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QUEM VOTOU?

O cenário político de Lorena passou por nova po-
lêmica e denúncias nesta semana. O prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) acusou a Câmara de fraudar 
uma votação utilizando a senha do vereador Anderson 
Aparecido Pinto, o Careca da Locadora (PSDB), ausente 
no momento do voto. A presidência abriu uma CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquérito) para apurar o fato.

Realizada na última segunda-feira (24), a sessão teve 
um desdobramento envolvendo o Ministério Público 
e a Justiça. De acordo com o chefe do Executivo, du-
rante a segunda votação do projeto de lei 40/2020 de 
autoria do vereador Fabio Longuinho (PSD), o voto de 
Careca foi o primeiro a ser computado, mesmo sem a 
presença do parlamentar.
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A denúncia sobre o 
"voto fantasma" de 
Careca, que estava 
fora da Câmara

Maurinho Fradique anulou sessão e prometeu investigar caso

Foto: Rafaela LourençoFoto: Rafaela LourençoFoto: Rafaela Lourenço

Careca na tribuna: vereador teve voto computado mesmo fora da Casa

Após afastar diretor da 
Câmara, MP investiga 
Ernaldo e Marcondes
Projeto de 2017 para empréstimo de R$ 1,3 milhão é questionado 
por denúncia de “ato de improbidade administrativa” em Aparecida

O Ministério Público de São 
Paulo entrou com uma ação 
de responsabilidade por ato 
de improbidade administra-
tiva e pediu afastamento do 
diretor da Câmara de Apareci-
da, José Geraldo de Souza. No 
documento, o MP investiga o 
vereador Marcelo Marcon-

des (PV), o prefeito afastado 
Ernaldo Marcondes (MDB) e 
o servidor da Câmara Kleber 
Adinoel Marques sobre a apro-
vação de um projeto de lei do 
Executivo de 2017, que permi-
tia empréstimo da Prefeitura 
com o Banco do Brasil, na 
ordem de R$ 1,3 milhão. O MP 

cita um inquérito civil e uma 
ação popular que tramitaram 
na Promotoria de Justiça e na 
1ª Vara Judicial de Aparecida, 
respectivamente. As investi-
gações apontam que houve 
“adoção intencional de pro-
cedimentos inidôneos para 
obter a aprovação de projeto 

de lei, visando à autorização 
para o município de Aparecida 
contrair empréstimo em valo-
res elevados”, o que violaria a 
Constituição Federal e incorre 
na prática de “ato de improbi-
dade administrativa”.

Ex-presidente, Marcelo Marcondes está entre investigados pelo MP
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Aparecida e 
Guaratinguetá 
avançam na 
flexibilização

Guaratinguetá e Apareci-
da decidiram, nesta semana, 
que irão avançar para a fase 
amarela da flexibilização do 
isolamento social. A medida foi 
tomada 21 dias após a libera-
ção do Estado para a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte). Em 
meio à discussão sobre uma 
maior flexibilização, os municí-
pios enfrentam a elevação dos 
casos e também a recessão do 
turismo.
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Com 167 casos 
de coronavírus, 
Teca pede apoio 
da população

Apesar do crescente nú-
mero de infectados pela Co-
vid-19 e leitos ocupados nos 
hospitais, a Prefeitura tem 
encontrado dificuldade na 
conscientização da população 
e aponta irresponsabilidade 
por parte dos moradores 
da cidade, que contabilizou 
167 casos confirmados, 88 
suspeitos e 5 óbitos.
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Artistas de Pinda podem 
se inscrever por auxílio 
contra impactos da crise

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhan-
gaba passou a divulgar, nesta 
semana, os detalhes de como 
será o cadastro de mapeamen-
to dos artistas e companhias 
culturais. A intenção está em 
agilizar o processo de repas-
se dos recursos da Lei Aldir 
Blanc. Para ser beneficiado, 
o artista deve se cadastrar no 

site da Prefeitura e preencher o 
formulário disponível até o dia 
11 de setembro. O pagamento 
no valor de R$ 600 será feito 
mensalmente, em três parcelas, 
pela secretaria Estadual de 
Cultura e Economia Criativa. 
Poderão receber os trabalha-
dores que não possuam vinculo 
formal.
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Após meses, Viva 
Pinda retoma 
serviço estendido

A Viva Pinda retomou o 
horário estendido da frota de 
transporte público, reduzida 
desde março. A medida foi mo-
tivada pelos novos horários de 
funcionamento do comércio. 
Com o avanço do município 
no Plano São Paulo e funcio-
namento dos estabelecimentos 
comerciais em oito horas 
diárias, a empresa retomou 
atendimento.
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Vito Ardito

Bastidores da Política

Pé na Cova, Tanga, Fraudite e Longuinho

 A ENCRUZILHADA 
CONHECIDA

Mario Amato, o autor da frase 
acima, foi presidente da FIESP (Fe-
deração das Indústrias do Estado de 
São Paulo) no governo Sarney. 

O Plano Cruzado nas ruas como 
o salvador da crise econômica brasi-
leira. O povo acreditou, pois Sarney 
alcançou um índice de popularidade 
de 80%.

O plano incluía o congelamento 
de preços e salário como requisito 
para combater o aumento descon-
trolado da inflação, evento repetido 
pelos outros planos econômicos.

 No momento em que tomou 
posse na FIESP, Amato declarou, 
em nome dos empresários paulistas, 
total apoio ao Plano Cruzado, mas, 
ao mesmo tempo, pediu ao governo 
que deixasse que os empresários co-
operassem “consciente e livremente 
e não pela coação”.

O apoio da maior organização 
patronal do país contava com um 
empresário polêmico à frente dos 

interesses dos empresários.
Não poupava críticas, grosseiro 

as vezes, diante das políticas econô-
micas do governo.

Pelo seu perfil “politicamente 
incorreto” era considerado pela 
esquerda, na época forte opositora 
ao governo, como representante do 
reacionarismo das classes empreen-
dedoras brasileiras.

Ainda em janeiro de 1987, Ama-
to iniciou embate com o governo 
Sarney ao prever a possibilidade de 
desobediência civil generalizada por 
parte dos empresários caso o gover-
no não descongelasse os preços. 

Em resposta, o presidente Sarney 
comparou a atitude de Amato ao 
estilo de Bakunin, anarquista russo 
do século XIX. 

Na eleição de 1989, forte opo-
sitor ao candidato dos sindicatos 
trabalhistas, criou uma frase que foi, 
segundo alguns cientistas sociais, 
preponderante na derrota do candi-
dato Lula: “Se Lula for eleito, 800 
mil empresários deixarão o País.”

A história de Mario Amato, este 
líder empresarial politicamente in-
correto, é o retrato de um país que 
não evolui.

O déficit público é um dos gran-
des males do país, uma perseguição 
implacável contra o desenvolvimen-
to brasileiro porque os políticos 
acreditam que o dinheiro cai do céu. 
Todas as nossas crises de déficit 
público foram “consertadas” com o 
aumento de impostos. 

O Plano Real, com algumas 
imperfeições, conseguiu resolver 
a questão do déficit público legado 
ao país uma relação de déficit/PIB 
extremamente confortável para o 
país alçar voo no desenvolvimento.

A presidente Dilma Rousseff, 
ignora esta conquista e relaxa o 
controle de gastos imaginando que 
o país cresceria e ganharia um busto 
em uma praça pública.

Ganhou um impeachment, que 
muitas pessoas imaginam que foi 
pelas “pedaladas fiscais”, mas, pelo 
descontrole do gasto acumulativo do 
país com estádios de futebol, olim-
píadas e a corrupção desenfreada.

O presidente Temer assume e 
com toda a sua experiência política 

convenceu o parlamento sobre a 
construção do teto de gastos. Não foi 
fácil, pois os políticos, funcionários 
públicos, militares acham que o 
dinheiro público é capim. 

Difícil constatar que no governo 
Fernando Henrique Cardoso os ser-
vidores públicos (militares idem) fi-
caram 8 anos sem aumento salarial!

Estamos na iminência de ver o 
teto de gastos desabar e a “receita” 
de Dilma Rousseff ser colocada 
em prática num embate do grupo 
de militares (eram muito jovens 
quando os planos de Geisel elevou a 
dívida externa brasileira pro espaço, 
para estratosfera) e os liberais de 
Paulo Guedes (sintomaticamente 
debandando simplesmente por não 
acreditar que o governo adote o li-
beralismo) sinal que o gasto público 
será elevado e consequentemente o 
déficit público ultrapassara o PIB 
(estamos próximos). O presidente 
na encruzilhada e na busca de po-
pularidade, com certeza, não vai 
lembrar dos desastres de Dilma e 
Rousseff, e o ministro Paulo Guedes 
esvaziando, aos poucos, as gavetas.

O país que se dane e porrada na 
boca da democracia!

“O país que se dane e porrada 
na boca da democracia”

Lorena – O vereador Anderson 
Aparecido – o Careca da Locadora, 
que sempre demonstrou falta de opi-
nião própria nas discussões do Legis-
lativo e, esta semana, pelas evidências 

dos fatos, deixou 
claro que seu 
voto realmente 
não lhe pertence. 
Denunciado pelo 
líder do prefeito 
e comprovado 
pelas câmeras do 
COI, na última 
segunda-feira, 
ele já havia dei-

xado a Câmara rumo à sua residência, 
quando o placar eletrônico da Casa de 
Leis, acusou seu voto num projeto que 
prejudica a cidade, como se estivesse 
ainda participando da sessão. Até o 
momento ele ainda não revelou quem 
votou em seu lugar!!!

Cobertor pequeno
Parece que não vai ter passagens 

disponíveis para todos vereadores 
do clã de Paulo Vieira, neste pró-
ximo ‘bonde eleitoral’ em Cruzei-

ro. Comenta-se 
que por conta 
dos novos filia-
dos ‘ascendeu o 
sinal de alerta’ 
para alguns dos 
atuais parlamen-
tares que buscam 
a reeleição. Na 
conta da espe-

culação política, parece que Vieira 
convidou mais passageiros que o 
limite de vagas, digo, legendas para 
seu palanque. Disseram ainda que a 
única exceção é Charles Fernandes 
que tem o tapete pregado no PL 
por conta do deputado federal que 
representa os comerciários.

Casca de bananas
Disseram que a equipe do presi-

dente da Câmara de Cruzeiro, Mário 
Notharangelli, teve que agir rápido 
para desmontar os boatos nas redes 
sociais da cidade, de que a Casa de 
Leis realizaria um concurso público 
fora de época – aparentemente como 
benefício eleitoral. Para garantir a 
transparência do período eleitoral, a 
Câmara quanto instituição divulgou 
até notas oficiais na imprensa local 
desmentindo o tal concurso...

Não sei vou ou fico?
Faltando apenas 17 dias para 

encerrar o período das convenções 
partidárias, a ansiedade toma a patu-
leia política de Pinda para saber com 
quem o vereador Rafael Goffi vai 
cumprir o combinado. Ou seja, leva 
sua campanha a prefeito com grupo 
que filiou no PSDB e com Ronaldo 
Pipas, que foi pro DEM na promessa 
de ser vice, ou se joga tudo pro alto 
e pega carona na majoritária de Vito 
Ardito (PP)...

A fila anda
Enquanto Rafael Goffi – “não faz 

e nem desocupa a moita” – com rela-
ção a corrida eleitoral em curso, ou 
seja, se encara de 
prefeito ou afina 
o discurso para 
vice, vazou nas 
rodas políticas 
que o ex-prefeito 
Vito Ardito (PP), 
que pretende ad-
ministrar Pinda 
novamente, teria 
consultado o Dr. Julielton do PSD 
para uma eventual aliança majoritá-
ria. Disseram que a proposta ainda 
está em análise no grupo de Torino, 
se é que o encontro teve sua anuên-
cia. Perguntem ao Norbertinho!!!

Casa dos artistas
Pegou muito mal aos vereadores 

Tão ‘Tanga Frouxa’, Adevaldir pé 
na cova e Maurinho do Tio Fradi-
que desrespeitarem a vice-prefeita 
Marietta Bartelega, que luta contra 
a Covid-19 para se manter viva. O 

episódio, digo, o escárnio ocorreu 
durante a última sessão de Câmara, 
onde até vereador que estava ausente 
votou em projeto que prejudica a 
administração e a cidade de Lorena. 
Independente de política, eleição se 
ganha no voto, não torcendo para 
que o adversário morra.

Casa dos artistas II
Após se provado e comprovado 

que o vereador Careca da Locadora 

“Ou o Brasil acaba com o déficit público 
ou o déficit público acaba com o Brasil”.

Mario Amato

Careca da Locadora

não participava da sessão de Câma-
ra da última segunda-feira, quando 
uma ‘mão misteriosa’ votou por 
ele no projeto da ‘PPP do lixo’, na 
sessão seguinte, ou seja, da última 
quinta-feira, em que os nobres par-
lamentares anteciparam – segundo 
o prefeito – para receber ‘uma gra-
ninha a mais’ no mês, agiram como 
se os ‘vilões da história’ fossem os 
denunciantes e este Atos, que deu 
publicidade à fraude. A pergunta que 
não quer calar: “até quando Lorena 
vai ter um Legislativo como este, 
que além de não construir, descon-
trói o que foi feito?”

Casa dos artistas III
Botaram o ‘cabrito para vigiar 

a horta’ – Diante do flagrante de-
lito, ou seja, o voto ‘fantasma’ do 
Careca, que não estava na sessão, 
o presidente decide: 1 - cancelar a 
sessão fraudulenta; 2 - criar uma 
CPI para investigar o próprio crime; 
3 - colocar o maior suspeito como 
chefe da investigação... adivinhem 
quem??? Ah! Na Praça, quem soube 
da escolha dos membros não sabia 
se ria ou se chorava...

Filme repetido
Em ritmo de pandemia, sobram 

lembranças nas redes sociais de 
Guaratinguetá dos 8 anos em que 
Junior Filippo prefeiturou, críticas e 
mais críticas do concorrente Argus 
Ranieri – que segue em sua terceira 
tentativa em ganhar a eleição na terra 
de Frei Galvão – e, contrapondo a 
tudo isso, Marcus Soliva nas redes 
sociais e presencialmente pelas ruas 
da cidade promovendo uma over-
dose de inaugurações, obras e lan-
çamentos de projetos na população. 
Com a palavra, os eleitores daqui a 
11 semanas!!!

Cara ou coroa?
Pelo aplauso da torcida em 

Piquete, Rominho e Xeroso dispu-
tam no voto a voto a preferencial 
eleitoral para 15 de novembro. De 
acordo com os 
pensadores da 
política local, a 
cena comum das 
eleições passa-
das, onde sem-
pre uma dupla 
de concorrentes 
se destacava um 
pouco à frente 
dos demais, não condiz com a rea-
lidade desta temporada. A previsão 
é que os eleitores terão apenas duas 
opções, a não ser que a pré-candi-
datura de Mário Silva, pelo PSC, 
emplaque no mercado político. A 
pergunta é: ‘num contexto de pola-
rização, quem terá ‘oxigênio’ para 
chegar no pódio’?

Festival das canecas
Parece que nem com a Justiça 

fazendo marcação em cima da ad-
ministração pública de Aparecida, 
as coisas se estabilizam. Um BO 
iniciado em maio – a compra de mais 
de R$ 6 mil em canecas publicitárias 
– fez a cabeça do diretor presidente 
do SAAE, Laércio Nogueira, rolar 
dias atrás. Nada demais comprar 
canecas promocionais, que pese a 
população que espera da autarquia 
‘água e esgoto tratado’, mas comprar 
da empresa da esposa do presiden-
te do partido da prefeita, isso foi 
considerado falta grave, ou melhor 
pênalti!!!

Operação ‘Gaeco’
Rumores dos corredores do Mi-

nistério Público dão conta que uma 
investigação sobre novas empresas 
abertas em Canas, cujos CNPJ’s 
podem ter ligações com políticos 
detentores de mandatos, deve 
deflagrar uma ação do Gaeco na 
cidade, nos rigores da ‘Lava Jato’. 
Disseram que, ao que tudo indica, o 

pequeno município se transformou 
em uma espécie de ‘caminho do 
ouro’ para alguns espertalhões. 
Investigações sobre empreendi-
mentos imobiliários, empresas de 
transporte e terraplenagem e até 
agropecuária estão no ‘telescópio’ 
dos promotores.

 
Assédio

O desfile de postulante a vice 
da prefeita Erica Soler, acabou 
nesta última quarta-feira. Através 
das redes sociais e pelos ‘cornetei-
ros’ do Raspadão, a população de 
Potim tomou conhecimento que o 
professor Gilmar, anunciado como 
pré-candidato a vice, é o substituto 
do Marcinho do Supermercado, 
num eventual segundo mandato. 
Claro que ainda precisa combinar 
com os eleitores, para que em 15 
de novembro as urnas validem a 
aliança.

Onde há fumaça...
Ainda sobre Potim, rola entre os 

bem informados que um dos parti-
dos mais importantes da cidade e 
com representatividade na Câmara 
está na mira da executiva estadual 
como alvo de uma intervenção. 
Disseram ainda, se a tal intervenção 
acontecer, o município terá uma 
candidatura a prefeito a menos. 
Quem viver, verá!!!

Confirmadíssimo 
A informação que rolou na Praça de 

Guará, de que o 
candidato a pre-
feito Argus Ra-
nieri (MDB) po-
deria ter de cor-
rer atrás de outro 
vice às vésperas 
da convenção, 
foi rebatida esta 
semana em alto e 

bom tom. O próprio Dr. Marcelo Mei-
relles informou à redação deste Atos, 
esta semana, que a aliança tucana com 
os emedebistas continua valendo e que 
será mesmo o vice de Ranieri.

E por falar em...
...Argus Ranieri – talvez pela 

quantidade maior de candidatos à 
Câmara que agregados em seu pa-
lanque, a amplificação de suas lives, 
suas críticas e posicionamentos estão 
chegando mais rápido na periferia 
de Guará. Pela contagem inicial, o 
emedebista tem mais que o dobro de 
postulantes ao Legislativo, se compa-
rado a Marcus Soliva e mais que triplo 
de Junior Filippo. Com a palavra, as 
urnas para revelar a eficiência...

Perguntar não ofende
Com estas supresas da Justiça 

hora ou outra afastando ou colo-
cando algum gestor público de 
Aparecida na alça de mira, será 
que antes de virar o ano alguém vai 
acabar em cana?

Suspense
A semana foi quente no Legisla-

tivo de Aparecida, pelo menos para 
o vereador Marcelo Marcondes - que 
ultimamente não vinha nem espirran-
do pra não chamar atenção - e para o 
diretor administrativo, José Geraldo 
de Souza, este inclusive com pedido 
de afastamento imediato das funções 
por ordem do Ministério Público. 
Ventos dos corredores  deram conta 
que já passou da hora de um pente 
fino no SAAE!!! 

Mensagem cifrada
Na base do 'corra que a polícia 

vem aí', ouviu-se em alto e bom tom, 
no largo da Matriz, que o homem ofe-
receu sua caminhonete ao sobrinho 
para assumir a bronca de 2011.

De olho no calendário...
...faltam 80 dias, 11 semanas!!!

Paulo Vieira

Rominho X Agnaldo

Marcelo Meirelles

Guilherme Carvalho

Silveiras – O prefeito Guilherme 
Carvalho, que anunciou o pontapé 
inicial das obras em parceria com a 
Sabesp para a implantação da rede 
de tratamento de água do bairro 
Bom Jesus. O 
trabalho é mais 
um da atual ad-
ministração que 
tem mostrado há 
pouco menos de 
quatros anos o 
que o anteces-
sor poderia ter 
feito durante seu 
reinado se não 
fosse o desinteresse em ver a cidade 
crescer de fato. Com investimento de 
aproximadamente R$ 900 mil, a obra 
deve atender a 280 imóveis e mais de 
trezentas famílias por meio do sistema 
de 2,5 quilômetros da rede de distri-
buição de água no bairro.
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Litoral cobra mais leitos no Hospital Regional 
Vítimas da pandemia ocupam 73% das vagas da unidade; região tem mais mortos vítimas da Covid-19

Temendo um possível 
aumento de infectados pelo 
novo coronavírus no Litoral 
Norte, as prefeituras das 
quatro cidades litorâneas 
encaminharam na última 
quarta-feira (26) um ofício 
ao Governo do Estado soli-
citando abertura de novos 
leitos no Hospital Regional 
de Caraguatatuba. Além de 
mais vagas de atendimento 
para adultos, os municípios 
cobram a implantação de 
leitos infantis. 

Assinado pelos secretários 
de Saúde de Caraguatatuba, 
Ilhabela, São Sebastião e 

Lucas Barbosa 
RMVale

Ubatuba, o ofício pede para 
que o governador João Doria 
(PSDB) providencie as cria-
ções de mais vinte leitos de 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo), sendo dez para 
adultos e outros dez para 
crianças. 

Atualmente, com uma taxa 
de ocupação de 73%, o Hos-
pital Regional de Caraguata-
tuba possui vinte leitos de 
UTI e dez de enfermaria. O 
local não conta com espaços 
destinados ao atendimento 
exclusivo do público infantil.  

Na justificativa do docu-
mento, os representantes 
das quatro cidades revelam 
que temem que em breve 
o hospital fique sem leitos 

disponíveis para atender 
novos pacientes, já que é 
provável que ocorra um 
aumento de infectados pela 
Covid-19 após a região ter 
avançado, no último dia 7, 
para a terceira fase (Ama-
rela) do plano estadual de 
flexibilização comercial. 

Em seu pedido, os secretá-
rios ressaltam a necessidade 
da implantação de leitos de 
UTI pediátricos, pois a ala 
especializada neste público, 
que funcionava no Hospital 
Regional de São José dos 
Campos foi desativada no 
início deste mês devido à 
uma suposta baixa demanda 
de usuários. 

De acordo com os repre-

sentantes das prefeituras do 
Litoral Norte, a expectativa 
é que uma resposta ao ofício 
seja encaminhada por Do-
ria até o início da próxima 
semana. 

Pandemia – Enfrentando a 
situação mais preocupante 
no Litoral Norte, Caraguata-
tuba contabiliza até a tarde 
da última sexta-feira (28), 
1.805 casos confirmados 
do novo coronavírus, sendo 
72 mortes e 65 internações. 
Em contrapartida, o boletim 
epidemiológico não revela 
os números de infectados 
que permanecem em isola-
mento domiciliar. São 1.318 
recuperados até o momento.

Vice-líder em casos de 

O cenário político de Lorena 
passou por nova polêmica e 
denúncias nesta semana. O 
prefeito Fábio Marcondes (sem 
partido) acusou a Câmara de 
fraudar uma votação utilizando 
a senha do vereador Anderson 
Aparecido Pinto, o Careca da 
Locadora (PSDB), ausente no 
momento do voto. A presidên-
cia abriu uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) para 
apurar o fato.

Realizada na última segun-
da-feira (24), a sessão teve um 
desdobramento envolvendo o 
Ministério Público e a Justiça. 
De acordo com o chefe do 
Executivo, durante a segun-
da votação do projeto de lei 
40/2020 de autoria do verea-
dor Fabio Longuinho (PSD), o 
voto de Careca foi o primeiro a 
ser computado, mesmo sem a 
presença do parlamentar.

Durante uma entrevista 
no programa Atos no Rádio, 
Marcondes frisou que mesmo 
o vereador não estando no 
plenário, após o presidente 
ter insistido na convocação 

Rafaela Lourenço
Lorena

oral e ter recebido o alerta 
da ausência do parlamentar 
pelo vereador Marquinhos 
da Colchoaria Ramos (DEM), 
o voto foi somado aos outros 
oito que contra cinco, aprova-
ram a alteração na lei sobre 
PPP (Parceria Pública Priva-
da). O prefeito destacou que 
mediante ofício da secretaria 
de Negócios Jurídicos para a 
Segurança Pública, foi feita 
uma retrospectiva do trajeto 
de Careca, provando a sua 
ausência no momento da 
votação.

Segundo as gravações ob-
tidas pelas câmeras do COI 
(Central de Operações Inte-
gradas), o vereador chegou à 
Câmara às 18h44. Já às 22h45 
atravessou a rua sentido a um 
quiosque na praça Baronesa 
de Santa Eulália, e com uma 
sacola nas mãos, entrou no 
carro e saiu das proximidades 
do prédio público às 23h02, 
ou seja nove minutos antes de 
iniciar a votação. Os registros 
comprovam que o parlamen-
tar não retornou para a Câma-
ra até às 23h16, horário em 
que a votação foi encerrada. 
“Moral da história, fraudaram 

Careca e Fradique cobrados por “voto fantasma”
Mesmo ausente na Câmara, parlamentar tem voto computado; sessão é anulada e licitação suspensa

O Ministério Público de São 
Paulo entrou com uma ação 
de responsabilidade por ato 
de improbidade administra-
tiva e pediu afastamento 
do diretor da Câmara de 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Aparecida, José Geraldo de 
Souza. No documento, o MP 
investiga o vereador Marcelo 
Marcondes (PV), o prefeito 
afastado Ernaldo Marcondes 
(MDB) e o servidor da Câmara 
Kleber Adinoel Marques sobre 
a aprovação de um projeto 
de lei do Executivo de 2017, 
que permitia empréstimo da 

Prefeitura com o Banco do 
Brasil, na ordem de R$ 1,3 
milhão.

O MP cita um inquérito 
civil e uma ação popular que 
tramitaram na Promotoria 
de Justiça e na 1ª Vara Ju-
dicial de Aparecida, respec-
tivamente. As investigações 
apontam que houve “adoção 

MP afasta diretor da Câmara e investiga vereador 
e prefeito afastados por irregularidade em votação
Projeto de 2017 para liberação de empréstimo de R$ 1,3 milhão é questionado por denúncia de “ato
de improbidade administrativa”; ação popular tramita na Promotoria de Justiça e na 1ª Vara Judicial

O prefeito afastado Ernaldo César Marcondes e o diretor da Cãmara José Geraldo; MP investiga denúncia

intencional de procedimen-
tos inidôneos para obter a 
aprovação de projeto de lei, 
visando à autorização para o 
Município de Aparecida con-
trair empréstimo em valores 
elevados”, o que violaria a 
Constituição Federal e incorre 
na prática de “ato de improbi-
dade administrativa”.

A decisão judicial determi-
na o afastamento do diretor 
da Casa devido ao receio de 
que haja interferência no 
andamento das investigações 
“uma vez que exerce o cargo 
mais alto dentre os servidores 
da Câmara, tendo, portanto, 
amplo acesso e controle a 
todos documentos e arquivos 
da Casa de Leis”.

Geraldo alegou não ter sido 
notificado, mas afirmou que 
cumprirá a decisão judicial 
e vai apresentar defesa para 
recorrer. De acordo com o di-
retor, o servidor responsável 
pelo erro antes da votação já 
assumiu a culpa e corrigiu a 
falha logo após constatar o 
equívoco. “Vou correr atrás 
para arrumar advogados. Eu 
estou tranquilo, pois não er-
rei. Quem errou, confessou na 
frente da juíza que houve erro 
e corrigiu a tempo”, afirmou.

Sobre o apontamento de 
possível interferência no cur-
so das investigações, o diretor 
respondeu. “Eu tenho controle 

Fotos: Reprodução

sobre cinco funcionários. Esse 
é o meu controle, e controle 
geral da Câmara da parte 
administrativa. Não faço atas 
e não faço ofícios, encami-
nhando para a Prefeitura, de 
votação”, concluiu.

Em um primeiro momento, 
apenas o diretor será afasta-
do. Ainda investigados estão 
o próprio Geraldo, o vereador 
Marcelo Marcondes e o servi-
dor Kleber Adinoel Marques. 
Prefeito à época, Ernaldo 
Marcondes também está no 
processo.

Resumo – O imbróglio teve 
início durante a aprovação de 
um projeto de lei do Executi-
vo, em novembro de 2017, 
que pedia a liberação de um 
empréstimo de R$ 1,3 milhão 
junto ao Banco do Brasil. 
Antes da votação, ainda em 
novembro, um servidor da 
Câmara teria incluído o pro-
jeto do Executivo por engano 
na ata de pautas aprovadas. 
O erro só foi percebido dias 
depois.

A denúncia foi levada à Pro-
motoria em 2018, quando o 
presidente da Casa já era Mar-
celo Marcondes, que decidiu 
abrir uma sindicância interna 
para apurar o caso, constatan-
do erro material. A denúncia 
do Ministério Público é de que 
a aprovação do projeto de lei 
teria sido forjada.

contaminação na região 
praiana, São Sebastião re-
gistra 1.299 infectados, 
entres eles 31 óbitos, 1.110 
recuperados, 153 em tra-
tamento domiciliar e cinco 
internados. 

Ubatuba, possui 1.053 ca-
sos confirmados da doença, 
sendo trinta mortes, 927 
pacientes curados e oito 
internados. 

Em situação mais amena 
do que as cidades vizinhas, 
Ilhabela contabiliza dez mor-
tes entre os 1.418 registros 
de contaminação. De acordo 
com a Prefeitura, 1.270 pa-
cientes se recuperaram, 136 
são tratados em casa e dois 
seguem internados. 

Silveiras inicia 
implantação de 
água tratada 
no Bom Jesus

Após quase três anos de ne-
gociações com a Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo), a Pre-
feitura de Silveiras anunciou 
na última segunda-feira (24) 
o início das obras de implan-
tação da rede de tratamento 
de água do bairro Bom Jesus. 
A iniciativa beneficiará cerca 
de trezentas famílias, que 
cobram a melhoria há cerca 
de quatro décadas.

De acordo com o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
ao assumir o município em 
2017, ele e sua equipe inicia-
ram tratativas com a gerên-
cia regional da Sabesp para 
tentar viabilizar que os 280 
imóveis do Bom Jesus come-
çassem a serem atendidos 
pelo sistema de canalização de 
água potável da companhia.

Devido à ausência de rede 
de tratamento no bairro, as 
casas são abastecidas pela 
água de uma nascente da 
região, captada e armaze-
nada por um reservatório 
implantado há cerca de vinte 
anos na sede da Associação 
de Moradores do Bom Jesus. 
Mas o sistema é capaz de 
tratar apenas parcialmente o 
líquido, colocando em risco a 
saúde da população.

Com o aval de sua gerência 
e a conclusão dos trâmites 
burocráticos necessários, 
a Sabesp iniciou na última 
segunda-feira a instalação do 
sistema de abastecimento de 
água potável no bairro.

Através de um investimento 
de aproximadamente R$ 900 
mil, a Companhia providen-
ciará as implantações de uma 
rede de distribuição de água 
que terá uma extensão de 
cerca de 2,5 quilômetros, uma 
estação de bombeamento e 
um reservatório.

Ainda sem previsão de con-
clusão, a obra foi comemora-
da pelo chefe do Executivo. 
“A viabilização deste serviço 
desempenhado pela Sabesp 
é motivo de muito orgulho e 
alívio para nossa gestão. Além 
de atender um antigo pedido 
das famílias do Bom Jesus, 
esta ação trará uma melhoria 
significativa na qualidade de 
vida delas, que em breve não 
precisarão mais utilizar água 
sem o tratamento necessário”, 
ressaltou Carvalho.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

a votação, alguém votou com 
a senha do vereador no lugar 
dele. É um caso de formação de 
quadrilha de malandros, foras 
da lei que dominam a Câmara 
Municipal de Lorena. Isso é 
gravíssimo”, frisou o prefeito.

Marcondes encaminhou um 
ofício para a presidência da 
Casa narrando os fatos e exi-
gindo medidas do Legislativo. 
O Ministério Público também 
foi notificado.

Em resposta ao Jornal Atos, 
Maurinho Fradique (MDB) 
explicou que o voto digital é 
realizado por login e senha 
individuais e intransferíveis, 
dados pertencentes exclusi-
vamente a cada vereador. Ele 
destacou que a Câmara tomou 
ciência formal da denúncia 
pelo ofício do prefeito e que 
de imediato “Formalmente 
requereu abertura de uma 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito, a qual fora instau-
rada na 29 Sessão Ordinária 
de 27.08.2020. Dessa forma, 
quanto à votação ocorrida 
sem a presença do vereador 
Careca da Locadora, a Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
será responsável por apurar e 

principalmente elucidar todos 
os fatos ocorridos”. 

O presidente da Casa desta-
cou que além da CPI, a sessão 
foi declarada nula, e “caso se-
jam confirmadas as denúncias 
relatadas, a CPI, com base na 
legislação vigente, aplicará as 
sanções pertinentes a cada 
situação específica”.

Procurado pela equipe de re-
portagem do Jornal Atos, Care-
ca da Locadora não respondeu 
a solicitação de entrevista, mas 
utilizou a tribuna, na última 
sessão, realizada na quinta-fei-
ra (27) para comentar o caso. 
Além de frisar o problema de 
saúde familiar que motivou 
sua saída da sessão, antes da 
suposta fraude na votação, o 
parlamentar pediu desculpas 
por não ter comunicado sua 
retirada e destacou o pedido de 
investigação dos fatos vincula-
dos ao seu nome. “Cometi um 
erro, posso até ter cometido, 
mas eu fui ver o meu pai”, argu-
mentou o parlamentar, ao citar 
o estado de saúde do parente. 
“O que foi feito aqui, vai ser 
respondido, vai ser apurado”.

Projeto – O projeto de lei, 
epicentro da polêmica, dispõe 

sobre a alteração da lei comple-
mentar municipal 296/2019, 
que regulariza as PPP’s no 
município. A lei é utilizada 
para formalizar as tratativas 
iniciadas em 2017 sobre os 
resíduos sólidos. A modifi-
cação, segundo Marcondes, 
estabelece a descrição dos 
objetos a serem contratados 
por lote, para evitar a agluti-
nação indevida, como não ter a 
junção de serviços de varrição 
de ruas e zeladoria de praças, 
a coleta e descarte correto do 
lixo, educação ambiental nas 
escolas e a gestão do Aterro 
de Inertes no Novo Horizonte. 

A licitação e todos os tra-
mites desta PPP estão sendo 
realizados através da Fipe (Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) da Universidade 
de São Paulo e fiscalizados 
também por uma comissão 
de funcionários concursados, 
desde 2017.

O certame, programado para 
a última sexta-feira, foi sus-
penso por impugnação. Como 
justificativa, o Tribunal de Con-
tas alegou uma inconsistência 
em uma base de cálculo das 
garantias que seriam dadas.

Foto: Rafaela Lourenço

Careca: voto mesmo fora da Casa
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Com 167 casos de Covid-19, 
resistência ao isolamento em 
Piquete gera preocupação
Prefeitura aponta falta de colaboração da população em auxiliar no 
isolamento social e ressalta baixa estrutura hospitalar para atendimento

Com o atual cenário da 
pandemia do novo coro-
navírus e baixa estrutura 
hospitalar, Piquete tem 
focado a preocupação com 
a estrutura das unidades de 
saúde referência na região 
para atendimento dos pa-
cientes da cidade. Apesar 
do crescente número de 
infectados pela Covid-19 
e leitos ocupados nos hos-
pitais, a Prefeitura tem 
encontrado dificuldade na 
conscientização da cidade e 
aponta irresponsabilidade 
por parte dos moradores.

A cidade, que conta com 
apenas um pronto atendi-
mento com dois respirado-
res recebidos no final do 
mês de julho pelo Governo 
do Estado, contabilizou 167 
casos confirmados, 94 sus-
peitos e 5 óbitos. Foram 97 
casos em menos de um mês.

Com postagens diárias 
em seu perfil no Facebook, 
a prefeita de Piquete, Teca 
Gouvêa (MDB), apresenta 
o avanço dos números da 
cidade, sempre utilizando 
a frase “Fique em casa! 
Use máscara!” Mas com a 
presença de pessoas nas 
ruas e flagrantes da falta 
do uso de máscaras, ela 
lamentou a falta de com-
preensão dos moradores e 
ressaltou que, por falta de 
estrutura hospitalar, conta 
com unidades referência 
para atendimento como 
Lorena, Guaratinguetá e 
Taubaté, onde os leitos já 
estão ocupados. “Piquete 
não tem hospital. A difi-

Wanessa Telles
Piquete

culdade é manter as pessoas 
isoladas. Nós orientamos 
para que as pessoas fiquem 
em casa e só saiam em casos 
de necessidade com o uso de 
máscara, mas elas não levam 
a sério”, frisou a prefeita, que 
lembrou a dificuldade estru-
tural até mesmo para fiscali-
zar a obediência às normas 
contra a Covid-19. “Não tem 
como colocar fiscalização, 
até porque não temos pesso-
as para fazer isso e então fica 
complicado. O isolamento é 
o principal fator para ajudar 
nesse processo  que não tem 
a conscientização da popula-

ção”, lamentou.
Flexibilização – Mesmo 

com a aprovação para que 
as cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
possam avançar para a fase 
amarela (fase 3) do Plano 
São Paulo, que possibilita 
flexibilização, Piquete segue 
na fase laranja, com maior 
rigor quanto às restrições. 
A medida foi confirmada 
em decreto publicado nesta 
semana, após o aumento de 
contaminações. 

Desde o início do mês de 
março, a secretaria de Saúde 

Uso de máscaras pela população em Piquete; cena rara apesar dos apelos da Prefeitura durante pandemia
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mantém as orientações para 
que os moradores perma-
neçam em casa e utilizem 
atendimento delivery para 
compras de alimentos em 
restaurantes, supermer-
cados, açougues, serviços 
de banho e tosa e outras 
atividades que podem ser 
encontradas no site da Pre-
feitura, piquete.sp.gov.br. A 
cidade também contou com 
higienização das vias públi-
cas no mês de julho, execu-
tadas por meio de parcerias 
com pelo 5º BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve) e a rede 
Farma Conde.

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.

J O R N A L  C E N T E N Á R I O 
REGISTRA MEDALHA - O 
Jornal Tribuna do Norte, um dos 
dez mais antigos em circulação 
no País, criado pelo Doutor 
João Romero a 11 de junho de 
1882, e, desde então, há 138 
anos, em mãos dos Leitores de 
Pindamonhangaba e Região, 
publicou em sua Edição de 21 
de agosto de 2020, registro 
da Sessão de Câmara em que 
foi aprovada a concessão da 
Medalha Percy Newton de 
Lacerda César ao jornalista e 
radialista José Carlos Cataldi...
MEDALHA PERCY LACERDA 
– Recebi da assessoria do 
vereador Tuninho da Farmácia 
o detalhamento histórico da 
Medalha Percy Lacerda, a 
mim agraciada. Foi instituída 
em 3 de julho 2006, mediante 
Decreto Legislativo, com intuito 
de homenagear radialista em 
destaque em Pindamonhangaba, 
tendo por referência Percy 
Lacerda, importante radialista 
no Vale do Paraíba,  com 
foco em prof iss ionais  de 
Rádio que contribuem para 
o desenvolvimento do senso 
crítico da nossa sociedade. Já 
receberam a medalha: Alarico 
Correia Leite Filho, em 2006; 
Cássio Renato, em 2007; Aércio 
Muassab, em 2008; Silva Neto, 
em 2009; Chico de Paula, em 
2010; Marcelo Santos, em 2011; 
Aline Bernardes, em 2017; Celso 
Bicudo, em 2018; Gil Arruda, 
em 2019; e José Carlos Cataldi, 
em 2020. Devido a pandemia, 
a data da sessão solene para 
a condecoração deste ano está 
sendo estudada...
PARABÉNS –  Ma is  uma 
vez destaco o exemplo de 
participação comunitária do 
Comandante do Batalhão Borba 
Gato. O Coronel Conrado, à 
custa de seus próprios esforços, 
vem apoiando a ação da esposa, 
Ana Cristina, junto a Associação 
Missionária Maria Auxiliadora, 
da Congregação Salesiana. 
Sob a coordenação de Patrícia 
Aparec ida  Ga ia  Sa lgado 
Chavone, ajudam a população 
de rua a enfrentar o frio rigoroso 
deste inverno, com recolhimento 
de donativos e distribuição de 
alimentos e cobertores aos 
desvalidos. Gente que faz...
CHANCE NA EMBRAER – O 
Instituto Embraer de Educação 
e Pesquisa lançou edital do 
processo seletivo para ensino 
médio no Colégio Embraer 
Juarez Wanderley, Turma de 
2021. Serão 160 vagas, sendo 
128 destinadas a alunos de baixa 
renda e vindos da rede pública de 
ensino, e outras 32 vagas para 
alunos pagantes que podem ter 
cursado o ensino fundamental 
em escolas públicas ou privadas. 
Inscrições devem ser feitas de 
31 de agosto até 18 de outubro 
pelo site institutoembraer.org.br 
ou vunesp.com.br, ao custo de 
R$ 55,00. Prova prevista para 8 
de novembro. 
SAUDADE DE MAIS UM AMIGO 
– Acredito que é sentimento 
unanime em Pindamonhangaba 
o reconhecimento ao Amigo 
com ‘A’, José Joaquim dos 
Santos, carinhosamente tratado 
por ‘Akim’, por tudo que fez 

de bom para a comunidade. 
De repente se afastou das 
coberturas jornalísticas que fazia 
tão bem. Adoeceu, sem chance 
de recuperação. Hoje é chamado 
SAUDADE... 
Q U E  B O B E I R A  –  U m 
detento, de 30 anos, foragido 
da Penitenciária Magalhães 
Noronha foi recapturado pela 
polícia. Mas, logo a seguir, 
conseguiu fugir de uma cela na 
Delegacia de Pindamonhangaba. 
Perambulava pela Vila São 
Benedito, em Pinda, quando 
foi apanhado. Antes de ser 
devolvido ao Cadeião de Taubaté 
conseguiu abrir o cadeado do 
xadrez. Seria um chaveiro?...
NOVO INSTRUMENTO – Coisas 
da Polít ica. Descoberto na 
Câmara de Pindamonhangaba 
um novo instrumento musical. 
Era homenagem a Alfredo da 
Rocha Vianna Filho – o músico 
Pixinguinha. Foi revelado pela 
oradora que o mestre do sopro 
tocava saco-sanfona. Fiquei 
curioso. Seria uma espécie de 
gaita de fole, em que o músico 
aperta um saco? Fui pesquisar. 
Af ina l ,  eu que conhec i  o 
maestro, arranjador e compositor 
de ‘Carinhoso’, entre outras 
preciosidades, no Estúdio da 
Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 
nunca soube desse instrumento: 
‘saco-sanfona’. Pixinguinha era 
flautista, saxofonista, mas nunca 
conheceu, como ninguém, o 
saco-sanfona... 
TROUXERAM A PEREBA – 
Grupo de alunos do ITA, testou 
positivo para Covid-19 ao chegar 
a São José dos Campos para 
as aulas. Ainda bem que foram 
examinados e foram para o 
isolamento para não transmitirem 
aos outros...
SERÁ? – Governador João 
Doria, com sua habitual roupita 
justa, anuncia que em dezembro, 
se a ANS deixar, o Butantã estará 
capacitado a entregar a produção 
de 45 milhões das vacinas 
chinesas, aquelas preparadas 
para combater o estrago do virus 
da China. Tomara...
CASTIGO QUE PREMIA - 
Conselho Nacional de Justiça 
( C N J )  d e c i d i u  a f a s t a r  o 
desembargador Eduardo Almeida 
Prado Rocha de Siqueira, do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, 
temporariamente, do cargo. 
Responde por fanfarronice. 
Humilhou guarda municipal que 
pediu que usasse máscara na 
praia de Santos. Trata-se de 
castigo que premia. Afastado ou 
aposentado, receberá a polpuda 
remuneração do cargo. Terá, 
assim, mais tempo para dar 
carteiradas e encher o saco dos 
outros nas praias...
REFERÊNCIA – Não sou de fazer 
propaganda. Nem remunerado, 
nem gratuitamente. Acho que 
quem dá testemunhais tem de 
ser responsável pelo que diz. 
Passei a ser muito bem servido 
no almoço pelo pessoal da 
‘Divina Marmitaria’. Somente 
com entrega em domicílio, de 
segunda a sábado. Cardápio 
variado, sempre com 6 opções 
diárias. Testei a procedência e 
posso assinar embaixo. Fone e 
Zap: 12-98867-2986...

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Guará e Aparecida avançam para
a fase amarela do Plano São Paulo
Após adiar decisão, cidades aderem à nova etapa da retomada da economia

Guaratinguetá e Aparecida 
decidiram, nesta semana, 
que irão avançar para a fase 
amarela da flexibilização do 
isolamento social. A medida 
foi tomada 21 dias após a 
liberação do Estado para a 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte). Em meio à 
discussão sobre uma maior 
flexibilização, os municípios 
enfrentam a elevação dos 
casos e também a recessão 
do turismo.

Em Guaratinguetá, a ação 
passa a valer a partir da 
próxima segunda-feira (31), 
permitindo a reabertura de 
bares, lanchonetes, restau-
rantes, academias, clubes 
e parques municipais. Um 
novo decreto detalhando 

Bruna Silva
RMVale

acerca de quais setores pode-
rão ser retomados foi publica-
do na sexta-feira. O município 
tem 1.325 confirmações da 
Covid-19, 13 pacientes per-
manecem na Unidade de 

Terapia Intensiva e seis na 
enfermaria. O vírus vitimou 
42 pessoas. 

Em pesquisa com os res-
ponsáveis por alunos na rede 
municipal, a gestão verificou 

que 84,9% são contrários à 
volta das aulas presenciais, 
o que motivou a decisão de 
não retornar com as aulas 
presenciais em 2020 para os 
12 mil estudantes.

Em Aparecida, a preocupa-
ção está voltada ao turismo. 
De acordo com o decreto 
municipal, padarias e setores 
do ramo já poderão funcionar 
com consumo local (somente 
com os clientes sentados à 
mesa), de segunda-feira a do-
mingo, das 6h às 14h; bares e 
restaurantes poderão atender 
de domingo a segunda-feira 
das 11h às 15h e das 18h às 
22h (os consumidores deve-
rão permanecer sentados).  
Academias estão liberadas 
para treinos individuais das 
6h às 10h e também das 8h 
às 12h; salões de beleza e 
barbearias deverão agendar o 
atendimento individualizado 
dentro do horário de atendi-
mento, das 9 às 12h e das 
13h às 18h, de segunda-feira 
a domingo.

No Santuário Nacional, 
no Centro de Apoio ao Ro-
meiro, o consumo na praça 
de alimentação deverá ser 
somente nas mesas e balcões, 
de segunda-feira a domingo, 
das 9h às 17h.

A secretaria de Saúde de 
Aparecida contabiliza 293 
contaminações por corona-
vírus, dois pacientes seguem 
internados na Ala Covid da 
Santa Casa. Na cidade, houve 
dez casos fatais.

Consumidores usam máscaras no centro comercial de Aparecida

Foto: Marcelo A. dos Santos
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Pacientes e familiares aguardam atendimento na porta de emergência da Santa Casa de Guaratinguetá; cidade tem elevação dos números

Fotos: Marcelo A dos Santos

Saúde nega relação de mortes por 
Covid-19 e classe social em Guará
Bairro com maior número de óbitos, Tamandaré tem 5 dos 42 casos fatais confirmados

A Covid-19 já vitimou 42 
pessoas em Guaratinguetá 
até a última sexta-feira (28). 
Desse número, 10% são de 
óbitos no Tamandaré, mas a 
relação de casos confirmados 
no bairro não acompanha o 
alto índice de mortalidade da 
doença na região. São 23 ca-
sos positivos e cinco mortes.

A secretaria de Saúde foi 
procurada para explicar 
as possíveis causas dos 
óbitos em bairros conside-
rados periféricos, como o 
Tamandaré. De acordo com 
o chefe de gabinete da se-
cretaria, Saluar Magni, não 
há relação da classe social 
da vítima ou do bairro de 
residência com a morte, 
mas sim, as comorbidades 
e problemas de saúde dos 
pacientes. “A maioria dos 
óbitos registrados em Gua-
ratinguetá são de pacientes 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

idosos, que já apresentavam 
algumas comorbidades. 
Está muito mais atrelado 
à condição do paciente, à 
procura por atendimentos 
tardios às vezes, do que ao 
bairro”, salientou Magni, 
que avaliou a situação. “Eu 
não enxergo isso como uma 
condição específica pela 
classe social da pessoa, mes-
mo porque a Vila Paraíba 
tem três óbitos”.

Sobre os altos números de 
mortes no Tamandaré, consi-
derado baixo perto dos casos 
confirmados, Magni lembrou 
que os pacientes que falece-
ram tinham comorbidades. 
“Infelizmente no Tamandaré 
foram casos que as pessoas 
apresentavam a idade mais 
avançada e problemas de 
saúde e acabaram coinciden-
temente morrendo”.

Situação parcialmente se-
melhante a do Tamandaré é 
a do bairro Parque São Fran-
cisco, que tem quatro mortes 
confirmadas por coronavírus 
e 39 pacientes diagnostica-
dos com a doença. Em toda 
a cidade são mais de 1,3 mil 
casos e 42 mortes.

Atualmente os bairros que 
mais têm casos confirmados 
são Pedregulho, Jardim do 
Vale 1 e Centro, enquanto 
as regiões com mais mortes 
são Tamandaré, Parque São 
Francisco e Jardim do Vale 1.

Repasse de dez ventiladores pulmonares garante maior 
estrutura contra coronavírus na Santa Casa de Lorena
Hospital chega a 93% de ocupação de leitos devido ao aumento de internações; Unimed tem 120% de vagas utilizadas

A Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de Lo-
rena recebeu, na última 
quarta-feira (26), mais dez 
ventiladores pulmonares 
entregues pela DRS (Dire-
toria Regional de Saúde) de 
Taubaté. A cidade, que che-
gou a apresentar ocupação 
de leitos superior a 100%, 
conta com doações dos 
equipamentos com objetivo 
de manter o funcionamento 
regular do sistema de saúde.

Além de Lorena, cidades 
do RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) e Litoral 
Norte também foram con-
templadas no início do mês 
de agosto.

Para atender a demanda 
de pacientes do novo coro-
navírus, foram dez novos 

Wanessa Telles
Lorena

ventiladores pulmonares 
entregues à Santa Casa da 
cidade, contabilizando trin-
ta equipamentos. Devido ao 
aumento de internações, o 
hospital de Lorena apre-
sentou ocupação de 93% 
de leitos. O local conta com 
15 leitos na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e 14 
pacientes até o momento. 
Já na clínica, 30 dos 38 
leitos seguem ocupados. 
Na Unimed são 5 leitos e 6 
pacientes ocupando 120% 
das vagas na UTI. Na clíni-
ca, os dez únicos leitos se 
encontram ocupados.

Além de Lorena, outras 
cidades da RMVale também 
foram contempladas pela 
iniciativa. No início do mês 
de agosto foram distribuí-
dos 48 equipamentos, entre 
eles, dois para Areias, dois à 
Unidade Mista de Bananal, 
dez a São José dos Campos, 
seis à Santa Casa de Ubatu-Respiradores entregues à Santa Casa de Lorena; atendimento ampliado para trinta leitos com aparelhos

Fotos: Divulgação SCL

ba, três ao hospital Mário 
Covas em Ilhabela, um para 
Pindamonhangaba, quatro 
ao hospital Municipal de 
Queluz, cinco ao hospital 
Universitário de Taubaté e 
outros cinco ao hospital de 
Campanha de Taubaté para 
auxiliar na expansão dos 
leitos em locais de maior 
demanda de internações 
por Covid-19.

Casos – Até a tarde da últi-
ma sexta-feira (28), Lorena 
somava 739 infectados, 166 
suspeitos e 27 óbitos. Se-
gundo a tabela de positiva-
dos e suspeitos de Covid-19 
por bairro, os casos são 
concentrados nos bairros 
Vila Passos, Vila Nunes, 
Vila Hepacaré, Vila Geny, 
São Roque, Santo Antônio, 
Santa Edwirges, Parque 
das Rodovias, Olaria, Nova 
Lorena, Industrial, Bairro 
da Cruz, Centro, Cecap e 
Cabelinha.

Após cinco meses com linhas reduzidas, 
Viva Pinda retoma serviço estendido
Cidade promete fiscalizar ações da empresa responsável pelo transporte em Pinda

A Viva Pinda retomou, na 
última segunda-feira (24), o 
horário estendido da frota de 
transporte público que estava 
reduzida desde março, no 
início da pandemia. A medi-
da foi motivada pelos novos 
horários de funcionamento 
do comércio da cidade.

De acordo com os responsá-
veis, com o avanço do municí-
pio no Plano São Paulo (ação 
do estado para retomada da 
economia) e funcionamento 
dos estabelecimentos comer-
ciais em oito horas diárias, 
a empresa de transporte 
visou melhor atendimento à 
população.

A expectativa é que o fluxo 
das linhas sejam melhores 
nos horários de pico, em iní-
cio e término de expediente, 
principalmente na região cen-
tral, evitando aglomerações 
dentro dos ônibus.

O município destacou que 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

segue fiscalizando a utilização 
da frota “para verificar se os 
horários novos evitarão ou 
não aglomeração no interior 
dos ônibus”. Os moradores 

podem colaborar para que a 
empresa seja supervisionada, 
através da Ouvidoria, pelo 
aplicativo E-Ouve e também 
pela plataforma 1DOC.

Os novos horários do trans-
porte público já estão dispo-
níveis para consulta no site 
oficial da Prefeitura, pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

As unidades de saúde de 
Aparecida estão realizando 
agendamento de consultas 
e exames médicos por tele-
fone. A medida tenta evitar 
aglomerações nos postos 
de EFS (Estratégia Saúde da 
Família) e a contaminação 
pelo novo coronavírus.

De acordo com a secre-
taria de Saúde, as pessoas 
que necessitam do serviço 
devem entrar em contato 
por telefone da unidade 

Da Redação
Aparecida

Ponto de embarque de linha do Viva Pinda; empresa retoma horários do transporte suspensos na pandemia

Fotos: Bruna Silva

do seu bairro. Os telefones 
estão disponíveis no site 
aparecida.sp.gov.br.

A Prefeitura informa que 
os pacientes que desejam 
marcar consultas e exames 
ou pedir alguma informação 
devem fazer os pedidos de 
casa, via telefone.

Em casos de urgência, 
todos os postos de saúde de 
Aparecida estão abertos das 
7h às 17h. Para a entrada no 
local é obrigatório o uso de 
máscaras de proteção. Acom-
panhantes só serão permiti-
dos em caso de atendimento 
à crianças ou idosos.

Prefeitura de Aparecida inicia 
agendamento de consultas
e novos exames por telefone
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PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 
                   Socialismo e Liberdade 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
                  O Presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista 
Brasileiro – PSB de Guaratinguetá-SP, em atendimento às disposições 
estatutárias, convoca todos os seus filiados em dia com as 
contribuições partidárias, inclusive as previstas nos arts. 70 e 72 do 
Estatuto Partidário e Portadores do Cartão de Identidade Partidária 
para participarem da Convenção Municipal do PSB, a realizar-se em 
05 de setembro, das 9h às 10, na Av. João Pessoa, nº 471 -  
Pedregulho. 
 

Pauta: 
 

a) Deliberar sobre assuntos de interesse partidário; 
b) Escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições 
majoritárias; 
c) Deliberação sobre a formação de coligações ou se o partido 
concorrerá isoladamente;  
 

Guaratinguetá-SP, 21 de agosto de 2020. 
  

Presidente do Diretório Municipal do PSB 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 62/2020 PROC. Nº 405/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, ata de registro de preços, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a 
Registro de preços contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
torno convencional, torno CNC, fresa, dentro de usinagem, solda e ajustagem com o 
fornecimento dos metais para os respectivos serviços, a realizar-se às 09h30min do dia 22 
de setembro de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados 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.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 PROC. Nº 739/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades da unidade 
de atenção especializada em saúde, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CIRURGICA S. FELIPE PROD. P/ SAUDE EIRELI
CNPJ Nº: 07.626.776/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 02,09,13,
VALOR TOTAL: R$ 7.700,00(sete mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses - DATA DA ASSINATURA: 27/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020 PROC. Nº 341/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CENTROVALE SOLUÇÕES P/ SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ Nº: 53.611.125/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 16,36,52,106,158,224,228,346,350,368,388,410,414,416
VALOR TOTAL: R$ 45.081,60(quarenta e cinco mil oitenta e um reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020
CONTRATADA: CIRURGICA N. SENHORA EIRELI - CNPJ Nº: 24.586.988/0001-80
VENCEDORA DOS ITENS: 02,06,08,14,22,26,28,32,34,54,62,66,70,72,74,98,108,112, 
122,124, 132,140,166,170,184,196,201,202,204,206,223,242,244,258,268,298,316,322,3
32,338,360,362, 366,367,370,372,373,381,382,390,392,396,398,408,418,420,422
VALOR TOTAL: R$ 147.520,55(cento quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais cinquenta 
e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020
CONTRATADA: CENTERMEDI – COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 03.652.030/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 31,33,139,207,285,291,305
VALOR TOTAL: R$ 33.282,00(trinta e três mil duzentos oitenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020
CONTRATADA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - CNPJ Nº: 11.260.846/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 143,209,287,413
VALOR TOTAL: R$ 8.610,00(oito mil seiscentos e dez reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020
CONTRATADA: PORTAL LTDA - CNPJ Nº: 05.005.873/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 115,117,131,195,295,395
VALOR TOTAL: R$ 46.986,00(quarenta e seis mil novecentos oitenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 143/2020 do PROC nº 396/2020-SUP – 6344/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de álcool em gel 70% INPM, destinados ao enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, para atender as necessidades 
da Secretaria de Esportes e Lazer, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
CONTRATADA:BRAVERY IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
CNPJ Nº: 02.456.074/0001-62
VALOR: R$ 1.140,00(um mil cento e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 03(três) meses - DATA DA ASSINATURA: 28/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVOCONVÊNIO – Proc. Nº 4791/2020GPRO - Contrato 

nº 127/2018 – PP Nº 63/18 PML
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONVENIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Nº: 00.360.305/001-04
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto habilitar o 
convênio firmado Às condições especiais para concessão de crédito consignado com prazo 
de carência para início do pagamento das prestações, por período a ser definido pela Caixa.
CLÁUSULA SEGUNDA: Acrescente-se às responsabilidades da convenente a seguinte 
redação:
Parágrafo Primeiro – Reservar a margem consignável do servidor pelo período contratado 
inclusive pelo período de carência;
Parágrafo Segundo – Anuir individualmente os contratos firmados nas condições 
estipuladas neste Aditivo; através da emissão da Carta Margem;
Parágrafo Terceiro – Informar a todos os seus servidores que a carência consiste em 
adiar o início da cobrança das parcelas do valor principal da dívida por prazo previamente 
determinado, com incorporação dos encargos ao saldo devedor;
Parágrafo Quarto – Abster-se de descontar os valores em folha, após a confirmação da 
carência pela Caixa, ainda que o meio de troca de informações de averbação não utilize 
o arquivo remessa da Caixa;
CLÁUSULA TERCEIRA – A Caixa se resguarda no direito de suspender, alterar prazo de 
carência ou período de vigência do benefício, a qualquer tempo;
CLÁUSULA QUARTA – O convênio será suspenso em caso de descumprimento por 
parte da Convenente de qualquer cláusula ou condição estipulada neste Convênio e 
seus Termos Aditivos.
CLÁUSULA QUINTA – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições 
estabelecidos no convênio que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente 
instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO DECRETO Nº. 7.481/2.020.
DEFINE NOVO HORÁRIO DE FUCIONAMENTO DE ATIVIDADES CONSIDERADAS NÃO 
ESSENCIAIS, PROIBIDOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, ATRIBUINDO 
NOVA REDAÇÃO AO §4o, DO ART. 1o, DO DECRETO 7.472/2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 386/20 SUP, 6222/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO DE 
RATIIFICAÇÃO, do processo acima referido, onde lê-se “HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA 
AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E FABRICAÇÃO, PRODUTOS PARA 
AREA MEDICO-HOSPITALAR” leia-se “LÓGICO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA 
AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E FABRICAÇÃO, PRODUTOS PARA AREA 
MEDICO-HOSPITALAR”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 52/2020 – PROC. Nº 355/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de matérias-primas a 
serem utilizadas para produção de medicamentos na farmácia de manipulação de Lorena, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME CNPJ Nº:68.577.063/0001-49
Vencedor dos itens:33,34,35,36,65,66,85,86,101,102,107,108,113,114
Valor Total: R$ 27.526,20(vinte e sete mil quinhentos vinte e seis reais e vinte centavos)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Presencial nº 52/2020 – Processo nº 355/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens nºs 01 ao 32,37 ao 64,67 
ao 84,87 ao 100,103 ao 106 e 109 ao 112 que tem por objeto a Aquisição de matérias-primas 
a serem utilizadas para produção de medicamentos na farmácia de manipulação de Lorena, 
do presente certame, tendo em vista que na Sessão Pública estes itens foram fracassados 
ou resultaram desertos. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de 
Administração, situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena-SP.

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 395/2020SUP; 5891/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso X, da lei supracitada, cujo objeto consiste na locação 
de imóvel situado na Rua Prof. Jovino de Aquino, nº 200 – Vila Nunes – Lorena/ SP.
CONTRATADA: SR. ANTÔNIO LOURENÇO TAVARES - CPF Nº:435.294.618-49

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 396/2020SUP; 6344/2020GPRO, 
com fundamento no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/2020, cujo objeto consiste na 
aquisição de álcool em gel 70% INPM, destinados ao enfrentamento da emergência de 
Saúde Pública decorrente do COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria 
de Esportes e Lazer.
CONTRATADA: BRAVERY IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
CNPJ Nº: 02.456.074/0001-62

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03

Contrato nº 105/2016 - PROC. Nº 3157/2019GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP
Cláusula Primeira – Opera-se a correção de enumeração d Termo de Apostilamento nº 02, 
onde se lê: “TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01”, leia-se “TERMO DE APOSTILAMENO Nº 
02”. Cláusula Segunda – O presente termo de Apostilamento tem como objeto o empenho de 
dotação orçamentária suplementar do convênio de cooperação s/nº (contrato nº 105/2016-
SUP). Cláusula Segunda – O valor estimado total desta Apostila, é de R$ 6.000,00(seis mil 
reais), nos termos dos Autos do Processo n° 3.157/2019.
Cláusula Quarta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do convênio original.
Cláusula Quinta – O presente Termo de Apostilamento será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo. - DATA DA ASSINATURA: 27/08/2020
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Taxa de assassinatos segue elevada; Cruzeiro é a terceira cidade com mais vítimas primeiros meses

RMVale completa uma década como a 
mais violenta e supera em 110% a Capital

Um levantamento divulga-
do pelo Governo do Estado 
na última quarta-feira (26) 
aponta que a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
completou em julho dez anos 
como a área mais violenta do 
interior de São Paulo. As esta-
tísticas revelam que a taxa de 
homicídios da região é mais 
do que o dobro da registrada 
pela capital paulista.

Apesar das medidas de 
isolamento social motivadas 

Lucas Barbosa
RMVale

Sede da Polícia Militar em Cruzeiro; região lidera ranking de violência no interior do Governo do Estado

Fotos: Rafaela Lourenço

pela pandemia de Covid-19, 
dados da SSP (secretaria 
de Segurança Pública) in-
formam que a RMVale teve 
189 moradores assassinados 
nos primeiros sete meses do 
ano. Enquanto 185 foram 
vítimas de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar), outras quatro mor-
reram em latrocínios (roubo 
seguido de morte).

Para a preocupação das 
autoridades regionais em 
segurança, o número de 
assassinados em 2020 é 
o mesmo registrado entre 
janeiro e julho do ano passa-
do, que teve 181 vítimas de 

homicídios dolosos e oito de 
latrocínios.  

Mais violenta do interior 
desde o fim do primeiro se-
mestre de 2010, a região atu-
almente possui a preocupante 
taxa de 12,33 assassinatos 
por cem mil habitantes. O 
índice é baseado no montan-
te de casos entre agosto de 
2019 e julho de 2020.

Além de ser 110% superior 
ao da capital paulista, que 
é de 5,87, a taxa de assas-
sinatos na RMVale supera 
também as médias estadual 
(6,70), interiorana (7,09) e 
da Grande São Paulo (6,80).

A segunda região paulista 
com a maior taxa de registros 
por cem mil habitantes é 
Araçatuba (9,47), sendo que 
o índice é 30% inferior ao da 
RMVale.

Ranking da morte – De 
acordo com os dados da 
SSP, Jacareí e São José dos 
Campos, com 24 registros 
cada, foram os municípios 
que tiveram mais vítimas de 
mortes violentas durante os 
primeiros sete meses do ano 
na RMVale. Na sequência apa-
rece Cruzeiro com 18 casos.  

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:
BRENO MARCONDES CLEMENTE BRAGA, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de março de 2000, residente e domiciliado Rua Capitão Benedicto
Corrêa da Silva nº 305, aptº. 41, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de
MARCELO JOSÉ BRAGA e MAGALI MARCONDES CLEMENTE BRAGA.
PRISCILA DE SOUZA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de outubro de 1997, residente e domiciliada Rua Capitão Benedicto Corrêa da
Silva nº 305, aptº. 41, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSIAS LEITE e
EDIMEIA MARIA DE SOUZA. 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, 27 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEVÍ DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
tratamento térmico, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado Rua
Ademir Honório nº 161, Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filho de DIRCEU
DE OLIVEIRA e MARIA SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA.
LUANA PALOMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
agosto de 1994, residente e domiciliada Rua Canela nº 49, Jardim Eloyna, em
Pindamonhangaba SP, filha de LUIS CARLOS DA SILVA e ANA CRISTINA DA SILVA.
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, 27 de agosto de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS ORTIZ DE LIMA LABINAS, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteto
urbanista, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
20 de setembro de 1995, residente e domiciliado Rua Antônio Rodrigues Arzão, nº 8,
Vila Nossa Senhora das Graças, Taubaté SP, filho de ANTONIO MARCOS BAPTISTA
LABINAS e KARINA ORTIZ DE LIMA.
JULIANA RIBEIRO DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica da
qualidade, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 11 de setembro de 1985, residente e domiciliada Rua Doutor Manoel
Ignácio Marcondes Romeiro, nº 480, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS
ALBERTO DE MELLO e MARIA BENEDICTA RIBEIRO DE MELLO. 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, 28 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY GOUVEA LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
motorista, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 25 de junho de 1995, residente e domiciliado Rua Doutor Jorge Machado nº
81, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de RONALDO LEMES e LENILDA
FERNANDES DE GOUVEA.
KATHLEEN DIAS MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
maio de 2000, residente e domiciliada Rua Doutor Jorge Machado nº 81, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filha de ANDERSON MEDEIROS e ANGELA LUISA DIAS DA
SILVA. 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, 28 de agosto de 2020.

Saneamento básico melhora a 
qualidade de vida da população

Um grande passo para a evo-
lução dos serviços de sanea-
mento básico foi a definição de 
um novo Marco Regulatório 
para o setor que institui, entre 
outras medidas, a universali-
zação dos serviços, prevendo 
coleta de esgoto para 90% da 
população e o fornecimento 
de água potável para 99% até 
o fim de 2033. 

Dados mais atuais do SNIS 
- Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento, 
referentes a 2018, mostram 
que apenas 53,2% da popu-
lação brasileira têm acesso à 
coleta de esgoto. Isso significa 
que cerca de 100 milhões de 
pessoas não são atendidas por 
redes de saneamento.

A Guaratinguetá Sanea-
mento, uma das empresas do 
grupo Iguá, realiza em Gua-
ratinguetá todos os serviços 
necessários para a evolução e 
o bom funcionamento do es-
gotamento sanitário da cidade. 
As equipes executam serviços 
diários como desobstruções, 
novas ligações, renovações de 
rede, limpeza de fossas, reparo 
de vazamentos, desentupimen-
tos, entre outros.

Para o morador do bairro 
da Figueira, Antonio Augusto 
Caxias, que precisou recente-
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Serviços diários contribuem para proporcionar o bem-estar coletivo
mente dos serviços da Guara-
tinguetá Saneamento o aten-
dimento foi rápido e eficaz. 
“Estava com um problema na 
casa do meu tio, relacionado 
ao entupimento da rede de 
esgoto e assim que a equipe 
da Guaratinguetá Saneamento 
recebeu a ordem de serviço 
esteve no local e identificou 
que o problema era na parte 
interna da residência. Assim 
construí uma nova caixa e a 
questão foi resolvida. Em um 
segundo momento precisei 
da assistência deles para exe-
cutar, em minha residência, 
uma nova ligação de esgoto e 
tudo foi realizado com muita 
rapidez e perfeição”, contou 
Caxias.

A gerente da Guaratinguetá 
Saneamento, Indiara Jogas, 
orienta que problemas rela-
cionados ao esgoto devem 
ser comunicados à SAEG para 
abertura de uma ordem de 
serviço. “É muito importante 
que a população faça o proce-
dimento de forma correta e ao 
identificar qualquer problema 
na rede de esgoto pública ou 
particular, abra uma ordem de 
serviço junto a SAEG. Assim, 
poderemos atuar de maneira 
eficiente e assertiva”, destacou 
Jogas.

No bairro São Manoel, após 
receber uma nova pavimenta-
ção, alguns moradores come-
çaram a identificar problemas 

relacionados ao retorno de 
esgoto. “Após a colocação 
dos bloquetes nas ruas, iden-
tificamos alguns problemas 
em nossas redes de esgoto. 
Sempre que chovia retornava 
esgoto em meu banheiro. As-
sim, informei o meu problema, 
fui muito bem atendido e 
orientado pelo supervisor da 
Guaratinguetá Saneamento. 
A equipe realizou todos os 
procedimentos necessários 
para sanar o quanto antes 
essa questão”, disse Bendito 
Edson Soares.

Morador também do bairro 
São Manoel, Benedito de Oli-
veira, redigiu uma carta de 
agradecimento a equipe da 
Guaratinguetá Saneamento 

depois que a empresa so-
lucionou um problema de 
retorno da caixa de esgoto. 
“Meu filho redigiu uma carta 
de agradecimento em nome 
de nossa família, para retribuir 
a atenção que recebemos das 
equipes de saneamento. Es-
távamos com um problema 
de extravasamento e entupi-
mento na caixa de esgoto, eles 
fizeram um desvio de ramal e 
nunca mais tivemos esse tipo 
de problema”, contou Oliveira.

Para o atendimento e aber-
tura de Ordem de Serviço de 
Água e Esgoto é necessário 
que o munícipe entre em 
contato pelo telefone 0800-
77-12-195. Mais informações 
na página https://saeg.net.br/.

Guará Saneamento realiza serviços para o funcionamento do esgoto da cidade

Fotos: Divulgação

As demais cidades da re-
gião que tiveram moradores 
assassinados neste período 
foram Aparecida (1), Areias 
(1), Caçapava (16), Cachoeira 
Paulista (4), Campos do Jor-

dão (3), Caraguatatuba (13), 
Cunha (3), Guaratinguetá 
(7), Igaratá (1), Ilhabela (2), 
Lagoinha (2), Lorena (12), 
Natividade da Serra (1), Parai-
buna (2), Pindamonhangaba 

(12), Potim (2), Roseira (2), 
Santa Branca (1), São Bento 
do Sapucaí (1), São Luís do 
Paraitinga (1), São Sebastião 
(4), Silveiras (1), Taubaté (11), 
Tremembé (6) e Ubatuba (14).

Área de preservação é alvo de 
desmatamento em Ubatuba

Após denúncia anônima, 
a Polícia Militar Ambiental 
deteve na tarde da última se-
gunda-feira (24) um homem 
acusado de desmatar parte 
de uma APP (Área de Pre-
servação Permanente) em 
Ubatuba. Segundo perícia no 
local, o ato criminoso danifi-

Lucas Barbosa
Ubatuba

Responsável pelo crime é detido pela Polícia Militar 
Ambientar; mais de 2.500 m² de mata são atingidos

cou aproximadamente 2.600 
m² de vegetação nativa.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, moradores do 
bairro Taquaral acionaram 
à PM após desconfiarem de 
uma movimentação suspei-
ta numa área de mata da 
região. Ao chegar no local 
indicado, os policiais milita-
res ambientais constataram 
que parte da vegetação havia 
sido retirada recentemente.

Flagrado no interior de 
outro ponto da APP, um 
homem confessou que des-
matou o trecho para abrir 
uma rua e também plantar 
verduras no local.  Ques-
tionado, ele afirmou que 
não pretendia futuramente 
vender os alimentos, mas 
sim consumi-los.

Indagado pelos PM’s se 
possuía aval da secretaria de 
Meio Ambiente de Ubatuba 

ou do ICMBio (Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
da Biodiversidade) para 
realizar os atos, o homem 
afirmou que não sabia que 
eram necessárias as autori-
zações dos órgãos.

Apesar da justificativa, o 
infrator foi encaminhado 
à Delegacia de Ubatuba, 
onde prestou depoimento. 
Multado em R$ 7,8 mil e 
liberado na sequência, o ho-
mem responderá por crime 
ambiental.

Segundo a PM, a área 
alvo de desmatamento fica 
às margens da nascente 
do rio que corta o bairro 
Taquaral, e sua preservação 
é fundamental para manter 
o equilíbrio do ecossistema 
da região.
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RMVale deve receber 1,7 milhão a menos de visitantes em 2020; Estado prevê queda de 39% no setor

Turismo da região aguarda queda de 
33% devido à pandemia da Covid-19

Uma projeção divulgada 
pelo Governo do Estado na 
última semana aponta que a 
RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) deixará de receber 
aproximadamente 1,7 milhão 
de turistas em 2020 devido 
à pandemia do novo coro-
navírus. Em contrapartida, o 
estudo revela que a região é 
uma das três áreas paulistas 
que apresentam maior poten-
cial de recuperação de seus 
setores turísticos.

Produzido pelo Ciet (Centro 
de Inteligência e Economia do 
Turismo), vinculado à secre-
taria estadual do Turismo, o 
trabalho apresenta o possível 
impacto da pandemia sob o 
setor turístico das 15 regiões 
paulistas e seus prováveis 
cenários de recuperação.

Lucas Barbosa
RMVale

O estudo informa que em 
janeiro, período em que não 
haviam registros de casos de 
Covid-19 no País, São Paulo 

projetava receber 46,3 mi-
lhões de visitantes ao longo 
do ano. 

Mas com o avanço de conta-

Artistas de Pinda podem 
se inscrever por auxílio 
contra impactos da crise

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhan-
gaba passou a divulgar, 
nesta semana, os detalhes 
de como será o cadastro de 
mapeamento dos artistas 
e companhias culturais. A 
intenção está em agilizar 
o processo de repasse dos 
recursos da Lei Aldir Blanc.

Para ser beneficiado, o 
artista deve se cadastrar no 
site da Prefeitura e preen-
cher o formulário disponível 
até o dia 11 de setembro. 
O pagamento no valor de 
R$600 será feito mensal-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Ação busca colaborar com profissionais e organizações 
culturais que foram afetados pela pandemia da Covid-19

mente, em três parcelas, 
pela secretaria Estadual de 
Cultura e Economia Criativa.

Poderão receber os traba-
lhadores que estão no ramo 
há dois anos, que não possu-
am vinculo formal de empre-
go e não tenham recebido o 
auxílio emergencial federal 
ou outros benefícios previ-
denciários ou assistenciais, 
como seguro-desemprego ou 
programas de transferência 
de renda, com exceção ao 
Bolsa Família. Os interessa-
dos não poderão, também, 
ter recebido em 2018 ren-
dimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70.

De acordo com o municí-
pio, a ação tem como obje-

O Memorial, que faz parte da rota turística religiosa da cidade; setor sofre impacto com pandemia 

Fotos: Marcelo A. dos Santos

tivo auxiliar profissionais e 
organizações do ramo que 
foram impactados ou até 
mesmo perderam a renda 
devido à crise econômica e 
sanitária causada pelo novo 
coronavírus. A medida ga-
rante o envio de verba para 
estados e municípios, que 
devem aplicá-la em renda 
emergencial para profissio-
nais do setor, além daqueles 
que gerem espaços para a 
categoria. 

Pindamonhangaba espera 
utilizar os recursos para 
contratação de serviços cul-
turais. Além de premiação; a 
utilização da lei está sendo 
discutida junto ao Conselho 
Municipal de Cultura.

Campanha de vacinação antirrábica é 
suspensa pelo Estado por falta de insumos

A Campanha de Vacinação 
Antirrábica foi suspensa 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo. Com a decisão, os 
municípios não receberão as 
doses da vacina para realiza-
ção da campanha em massa 
de cães e gatos.

De acordo com o Instituto 
Pasteur, vinculado à secreta-
ria Estadual de Saúde, há uma 
impossibilidade de repasse 
mensal de doses da vacina 
antirrábica em quantidade 
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suficiente para cobrir a de-
manda. O atendimento, sob 
responsabilidade do Ministério 
da Saúde,  manterá o estoque 
estratégico apenas para o 
bloqueio de foco de eventuais 
casos de raiva. O Instituto des-
tacou que o desabastecimento 
do material foi motivado pelo 
atraso no repasse feito pelo Mi-
nistério da Saúde, que atribui 
o problema à crise sanitária 
imposta pela pandemia do 
novo coronavírus.

Os donos dos pets que tive-
rem condições devem procurar 
um clínica veterinária para 

aplicação da vacina os animais.
A raiva é um vírus zoonose, 

ou seja, que pode ser transmi-
tido do animal para o homem. 
Ainda que seja considerada 
incomum nos dias de hoje, 
gera muitas preocupações 
pois é fatal em quase 100% dos 
casos. A doença contagiosa é 
transmitida através da saliva 
de animais contaminados, por 
isso, sua principal forma de 
propagação é a mordida.

A vacina é a única forma de 
prevenção e vista como uma 
questão de segurança para 
animais e quem vive com eles.

minações pelo novo coronaví-
rus, a nova expectativa é que 
o estado registre a entrada de 
29,5 milhões de turistas, uma 

redução de 36%.
Em movimentação finan-

ceira proveniente do fluxo 
turístico estadual, o esperado, 
antes do aparecimento da do-
ença, chegava a R$ 43 bilhões, 
mas agora deve atingir apenas 
R$26,1 bilhões, corresponden-
do a uma queda de 39%.

Segundo a expectativa do 
Ciet, dos 29,5 milhões turistas 
aguardados em São Paulo, 
20,6 milhões são paulistas 
viajando para cidades dentro 
do próprio estado. Quase 
oito milhões são visitantes 
de outros estados e 817 mil 
estrangeiros.  

Em relação à RMVale, o 
Estado revela que no início 
de 2020 era esperado que a 
região registrasse ao longo do 
ano a chegada de um número 
de turistas próximo ao de 
2019, que foi de 5,1 milhões, 
mas a expectativa é de que 
esse número caia para 3,4 
milhões de pessoas visitando 

a região, redução de 33%. 
Os dados relacionados às 

arrecadações financeiras de 
2019 e previsões de 2020 
para o setor turístico da re-
gião não foram reveladas pelo 
órgão.

Em contrapartida, o Ciet 
acredita que a RMVale será 
uma das três regiões mais be-
neficiadas com o “turismo de 
proximidade”, que são viagens 
rodoviárias, por períodos cur-
tos, a destinos de até três horas 
de deslocamento. A modalida-
de é considerada pelo Estado 
como o primeiro “movimento 
de retorno” do fluxo turístico.

Desta maneira, o estudo 
aponta que a RMVale, Baixada 
Santista e Campinas deverão 
ser as áreas do interior que 
receberão mais visitantes ao 
longo do ano, provenientes 
principalmente da região da 
Grande São Paulo, que abri-
ga cerca de 21,5 milhões de 
pessoas.


