitir a utilização do saldo remanescente 
equivalente a R$ 7.973,86 (sete mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis 
centavos) decorrente de despesas de alimentação e consumo não efetuadas em razão 
da suspensão das atividades presenciais devido à Pandemia do Coronavírus, além de 
alteração nas atividades de execução do objeto e remanejamento de recursos para 
despesas com materiais de limpeza e de higienização pessoal, provisão de RH e gêneros 
de alimentação, porém sem alteração do valor global do respectivo Termo. As demais 
cláusulas permanecem inalteradas. Data de assinatura: 15/07/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 308/2020; 3121/2020GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviços 
de calibração de aparelho de decibelímetro com certificação rastreável a RBC/IMETRO.
CONTRATADA: HSG INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EIRELI
CNPJ Nº: 19.842.668/0001-04

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 334/2020; 4778/2020GPRO, 
com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
prestação de serviço de mão de obra de avaliação geral dos equipamentos das máquinas 
JCB 422ZX, série 23200181 e série 2320186.
CONTRATADA: AUTOMEC COM. DE VEICULOS N.U. LTDA - MATRIZ
CNPJ Nº: 06.165.580/0001-53

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020 PROC. Nº 250/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial cadastrados na 
assistência farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 09.912.829/0001-08
VENCEDORA DOS ITENS: 07,08,15,17,19,21,45,59,109
VALOR TOTAL: R$ 21.235,20(vinte e um mil duzentos trinta e cinco reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2020
CONTRATADA: DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIB. DE MEDICAMENTOS ME
CNPJ Nº: 28.004.857/0001-07
VENCEDORA DO ITEM: 132
VALOR TOTAL: R$ 21.285,60(vinte e um mil duzentos oitenta e cinco reais e sessenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2020 PROC. Nº 282/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios 
para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ Nº: 07.343.901/0001-25
VENCEDORA DOS ITENS: 03,06,07,43,44
VALOR TOTAL: R$ 95.200,00(noventa e cinco mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2020
CONTRATADA: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA
CNPJ Nº: 55.118103/0001-42
VENCEDORA DO ITEM: 40
VALOR TOTAL: R$ 10.000,00(dez mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2020 AO TERMO DE 

COLABORAÇÃO Nº 07/2019 – INSTITUTO DIALOGARE
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar unilateralmente 
o Termo de Colaboração nº 07/2019, conforme Processo nº 9603/2019, baseado no art. 43, 
II, do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 13.019/2014. As modificações 
no Plano de Trabalho da OSC Instituto Dialogare, CNPJ nº 17.257.786/0001-20, têm 
como objetivo adequar suas atividades ao cenário atual da Pandemia da Covid-19, 
passando a admitir, com o remanejamento de recursos, a utilização mensal de R$ 500,00 
(quinhentos reais) para combustível e de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a locação de 
automóvel, porém sem alteração do valor global do respectivo Termo. As demais cláusulas 
permanecem inalteradas. Data de assinatura: 15/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2020 AO TERMO DE FOMENTO 

Nº 04/2019 – INSTITUTO DIALOGARE
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar unilateralmente 
o Termo de Fomento nº 04/2019, conforme Processo nº 3748/2019, baseado no art. 43, II, 
do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 13.019/2014. As modificações no 
Plano de Trabalho da OSC Instituto Dialogare, CNPJ nº 17.257.786/0001-20, têm como 
objetivo adequar suas atividades ao cenário atual da Pandemia da Covid-19, remanejando-
se recurso para a inclusão de despesa com locação de veículo e com combustível, além 
de alteração na provisão de RH - INSS, porém sem alteração do valor global do respectivo 
Termo. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data de assinatura: 15/07/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RERRATIFICADO

Aviso de Leilão Eletrônico e Presencial Nº 001/2020
O Município de Lorena-SP torna público que de acordo com o despacho do Exmo. 
Senhor Prefeito, acha-se aberta no Departamento de Compras e Licitações, o processo 
licitatório na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, do tipo MAIOR LANCE, 
originário do Processo Administrativo, que será regida pela Lei Federal nº 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela legislação superveniente, 
vigentes e aplicáveis à espécie.
O edital foi rerratificado tendo as seguintes alterações:
- Novo site do leiloeiro
- Endereço do novo local para interessados em participação presencial
- Dois novos lotes.
O leilão é para a venda de bens pertencentes que se tornaram inservíveis, em estado 
de conservação, que ocorrerá no dia 05 de agosto de 2020 ás 10h00min, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 4046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 16/2020 – PROC. Nº 335/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de instalação do sistema de combate ao incêndio na Escola Municipal 
Governador Mario Covas, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a 
realizar-se às 09h30min do dia 06 de Agosto de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

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 casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ AUGUSTO ANSELMO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 02 de outubro de
1993, residente e domiciliado Avenida Prefeito Nicanor Ramos Nogueira nº 519,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de MARIA PEDRINA ANSELMO BRAGA.
KEISSE DAIANE DOS SANTOS RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Mauá-SP, no dia 19 de maio de
2000, residente e domiciliada Avenida Prefeito Nicanor Ramos Nogueira nº 519,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de GELSON DE SOUZA RAMOS e
PATRICIA DOS SANTOS COSTA RAMOS. 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, 13 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão hoteleiro,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de abril de 1983, residente e domiciliado Rua Doutor Armando Marcondes Machado,
nº 190, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de VANDIR MOREIRA DE LIMA
e MARLENE APARECIDA DE LIMA.
ANNA CAROLLINE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 29 de junho de 1994, residente e domiciliada Rua Caraguatatuba, nº 286, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO DAS GRAÇAS SANTOS e ROSELI
APARECIDA DOS SANTOS. 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, 13 de julho de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS GUSTAVO DOS SANTOS COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de novembro de 1993, residente e domiciliado Rua Elpidio Sales Duarte nº 249,
Jardim Imperial, em Pindamonhangaba SP, filho de ADILSON COSTA e MARIA DE
LURDES DOS SANTOS COSTA.
LETÍCIA PEREIRA DOS SANTOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de julho de 1994, residente e domiciliada Rua Egidio Rabelo Neto nº 98,
Mantiqueira, Moreira César, em Pindamonhangaba SP, filha de NEILO ANTONO
SANTOS REIS e RITA VANDERCI PEREIRA DOS SANTOS. 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, 14 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FLAVIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de caixa, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de março de 1996, residente e domiciliado Rua Reverendo Paulo Hilkias
Homem de Mello nº 83, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de FLAVIO FERREIRA
DA SILVA e JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA.
AMANDA THAÍS DA COSTA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
19 de janeiro de 1993, residente e domiciliada Rua Reverendo Paulo Hilkias Homem
de Mello nº 83, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LUIZ LOPES
PEREIRA e MARIA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA. 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, 16 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IGOR MARIO APARECIDO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão estoquista,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 21 de
janeiro de 1999, residente e domiciliado Rua Suíça nº 1375, bloco 2, aptº. 304,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de LUANA APARECIDA SOARES.
MARIA CRISTINA BRAITBARTH, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 04 de janeiro de
2000, residente e domiciliada Rua Suíça nº 1375, bloco 2, aptº. 304, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filha de PAULO BRAITBARTH JUNIOR e SILVIA MARIA
BRAITBARTH. 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, 17 de julho de 2020.

das 9h às 17h. O prédio fica 
na praça Padre Vitor Coelho 
de Almeida, nº 499, no Jar-
dim São Paulo. 

O candidato deve compa-
recer ao local sem acom-
panhante, exceto quando 
menor de idade. A data de di-
vulgação dos resultados está 
prevista para 4 de agosto, a 
partir das 9h, na secretaria 
do Colégio Municipal de 
Aparecida, onde os candi-
datos também terão acesso 
à lista da segunda chamada.

A Fatec de Guaratinguetá, uma das unidades com inscrições abertas

Guará abre 
inscrição para 
Festival de
Cultura Online

A Prefeitura de Guara-
tinguetá abriu, na última 
terça-feira (14), as inscrições 
para o Festival de Cultura 
Online. O evento, gratuito, 
tem como objetivo valorizar 
diferentes segmentos artísti-
cos e culturais da cidade. Em 
função da pandemia do novo 
coronavírus, as apresenta-
ções serão transmitidas na 
página do Facebook “Cultura 
Guaratinguetá”, entre 3 a 5 
de agosto.

As produções devem ter 
duração de 20 a 30 minutos 
no formato de show, aulas-
-show, esquetes (pequenas 
peças), performances, lei-
turas, palestras, oficinas, 
curtas, exposições virtuais e 
outros meios de transmissão 
nas plataformas digitais. 
Serão selecionadas até 34 
projetos: 12 individuais, 
nove duplas, sete trios e seis 
quartetos com premiação de 
R$ 200 para cada integrante.

As inscrições seguem aber-
tas até o próximo dia 31. 
Poderão participar artistas 
e profissionais que residem 
em Guaratinguetá por no mí-
nimo dois anos. O formulário 
de inscrição e o edital podem 
ser encontrado na página do 
Facebook da Prefeitura. Para 
mais informações, os artistas 
devem entrar em contato 
com a secretaria de Cultura, 
pelo e-mail comunicaçãocul-
turaguara@gmail.com.

Da Redação
Guaratinguetá
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Diagnosticado com Covid-19, Isael segue em 
isolamento e pede atenção contra a doença
Prefeito de Pinda testa positivo e alerta população; secretaria amplia condições no Pronto Socorro

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) comunicou, na 
noite da última noite quinta-
-feira (16), que foi infectado 
com o novo coronavírus. O 
chefe do Executivo está em 
isolamento domiciliar para 
contenção da doença que já 
infectou quinhentas pessoas 
no município e vitimou 18.

Em vídeo divulgado nas 
redes sociais, Domingues 
relatou que está na linha 
de frente em combate a 
Covid-19, como prefeito e 
médico, realizando reuniões 
com o Comitê e também vi-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

sitando unidades de saúde. 
“Hoje, eu comecei a sentir 
um pouco mal estar, um 
pouquinho de dor no corpo, 
um pouquinho de febre e 
tosse”.

Recentemente, ele rece-
beu visitas de outras pes-
soas para abordar ações 
para o município, e devido 
aos sinais, fez a testagem. 
Domingues afirmou ainda 
que se sente bem e continua 
trabalhando de casa via 
1DOC (plataforma digital 
da Prefeitura). Quem teve 
contato com o prefeito foi 
listado e deve acompanhar 
a evolução de possíveis 
sintomas do vírus.

Nesta semana, a secre- Isael Domingues durante inauguração da UBS Vila Rica; prefeito é um dos quinhentos infectados de Pinda

Fotos: Bruna Silva

taria de Saúde de Pinda-
monhangaba reservou um 
espaço para coleta de amos-
tras da Covid-19, ao lado do 
prédio da Saúde da Mulher. 
A intenção é de desafogar 
este procedimento no Pron-
to Socorro Municipal, os 
pacientes suspeitos farão o 
exame dentro do Ônibus da 
Saúde. Assim, a pasta visa 
proporcionar mais seguran-
ça para os moradores, além 
de evitar aglomeração. Para 
diagnóstico da doença, o 
município conta com quatro 
gripários: Pronto Socorro 
Municipal, Unidades de 
Pronto Atendimento do 
Araretama, Cidade Nova e 
Moreira César.

Pinda reforça atendimento à população 
de rua durante pandemia da Covid-19
Ações são ampliadas com população que vive em meio ao risco de contaminação

Após observar o aumento 
do número de andarilhos 
circulando por Pindamonhan-
gaba em meio à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
a Prefeitura intensificou desde 
a última semana as ações de 
abordagem social e de apoio 
às pessoas em situação de 
rua. Além de oferecer vagas 
de acolhimento no abrigo mu-
nicipal, a equipe da secretaria 
de Assistência Social busca 
incentivar o grupo a reatar 
seus laços familiares.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

De acordo com a secretária 
de Assistência Social, Ana 
Paula Miranda, os agentes da 
pasta e da GCM (Guarda Civil 
Metropolitana) percorrem 
diariamente diversos pontos 
da cidade, principalmente na 
região central, promovendo 
abordagens sociais a homens 
e mulheres que estão fora de 
seus lares.

Segundo a chefe da pasta, o 
rastreamento constatou que 
nos últimos meses o número 
de andarilhos que chegaram 
ao município aumentou. Eles 
estariam espalhados pela ci-
dade, mas a maior parte tem 
permanecido na região central. 

Durante o atendimento aos 
moradores em situação de rua, 
os servidores tentam conscien-
tizá-los sobre a importância 
de buscarem apoio no Centro 
de Acolhimento, que funciona 
no Ginásio da Quadra Coberta 
do bairro Chácara da Galega. 
Além de camas e banho, a uni-
dade assistencial, que funciona 
24 horas, oferece refeições 
para os assistidos.

Caso as equipes de triagem 
constatem que o usuário apre-
senta sintomas da Covid-19, 
ele é encaminhado para o 
atendimento médico. “Além de 
toda essa acolhida, a secretaria 
tem intensificado suas ações 

visando protegê-los desde o 
início da pandemia. Através 
deste trabalho são realizados 
os serviços de auxílio às ne-
cessidades especiais que esse 
público precisa com os res-
pectivos encaminhamentos”, 
explicou Ana Paula. 

A secretária de Assistência 
Social revelou as dificuldades 
que as equipes vêm encon-
trando no trabalho de cons-
cientização. “Somente surte 
efeito quando o morador em 
situação de rua aceita ser aju-
dado, pois temos visto muitos 
casos em que eles não aderem 
ao nosso trabalho e afirmam 
preferir viver na rua ao con-
forto de um lar e o aconchego 
da família, em virtude de seus 
vícios que não são aceitos pela 
família”.

Fotos: Divulgação PMP

Abordagem a casal de moradores de rua; Pinda intensifica ações

Com investimento de R$ 93,8 milhões, 
CDHU entrega 146 moradias em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
promoveu na manhã desta 
quinta-feira (16), a primeira 
etapa da entrega das mora-
dias da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano) do empreendi-
mento Ubatuba G. Localizado 
na rodovia Oswaldo Cruz nº 
2.365, no bairro Marafunda, 
o conjunto deve beneficiar 
146 famílias.

O programa contou com 
a doação do terreno pela 
Prefeitura e investimento 
total de R$ 93,8 milhões pela 
CDHU. Apenas na primeira 
etapa, foram R$ 36,4 milhões 
destinados a 141 imóveis de 
71,17m² e dois dormitórios. 
Os outros cinco contam com 
53,37m² e um dormitório, 
além de sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço, piso 
cerâmico, laje completa, 
redes de água, elétrica e es-

Wanessa Telles
Ubatuba

goto, pavimentação asfáltica, 
drenagem, paisagismo, urba-
nismo e iluminação pública 
em todas as moradias. Uma 
das unidades foi adaptada 
para pessoas com deficiência.

A cerimônia de entrega 
simbólica contou com a 
presença do prefeito Délcio 
Sato (PSD) e o secretário es-
tadual de Habitação, Flávio 
Amary. O empreendimento 
oferece 376 apartamentos 
à população, mas até o mo-
mento, 146 famílias foram 
contempladas. 

Em função da pandemia do 
novo coronavírus, a visita aos 
domicílios não serão permiti-
das. Apenas 11 famílias pode-
rão participar da cerimônia 
de assinatura dos contratos. 
O evento segue as medidas 
restritivas de distanciamen-
to social de, no mínimo, 
dois metros, higienização 
do local e disponibilização 
de máscaras, álcool em gel, 
luvas descartáveis e canetas 

de uso único. 
O financiamento das uni-

dades já segue os novos 
procedimentos da políti-
ca habitacional do estado 
de São Paulo, que concede 
juros zero para famílias 
com renda mensal de um a 
cinco salários mínimos. Os 
beneficiados pelo Ubatuba 
G pagarão o mesmo valor 
durante os trinta anos de 
contrato. O valor das parce-
las é calculado considerando 
a renda dos moradores, que 
pode comprometer até 20% 
dos rendimentos mensais 
com as prestações.

Outras obras da CDHU – 
Até o momento, foram 697 
residências entregues em 
Ubatuba, incluindo as 146 
desta etapa. Em São José dos 
Campos, 35.413 moradias 
foram finalizadas e mais 
1.132 seguem em andamen-
to com aplicação de R$127,6 
milhões da CDHU e pela 
Agência Casa Paulista.

Programa prevê oferecer mais 230 habitações para famílias 
de áreas de risco; unidades já seguem os novos procedimentos
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Cruzeiro amplia tratamento de esgoto 
com investimento de R$ 15 milhões
Saae assina convênio com o Governo do Estado para ETE descentralizada que 
deve atender três mil famílias; estação de grande porte é licitada para área central

O saneamento básico de 
Cruzeiro deve ter um avanço 
ainda este ano. O Saae (Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto) assinou um convênio 
com o Fehidro (Fundo Esta-
dual de Recursos Hídricos) 
para a construção de uma 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) na Vila Juvenal. O 
investimento ultrapassa os 
R$ 2 milhões.

Atualmente, apenas 3% 
do esgoto da cidade é tra-
tado. Com este convênio de 
R$1,831 milhão, o primeiro 
assinado pela autarquia após 
a conquista da CND (Certidão 
Negativa de Débito) cerca 
de três mil famílias serão 
beneficiadas.

De acordo com o diretor 
do Saae, Kleber Siqueira, a 
obra, orçada em R$ 2,5 mi-
lhões, terá o custeio de 70% 

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

pelo Fehidro e o restante de 
contrapartida. A estrutura 
de pequeno a médio porte 
atenderá a região que sofre 
com a estrutura precária e o 
distanciamento do Centro da 
cidade. A ETE Mata Atlântica 
será construída na região 
que lança o esgoto de forma 
inadequada em galerias de 
águas pluviais e valetas.

O projeto, que iniciou as 
tratativas em setembro de 
2019, teve o convênio assina-
do nesta semana e a licitação 
ainda será aberta. A previsão 
de assinatura do contrato 
é para outubro, e o início 
das obras em novembro. O 
prazo para conclusão é de 
seis meses.

Para ampliar o tratamento 
de efluentes, Cruzeiro licitou 
uma ETE de porte grande 
para o Centro da cidade. 
Segundo o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD), a estru-
tura tratará mais de 50% do 
esgoto do município. A obra, 

que está orçada em R$15 
milhões, segue nos processos 
técnicos da licitação. No final 
do mês serão abertas as pro-
postas e definido o valor final. 
Segundo Siqueira, o Saae 
tem cerca de R$ 13 milhões 
reservados para o serviço. 
Serão estações independentes 
(Mata Atlântica e Central) 
devido ao distanciamento dos 
bairros. A Central levará até 
18 meses para ser entregue.

O diretor, além de explicar 
os trabalhos de organização 
da autarquia com projetos, 
licenciamentos e economias, 
destacou que desde o ano 
passado as equipes seguem 
com as obras de canalização 
e instalação de interceptores 
para ligá-los as ETEs. “Estamos 
instalando os interceptores de 
esgoto para tirar de alguns 
córregos, outros já não têm 
uma gota de esgoto lançado. 
Além do meio ambiente, o 
saneamento básico está ligado 
direto à saúde pública pela 
exposição do esgoto, mau 
cheiro e moradores expostos 
em situações precárias”.

As canalizações no Jardim 
São José já foram concluídas 
e trechos como do córrego 
da Barrinha, Jardim América 
e Europa estão com 85% das 
redes prontas. O sistema eli-
minará o lançamento direto 
de esgoto aos córregos, inter-
ligando a rede até as ETE’s.

Fotos: Reprodução Saae

ETE em Cruzeiro; município deve construir duas novas estações para ampliar índice de saneamento básico

Potim identifica casos suspeitos do novo coronavírus em barreira sanitária

Para conter o aumento dos 
casos da Covid-19, a secretaria 
de Saúde de Potim iniciou, na 
última terça-feira (14), a barrei-
ra sanitária na entrada da cida-
de, na Ponte Nova. Conforme 
dados da secretaria de Saúde, 
cerca de 360 moradores foram 
abordados pela equipe.

O objetivo é orientar a po-
pulação sobre maneiras de 

Bruna Silva
Potim

prevenção à Covid-19 como 
uso de máscaras e higienização 
das mãos. Durante as ativida-
des foram abordados ciclistas, 
pedestres e motoristas. As 
pessoas que passam pelo local 
também têm a temperatura 
corporal medida e preenchi-
mento de questionários sobre 
possíveis sintomas e de contá-
gio da doença.

Com o método, a Prefeitura 
identificou um caso suspeito 
em que o indivíduo estava com 

febre e teve contato com outro 
infectado. Houve ainda o enca-
minhamento do paciente para 
consulta especializada, mesmo 
o município não podendo obri-
gá-la a ter assistência médica.

Segundo os responsáveis pela 
atividade, mais da metade dos 
moradores abordados estavam 
utilizando máscaras de prote-
ção e apoiam a medida adotada 
pela administração municipal. 
A secretaria de Saúde conta-
bilizou que cinco moradores 

atendidos pelo bloqueio sanitá-
rio tiveram sinais da Covid-19 
nos últimos 14 dias.

Conforme o último boletim 
epidemiológico, Potim tem 70 
casos confirmados, sendo 56 já 
recuperados, 11 que permane-
cem em monitoramento e um 
internado. A cidade aguarda 
o resultado de mais noventa 
testes, sendo que quatro pa-
cientes estão internados para 
auxílio médico. Uma morte foi 
confirmada desde março.

Mais de trezentas pessoas foram abordadas durante a ação da secretaria de Saúde; cidade tem setenta confirmações

Ação em Potim que tenta barrar contaminações do novo coronavírus

Fotos: Marcelo A. dos Santos


