
SANTO DESAFIO!
O final de semana será de desafio para a Prefeitura de 

Aparecida e o Santuário Nacional, com a realização da 
Festa da Padroeira, na próxima segunda-feira. O evento 
é o maior do calendário religioso e chega a atrair mais 
de duzentas mil pessoas de todo o mundo para a cidade, 
mas em 2020, a experiência será limitada devido à pan-
demia, que impossibilitou a presença de fiéis nas missas 
e eventos religiosos na Basílica, no dia 12.

Mesmo assim, outras atrações estarão disponíveis 
dentro e fora dos portões do Santuário, o que promete 
reunir até 18 mil católicos. Boa notícia para quem atua 
no setor turístico e no comércio, mas alarmante para a 
Saúde municipal e a Santa Casa, que temem a aceleração 
nas contaminações do novo coronavírus. Até a noite 
desta quinta-feira, a capital católica havia registrado 414 
contaminações, 14 óbitos e 354 recuperados.
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Na Basílica, distância entre fiéis; mas no dia 12, portões fechados

Foto: Arquivo Atos

Movimento no centro comercial de Cruzeiro; atividade é uma das atendidas por decreto nesta semana

A Câmara de Lorena aprovou 
o projeto do Executivo de am-
pliação do programa de Auxílio 
Emergencial Temporário. Mas 
uma emenda, do vereador 

Elcio Vieira Junior (PSB), tam-
bém aprovada, inviabilizou a 
continuidade do serviço que 
beneficiaria 5.132 famílias em 
situação de vulnerabilidade. 

A Prefeitura estuda os meios 
jurídicos para manter serviço.

Pioneira na região, em maio 
Lorena criou o Programa Mu-
nicipal de Auxílio Temporário. 

Emenda de Vieira pode barrar 
bolsa a 5.132 famílias carentes
Investimento de R$ 800 mil vira incógnita; prefeito ve inconstitucionalidade e teme suspensão

Foram emitidos 5.851 cartões 
para as famílias cadastradas 
no CadÚnico para recebe-
rem duas parcelas no valor 
de R$122,42 cada. Após a 

conclusão do programa, a Pre-
feitura iniciou uma avaliação 
orçamentária para prorrogar 
o benefício.

Litoral Norte pede apoio do 
Estado para nova “invasão” 
de turistas durante feriado

Com a expectativa de uma 
“invasão” de turistas durante 
o feriado prolongado da Pa-
droeira (12 de outubro), as 
prefeituras do Litoral Norte 
solicitaram, na última quarta-
-feira (7), apoio do Estado para 
reforçarem as ações de fiscali-
zação às regras de prevenção 
ao contágio do novo corona-
vírus. A estimativa dos muní-
cipios é que cerca de 350 mil 
visitantes cheguem à região 
praiana neste final de semana. 
Protocolados pelos prefeitos 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior (MDB); Ubatuba,  Délcio 

Sato (PSD); e São Sebastião, Fe-
lipe Augusto (PSDB), os ofícios 
independentes pedem para 
que o governador Joao Doria 
(PSDB) providencie o reforço 
no efetivo das equipes de Vigi-
lância Sanitária Estadual e das 
polícias Militar, Civil e Rodovi-
ária Estadual, possibilitando 
a intensificação no Litoral 
Norte da fiscalização durante 
as próximas sexta-feira (9) e 
segunda-feira (12), quando é 
comemorado o dia de Nossa 
Senhora Aparecida.

Pág.  7

Polícia Civil vistoria imóveis 
de Fradique, denunciado por 
calote milionário em Lorena

Na tentativa de reunir 
provas sobre o esquema 
de pirâmide financeira que 
lesou cerca de sete mil mo-
radores da região, a Polícia 
Civil apreendeu, na última 
terça-feira (6), documentos 
e computadores em imóveis 
do empresário de Lorena, 
Samuel Fradique, proprie-
tário do grupo SFO Holding. 
Apesar de ainda não ser 
considerado foragido pela 
Justiça, o acusado não é visto 
desde o início de abril.

Comandada pela Secold 

de Guaratinguetá (Setor Es-
pecializado de Combate aos 
Crimes de Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de Di-
nheiro), a operação cumpriu 
mandados de busca e apreen-
são em diversas propriedades 
de Fradique distribuídas 
por Lorena, Taubaté e São 
Paulo. Na ação, os policiais 
encontraram, em meio aos 
documentos, uma lista com 
os nomes dos investidores 
prejudicados pelo esquema 
da SFO Holding.

Sem Arsesp, 
Guará abre 
licitação por 
reguladora

Mais de 12 meses se pas-
saram e o contrato entre a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
e Arsesp (Agência Regulado-
ra de Saneamento e Energia 
do estado de São Paulo) não 
foi assinado. A agência do 
Estado seria responsável pela 
regulação e fiscalização dos 
serviços de água, esgoto e 
resíduos do município, mas 
sem o acordo, o Executivo 
abriu novo processo licita-
tório, que será concluído na 
próxima semana.
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Silveiras tem 
novo serviço 
de radiografia 

Com investimento anual 
de R$ 162 mil para a locação 
de um aparelho de raio-X, 
Silveiras começou a oferecer 
exames de diagnóstico por 
imagem. A implantação do 
equipamento garante que os 
moradores não necessitem 
mais recorrerem a outras 
cidades.

Pág.  3

Saúde de Pinda garante retomada 
gradual de cirurgias eletivas

Em audiência pública, na 
Câmara dos Vereadores, no 
último dia 30, a secretaria 
de Saúde de Pindamonhan-
gaba garantiu que as ci-
rurgias eletivas suspensas, 
aquelas que são agendadas, 
estão sendo retomadas de 
maneira gradual. A audiên-
cia apresentou os dados e 
investimentos do município 
referentes ao segundo qua-
drimestre deste ano. Devido 

à pandemia da Covid-19, 
30% das cirurgias adiadas 
puderam ser realizadas, 
conforme combinação da 
pasta da Saúde e Santa Casa. 
O balanço final do mês de 
setembro ainda não foi di-
vulgado, mas a expectativa 
é que em outubro alcance a 
margem de 60%.
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Em queda de campanhas, Pinda e 
Potim promovem multivacinação
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Manthiqueira entra em semana 
decisiva para estreia no Paulista

Diferente dos últimos 
anos, o Campeonato Pau-
lista da Série B, equivalente 
a quarta divisão, começará 
em outubro. A pandemia do 
novo coronavírus provocou 
alterações no calendário es-
portivo, na rotina de treinos, 
estrutura clínica e também 
causará impacto nos está-

dios, que seguirão vazios. Na 
região, o Manthiqueira so-
nha com o acesso e trabalha 
para superar os adversários 
regionais e volta a Série A 3 
do estadual. No próximo dia 
17, o time de Guaratinguetá 
enfrentará o Atlético Mogi, 
em Mogi das Cruzes.
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Luiz Rosas

O prefeitrável Argus Ranieri (MDB) descobriu o ponto divergente 
entre os discursos de realizações dos concorrentes Marcus Soliva 
(PSC) e Junior Filippo (PSD). Para Ranieri, seus opostos significam a 
continuidade, enquanto ele, a mudança que tanto os eleitores de Guará 
estão pedindo. Ah! Falou ainda que além de representar a mudança, traz 
agregado a seu nome a ‘experiência’, se referindo ao apoio incondicional 
de seu vice, Dr. Marcelo Meirelles, do PSDB.

Argus Ranieri, Dr. Marcelo Meirelles, acompanhado pelo articulador de 
campanha Antonio José, em momento 'café com política' na redação do Atos

Mudança ou Continuidade?

Rafael Goffi

Política a conta-gotas...
Balanço geral

Muitos, procurando entender o 
apelo popular de Lorena para não re-
elegerem os atuais vereadores, estão 
buscando explicações nos fatos mais 
relevantes desta legislatura:

Esta semana por exemplo, o 
'notável' Elcio Vieira Jr., entre uma 
avalanche de arbitrariedades, escra-
chos, desrespeito, abusos e muitas 
pendências na Justiça, conseguiu 
tirar o alimento do prato de 5.132 
famílias carentes do município, 
prejudicando a votação do projeto 
do prefeito que daria mais uma par-
cela de $150 reais do Programa de 
Auxílio Emergencial da Prefeitura;

Fábio Longuinho - que satisfa-
zendo seus recalques de emergente, 
acabou com a expectativa de 100 
postos de empregos na cidade, 
quando conspirou a extinção da Lei 
da Zona Azul, e criou uma futura dí-
vida indenizatória para o município 
pagar no futuro à empresa que havia 
sido contratada para implantação;

Tão do Vaguinho, também ape-
lidado de 'tanga frouxa' - conseguiu 
a proeza de tomar conta do dinhei-
ro da Câmara por dois anos, com 
um conjunto de obras inconclusas 
como: telhado de Eternit a preço de 
ouro e contratação de empresa de fa-
chada com quarteirização de mão de 
obra, gastos e despesas sem as devi-
das prestações de contas, admissão 
de um exército de comissionados e 
responde no Ministério Público por 
contratações irregulares entre outras 
peripécias com o dinheiro público;

Samuel de Melo - além de estar 
passando pelo Legislativo sem se-
quer ter um projeto aprovado para 
'chamar de seu', uma de suas únicas 
façanhas foi defender com 'unhas 
e dentes' a redução do imposto 
da Unimed - entidade meramente 
particular - com os fins justificando 
os meios, empregar a família no 
hospital;

Mauro Fraudique - campeão 
da dissimulação, consegue manter 
a pose e o discurso entonado, mes-
mo amarrado pelos acordos que o 
fizeram presidente da Câmara, como 
omitir os números da administração 
de seu antecessor - o Tanga, a ma-
nutenção da assessoria dos aliados 
e, entre outros o contrato de mais de 
$800 mil de uma agência que banca 
os capangas eleitorais do grupo. 
Sua gestação, digo, gestão, poderá 
bater o recorde da mais onerosa do 
Legislativo, perdendo apenas para o 
período do 'Irmão Metralha';

Adevaldir Ranho - protegido 
pela trinca que pretende tomar o 
comando da cidade, que consegue 
se manter ativo no Legislativo 
mesmo respondendo pelo crime de 
concussão - a famosa rachadinha 
nos salários dos assessores - e com 
indicação do MP para cassação de 
seu mandato. O persona é um ve-
lho cliente na Justiça de primeira 
instância por vários predicados;

Careca da Locadora - outro 
bon-vivant, que somadas suas idas 
e vindas à Brasília às custas do 
erário público, daria para dar 'três 
voltas ao mundo'. Sempre atuou no 
marketing do Facebook sem registro 
de nenhum projeto relevante de sua 
autoria. Principal pivô do voto fan-
tasma no esquema de anular a pro-
posta do meio ambiente - conhecida 
como PPP do lixo, segue sem revelar 
quem votou em seu lugar. Passou os 
quatro anos à mercê da vontade do 
comparsa que 'meiou' seu mandato;

Lucia da Saúde - locomotiva 
eleitoral da sua coligação na eleição 
passada, arrastou para legislatura 
Elcinho e Careca e não conseguiu 
se libertar do cabresto do 'eucalipto', 
na base de 'se apertar chora', mas 
obedece;

Pedro da Vila Brito - perdeu 
totalmente sua identidade de 'bom 
samaritano' e foi controverso du-

Lorena - A luta de quem neces-
sita dos auxílios do poder público 
durante a pandemia é feita de cada 
centímetro, quilo, centavo repassado.
Mas essa parece não ser uma rea-
lidade para a bancada da Câmara, 
comandada pelo vereador que não 
sabe se vai ter de fato um lugar 
(visível) no palanque eleitoral de 
algum prefeiturável em Lorena. A 
emenda politiqueira, camuflada de 
"boa vontade", que inviabilizou a ter-
ceira parcela do Auxílio Emergencial 
Temporário caiu mal na boa do povo, 
principalmente das 5.132 famílias, 
que dificilmente terão esse benefício. 

Silveiras - A Prefeitura, que pas-
sa pelo período de pandemia como 
exemplo administrativo. Onde muitos 
prefeitos lamentam perdas, Guilher-
me Carvalho voltar a mostrar que o 
momento pode sim ser de conquistas. 
Nesta semana, o município conquis-
tou uma nova estrutura para exames, 
entre eles o de raio-X, que recebeu 
investimento de R$ 162 mil para a 
locação de um aparelho. A propsota 
é atender a demanda e ser cada vez 
mais independente das cidades vizi-
nhas. Para a população, um período 
de conquistas, principalmente quando 
comparado ao antecessor.

CUSTO BRASIL
Após o lançamento do Plano 

Real, lá pelos idos de 1995, a CNI 
(Confederação Nacional da Indús-
tria) promoveu um seminário para 
analisar o Custo Brasil.

O debate foi de âmbito nacional.
Com a participação das empre-

sas, economistas e parlamentares, 
o evento ensejava uma ampla 
discussão sobre o conjunto de difi-
culdades estruturais, burocráticas e 
econômicas, como empecilho para o 
ambiente de negócios no país.

Estas dificuldades encareciam 
os custos das empresas, seu desen-
volvimento, ampliação do mercado, 
aumento no preço final dos produtos 
e serviços e impedimento de novos 
investimentos. 

Uma reação em cadeia.
No ano seguinte, em 1966, a CNI 

volta a pressionar as autoridades 
sobre o tema.

Com o Plano Real as empresas 
tinham passado por um duro pro-
cesso de ajustamento, refletidos em 
qualidade e produtividade.

Apesar da persistência das con-

dições adversas da infraestrutura do 
país, sistema tributário complexo, 
custos portuários abusivos, custos 
regulatórios incompatíveis em uma 
economia aberta. Predadores dos 
investidores e das exportações.

O cenário econômico de 25 anos 
atrás se repete e, ainda, estamos dis-
cutindo como resolver este entrave 
para o crescimento econômico do 
país.

Naquela época, estimava-se que 
o Custo Brasil minava a economia 
brasileira, ao redor de R$ 1,5 trilhão 
por ano, retirando das empresas ins-
taladas no país, na ocasião, 22% do 
PIB (Produto Interno Bruto).

Este cenário persiste até os dias 
de hoje.

A persistência de um sistema 
tributário complexo, de excesso de 
burocracia, elevado custo no crédi-
to, gargalos logísticos.

Além destas dificuldades uma 
nova modalidade que o país cons-
truiu: a insegurança jurídica que não 
estimula os investimentos.

Resultado, o país ocupa posições 
incômodas nos principais rankings 
de competividade e produtividade 
(exceção ao agronegócio).

Do cidadão comum ao empre-

sário as duras consequências de um 
sistema burocrático, atravancador e 
retrógrado.

Um conjunto de distorções 
existentes na economia brasileira 
responsável pela ineficiência das 
empresas.

O Custo Brasil, em resumo, 
impede o desenvolvimento do 
país, gera desemprego, fomenta o 
trabalho informal, a sonegação de 
impostos e a evasão de divisas.

Desnecessário indicar, mas, 
oportuno, no momento, a discussão 
das reformas do país com uma série 
de dúvidas.

Vamos lá:
 Corrupção administrativa ele-

vada (a Lava Jato já era);
Déficit público elevado (vão 

furar o teto de gastos);
Burocracia para a criação de uma 

empresa (6 meses)
Spread bancário elevado (alto 

grau de inadimplência);
Burocracia exagerada para ex-

portar e importar (a necessidade 
de passar por 2 ministérios e 27 
secretarias);

Carga Tributária elevada (próxi-
ma de 40%);

Alto custo Trabalhista (102% e 
reforma inacabada);

Alto custo do Sistema Previden-
ciário (reforma?);

Legislação Fiscal complexa e 
ineficiente.

A legislação tributária e fiscal 
custa para as empresas, no paga-
mento dos tributos 2.600 horas/ano 
contra, em média, 284 horas/ano 
para os países associados a ONU 
(Organização das Nações Unidas), 
além, do tempo para fazer valer o 
cumprimento dos contratos e o tem-
po para liberar licenças ambientais.

O estudo comparativo da perda 
do Brasil pelo seu custo foi feito 
com base na análise de 131 países, 
com dados do FMI (Fundo Monetá-
rio Internacional) e Banco Mundial.

O Brasil poderia mais que dobrar 
o seu PIB (Produto Interno Bruto) 
por habitante (per capita) e atingir 
níveis de países do primeiro mundo 
se reduzisse as suas ineficiências que 
reduzem a nossa competividade.

É um desastre anunciado! Os 
brasileiros não merecem esta 
inércia.

É uma pena!

“O cenário econômico de 25 
anos atrás se repete e, ainda, 

estamos discutindo como resol-
ver este entrave para o cresci-

mento econômico do país ”

“A burocracia cresce 
mais rápido do que qualquer 
coisa e nem ao menos 
precisa de água”

  Lord Gordon White

rante este mandato por se render 
em obediência cega ao filho do 
professor, em detrimento ao Exe-
cutivo Municipal. Com facilidade, 
esqueceu de muitos que lhe esten-
deram a mão, se revelando um falso 
moralista.

Pardal que acompanha...
...morcego, amanhece de cabeça 

para baixo - metáfora dedicada ao 
'veterano' da Câmara de Lorena, o 
Vandinho, recentemente apelidado 
de 'Vandinho Cache', só não pergun-
tem por quê?

De Uber ou de táxi?
Enquanto o candidato a prefeito 

de Pinda, Rafael Goffi (PSDB), 
decide se continua discutindo na 
Câmara se vai de Uber ou de táxi, 
seu concorrente Luiz Rosas (PTB), 

com seu vice 
João Ribeiro, 
ganham as ruas 

atrás dos eleito-
res indecisos e 
de tucanos desi-
ludidos, que não são poucos. Talvez 
seja por isso que apareceu 'cheiro de 
Rosas' se despontando nas prévias 
eleitorais. Que ninguém, ou melhor, 
candidatos subestimem a dupla...

Reino dividido
Pelo desenrolar da campanha 

eleitoral em Guaratinguetá, se tor-
nou ainda mais notória a 'oposição 
velada' contra o prefeito Marcus 
Soliva (PSC) que busca a reelei-
ção. Comentam pelos corredores 
da municipalidade que a dissimu-
lação entre os servidores - aqueles 
que expressam uma subserviência, 
porém, nas urnas, outra realidade 
- pode passar da metade do contin-
gente, principalmente no setor da 
Educação.

Distanciamento social
Parece que o clima amistoso 

voltou entre o ainda vereador Paulo 
Vieira e sua ex-diretora da FACIC, 
Patrícia Batistela, no cenário polí-
tico de Cruzeiro. Disseram que os 
bons tempos voltaram, mas segundo 
os comentaristas da Câmara, o PV 
mediu um palmo no mapa para 
transferir Patrícia na direção de uma 
outra escola no extremo do estado, 
provavelmente pela sua ascensão 
eleitoral na cidade.

Três em um
O PSOL de Cruzeiro, pela se-

gunda eleição consecutiva, soma 
três candidatas em uma candidatura 

à Câmara. Para melhor entender, a 
ideia é que as três postulantes Fer-
nanda, Dayane e Clara, se eleitas, 
ocuparão uma só vaga e comparti-
lharão o mandato, provavelmente 
revezando as participações nas 
sessões. Ah! Essa modalidade de 

candidatura é permitida, segundo 
a Justiça Eleitoral, o proibido é o 
contrário, quando vários se elegem 
e um passa ou tenta comandar a 
vontade dos demais no chamado 
'cabresto'. Qualquer semelhança 
com o que a população tem visto no 
Legislativo da cidade, não se trata 
de mera semelhança. Perguntem ao 
ainda vereador Paulo Vieira!!!

Jogo de xadrez
Se das cinco candidaturas à 

Prefeitura de Cachoeira, duas desis-
tirem na reta final por ‘n’ motivos, 
com certeza não será para somar 
com o candidato apoiado pelo atual 
comando da cidade. Por hora, El-
bom Fontes (PROS), Dadá Diogo 
(PODEMOS), Domingos Geraldo 
(PSDB), Antônio Mineiro (MDB) e 
Torrado (PSB) seguem candidatos, 
três deles às despensas do fundo 
partidário. Vai que o povo lá de cima 
resolve dar o calote...

Não é promessa, é proposta!!!
Os moradores do Novo Hori-

zonte, em Lorena, estão comemo-
rando a notícia da vice prefeita 
Marietta Bartelega de que um de 
seus primeiros compromissos com 

o bairro, será a remoção do aterro 
de inertes – o popular lixão – do 
bairro. E pelo aplauso da torcida, 
o povão já está contando com este 
benefício, principalmente pelo 
estilo que se ouve da filha da sau-
dosa Regina Bartelega, “de quando 
fala que vai fazer, faz as coisas 
acontecer”.

De olho no calendário...
Faltam 37 dias para as eleições, 

apenas 5 semanas para o teste de 
reconhecimento popular dos que 
buscam a reeleição e a festa dos 
novos eleito peli sim das urnas...

Marietta Bartelega
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Polícia Civil vistoria imóveis de Fradique, 
acusado de calote milionário em Lorena
Empresário segue desaparecido após sete meses do fim do sistema que lesou quase sete mil pessoas

Na tentativa de reunir pro-
vas sobre o esquema de pi-
râmide financeira que lesou 
cerca de sete mil moradores 
da região, a Polícia Civil apre-
endeu, na última terça-feira 
(6), documentos e computado-
res em imóveis do empresário 
de Lorena, Samuel Fradique, 
proprietário do grupo SFO 
Holding. Apesar de ainda não 
ser considerado foragido pela 
Justiça, o acusado não é visto 
desde o início de abril.

Comandada pela Secold 
de Guaratinguetá (Setor Es-
pecializado de Combate aos 
Crimes de Corrupção, Crime 

Lucas Barbosa
Lorena

Organizado e Lavagem de 
Dinheiro), a operação cumpriu 
mandados de busca e apreen-
são em diversas propriedades 
de Fradique distribuídas por 
Lorena, Taubaté e São Paulo. 
Na ação, os policiais encontra-
ram, em meio aos documentos, 
uma lista com os nomes dos 
investidores, prejudicados pelo 
esquema da SFO Holding.

Segundo a Polícia Civil, Fra-
dique é acusado de convencer 
cerca de sete mil pessoas a apli-
carem dinheiro nas empresas 
ligadas ao grupo SFO Holfing, 
como postos de combustíveis 
e lojas de cosméticos, com a 
promessa de que receberiam 
lucros de até 7% ao mês e ain-
da teriam a quantia investida 
devolvida ao fim do contrato.

Para o desespero dos in-
vestidores, eles foram co-
municados pelo empresário, 
no fim de março, sobre a 
suspensão das atividades da 
SFO. Em um vídeo publicado 
nas redes sociais, Fradique 
informou que a decisão foi 
motivada por dificuldades fi-
nanceiras devido ao cenário 
de incertezas causado pela 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19).

Já no início de abril, o empre-
sário chegou a se reunir com 
um grupo de associados em 
Lorena, onde comprometeu-
-se a reaver os investimentos 
aplicados. Porém, na sequência 
Fradique não foi mais visto.

Buscando recuperarem seus 
recursos, desde então os pre-

judicados moveram cerca de 
120 processos contra Fradi-
que. Os valores cobrados nas 
ações variam de R$ 5 mil a 
R$2 milhões, já a soma do 
prejuízo ultrapassa R$ 16 
milhões.

Durante entrevista à mídia 
regional, o delegado titular 
da Secold, Francisco Sannini, 
explicou que os materiais 
apreendidos serão analisados 
com o objetivo de elucidar o 
funcionamento do suposto es-
quema de pirâmide financeira 
e descobrir a dimensão exata 
do prejuízo causado pela SFO 
Holding.

Além de pirâmide financei-
ra, o empresário de Lorena 
também é investigado por 
lavagem de dinheiro.

Foto: Reprodução

Fachada de posto de Fradique é retirada; documentos apreendidos

Sem Arsesp, Guará abre licitação 
por reguladora de água e esgoto
Prazo do processo segue até dia 15; contratada assume serviços e reajustes

Mais de 12 meses se pas-
saram e o contrato entre a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
e Arsesp (Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do 
estado de São Paulo) não foi 
assinado. A agência do Estado 
seria responsável pela regula-
ção e fiscalização dos serviços 
de água, esgoto e resíduos do 
município, mas sem o acor-
do, o Executivo abriu novo 
processo licitatório que será 
concluído na próxima semana.

A nova agência reguladora 
terá como atribuições a re-
gulação, “inclusive tarifária, 
e fiscalização dos serviços 
públicos municipais de abaste-
cimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos”, 
como destacou o documento 
do processo licitatório. A Saeg 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

(Companhia de Água, Esgoto 
e Resíduos de Guaratinguetá) 
é responsável pelos serviços 
ligados ao abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

A Arsesp teve aprovação da 
Câmara, em agosto de 2019, 
para assumir a fiscalização do 
abastecimento e tratamento 
de água, coleta e tratamento 
de esgoto e coleta de resíduos. 
A agência substituiria a Arsaeg 
(Agência Reguladora de Gua-
ratinguetá), que teve extinção 
aprovada pela Casa em junho 
do mesmo ano. No mesmo mês, 
a proposta foi decretada pela 
Prefeitura, com a inclusão de 
uma emenda que definiu que 
a Arsaeg só poderia ser extinta 
com a contratação de uma 
substituta.

Dezesseis meses depois, as 
partes não chegaram a um 
acordo. Em edital publicado, a 
Prefeitura informa que o pre-
gão presencial será realizado 

na próxima quinta-feira (15). O 
aviso de licitação foi publicado 
no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, e os demais comuni-
cados serão postados no Diário 
Oficial do Município.

Como não houve a formaliza-
ção do contrato, a Prefeitura de 
Guaratinguetá abre a licitação 
e pode assinar o acordo com a 
própria Arsesp, caso haja pro-
gresso, ou com a vencedora do 

Estação em Guará; Prefeitura abre licitação por reguladora para 2021

Foto: Reprodução

Manutenção deve deixar 23 
bairros de Guará sem água

certame que será concluído na 
próxima semana. O contrato 
terá duração de 12 meses.

Aval do Legislativo – A ex-
tinção da Arsaeg foi aprovada 
por 9 a 1, com votos favoráveis 
de Dr. Werneck (PL), Pedro 
Sannini (PSC), Luizão (PL), 
Márcio Almeida (PSC), Marcelo 
da Santa Casa (PSD), Marcos 
Evangelista (PL), Fabrício Dias 
(MDB), Tia Cleusa (MDB) e Dé-
cio Pereira (MDB). Apenas Nei 
Carteiro (MDB) foi contrário à 
proposta.

A contratação da Arsesp 
foi aprovada em regime de 
urgência no voto de minerva. 
Márcio Almeida (PSC), Dr. Wer-
neck (PL), Luizão (PSC), Marcos 
Evangelista (PL) e Pedro Sanni-
ni (PSC) votaram a favor. 

Em bloco, os quatro verea-
dores do MDB, Nei Carteiro, 
Décio Pereira, Tia Cleusa e 
Fabrício Dias, além de Marcelo 
da Santa Casa (PSD) foram 
contra. Presidente da Casa, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), desempatou a favor da 
contratação da Arsesp.

A Saeg (Sistema de Água Es-
goto de Guaratinguetá) infor-
mou que no próximo domingo 
(11), pelo menos 23 bairros 
ficarão sem água para a troca 
de uma tubulação. Segundo a 
autarquia, os trabalhos estão 
previstos para começar às 6h 
e com término às 19h.

A ação emergencial é feita 
dentro da estação de trata-
mento de água, mais preci-
samente na casa de bombas, 
com a troca de uma tubulação 
que faz o trânsito da água até 
os reservatórios gerais, e por 
isso realizará interrupção no 
abastecimento.

A tubulação, que é de ferro 
fundido, apresentou proble-
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mas que foram contidos ante-
riormente. Mas após análise 
mais aprofundada do corpo 
técnico, a autarquia chegou à 
conclusão da necessidade da 
troca de toda a peça para evitar 
qualquer ruptura acidental.

A autarquia frisou que com 
a reabertura do reservatório 
nas regiões mais distantes, 
em final de linha transmissão, 
a retomada do ritmo normal 
da distribuição pode demorar 
um pouco mais, já que é ne-
cessário que toda a linha seja 
preenchida.

A Companhia sugeriu aos 
usuários que façam economia 
em seus reservatórios residen-
ciais já a partir do início da 
noite de sábado (10). A lista 
dos bairros, que serão afetados, 
pode ser encontradas no site 
saeg.net.br.

Cachoeira enfrenta falha 
no abastecimento depois de 
problema com Rio Bocaina

Após as águas do Rio 
Bocaina aparecem com 
coloração escura, a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo) interrompeu, ainda 
na manhã desta quinta-fei-
ra (8), o abastecimento em 
Cachoeira Paulista.

A estatal destacou que as 
equipes técnicas trabalha-
ram na identificação das 
causas da alteração para 
restabelecer o serviço. A 
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assessoria confirmou que 
o transtorno pode estar 
ligado às fortes chuvas que 
caíram na região durante os 
últimos dois dias, e que água 
continua chegando escura na 
captação, mas que é possível 
tratá-la adequadamente para 
o uso.

A expectativa é que toda 
a cidade esteja abastecida 
regularmente até a manhã 
desta sexta-feira (9). Durante 
a interrupção, caminhões-
-tanque foram disponibiliza-
dos para atender hospitais, 
escolas e os demais serviços 
essenciais.

A Câmara de Lorena apro-
vou o projeto do Executivo 
de ampliação do programa 
de Auxílio Emergencial Tem-
porário. Mas uma emenda do 
vereador Elcio Vieira Junior 
(PSB), também aprovada, 
inviabilizou a continuidade 
do serviço que beneficiaria 
5.132 famílias em situação 
de vulnerabilidade. A Pre-
feitura estuda os meios ju-
rídicos para manter serviço.

Pioneira na região, em 
maio Lorena criou o Pro-
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grama Municipal de Auxílio 
Temporário. Foram emitidos 
5.851 cartões para as famí-
lias cadastradas no CadÚnico 
para receberem duas parce-
las no valor de R$ 122,42 
cada. Após a conclusão do 
programa, a Prefeitura ini-
ciou uma avaliação orça-
mentária para prorrogar o 
benefício.

Com a liberação da secre-
taria de Finanças no valor 
de R$ 779,8 mil, o prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido) enviou para Câmara 
o projeto que garantia a 
terceira parcela de R$ 150 
para atender 5.132 famílias 

(719 cartões foram can-
celados por motivos como 
falecimentos dos cadastra-
dos, mudanças de endereço 
e a falta da necessidade do 
auxílio). O valor é superior 
às parcelas iniciais.

O Município tinha a expec-
tativa de pagar os R$ 150 até 
terça-feira, mas o pagamento 
foi adiado após a aprovação 
da emenda de Vieira, que 
propôs a ampliação de uma 
para três parcelas do pro-
grama. A emenda aprovada 
por nove votos a seis foi no-
meada como de caráter au-
torizativo ao prefeito pagar 
três parcelas. “Lorena tem 

dinheiro? Tem! Se o prefeito 
parar o ‘salão de balada’ nes-
te momento, ele paga as três 
parcelas e sobra dinheiro 
ainda. Qual é a prioridade? 
Eu sou favorável ao auxílio”, 
questionou Elcinho.

De acordo com o prefeito, a 
emenda “além de ser incons-
titucional, é mal redigida e 
dúbia”. Marcondes ressaltou 
que a emenda foi feita para in-
viabilizar a parcela empenha-
da no orçamento da cidade. “A 
perseguição política contra 
mim é notória e também uma 
pegadinha desse vereador que 
fez a emenda, para lá na frente 
me colocar um processo de 

Emenda de Elcinho Vieira inviabiliza nova parcela do 
Auxílio Emergencial para 5.132 famílias carentes
Investimento de R$ 800 mil para esta semana vira incógnita; prefeito vê inconstitucionalidade e teme suspensão

improbidade administrativa 
porque não paguei as outras 
duas outras parcelas. Teremos 
que ter muita cautela e análise 
jurídica”.

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio 
dos Santos, explicou que a 
emenda alterou o artigo ter-
ceiro ampliando as parcelas, 
mas não alterou o artigo 
seguinte que consta o valor 
total do projeto de R$ 779,8 
mil. Mesmo que fosse altera-
do, o Executivo não teria o 
orçamento para arcar com 
mais parcelas.

Sobre as obras em anda-
mento, Santos ressaltou que 

são licitações concluídas e 
valores já empenhados im-
possibilitando a retirada de 
um contrato em andamento. 
O secretário frisou que se a 
intenção dos parlamentares 
realmente for a de beneficiar 
as famílias vulneráveis, uma 
solução seria a Câmara devol-
ver os R$ 801 mil mensais 
do duodécimo de R$ 9,622 
milhões que recebem para 
arcar com o proposto na 
emenda. 

A Prefeitura aguarda o 
autógrafo do projeto e es-
tuda uma solução jurídica 
para garantir o programa às 
famílias carentes da cidade.
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Vigilância encontra larvas do 
Aedes aegypti e alerta para 
nova epidemia em Aparecida 
Setor epidemiológico fez análise de densidade larvária e resultados 
obtidos no inverno indicam preocupação à dengue em vários bairros

Com 696 casos autócto-
nes de dengue neste ano, 
Aparecida pode ter uma 
nova epidemia da doença 
em 2021. A Vigilância Epi-
demiológica do município 
confirmou que foram encon-
tradas larvas do mosquito 
Aedes aegypti em diversos 
bairros durante o inverno. 
Novos casos positivos da 
doença foram confirmados 
no inverno, o que causou 
surpresa para o setor.

Segundo a coordenadora 
do setor, Denise Braga, os 
registros podem indicar 
um avanço da doença nos 
meses mais quentes entre 
2020 e 2021, que podem 
levar o município a sofrer 
com uma epidemia de den-
gue. “A gente achava que, 
com o inverno, fosse ter 
uma queda brusca dos casos 
de dengue, mas infelizmente 
não aconteceu. Continua-
mos tendo casos positivos, é 
claro em quantidade muito 
menor”.

A ADL (Avaliação de Den-
sidade Larvária) está sen-
do realizada neste mês. A 
Sucen (Superintendência 

Leandro Oliveira
Aparecida

de Controle de Endemias), 
do Governo do Estado, sor-
teia os bairros para que o 
serviço de endemia faça o 
controle e a avaliação, levada 
como base para calcular em 
porcentagem o risco que o 
município corre de enfrentar 
uma epidemia.

“A gente fez coleta de lar-
vas, e para a nossa surpresa 
todas as larvas coletadas 
deram positivo para Aedes”, 

afirmou Denise. “Foram (re-
alizadas) em pontos estraté-
gicos, locais específicos, onde 
já é comum encontrarmos 
criadouros. Quando encontra, 
o serviço de endemia faz o 
tratamento daquele local e 
depois volta novamente para 
ver se estão surgindo novos 
criadouros”.

A Prefeitura trabalha para 
realizar uma campanha de 
conscientização com a popu-

lação, que pode ser colocada 
em prática neste mês. Outra 
ação do município deve ser o 
‘cata-bagulho’, que foi confir-
mado pela Vigilância Epide-
miológica como alternativa 
para eliminar possíveis focos 
de larvas do mosquito.

De acordo com o setor, os 
bairros em situações mais 
críticas em relação à dengue 
são Santa Rita, Vila Mariana, 
Ponte Alta e o Centro.

Foto: Arquivo Atos

Pneus jogados são maus exemplos que facilitam a proliferação da dengue; Aparecida em alerta para 2021

Moradores de diversos bairros de 
Pinda reclamam de falta de água 

Além dos dias com tempe-
ratura elevada, os morado-
res de Pindamonhangaba 
enfrentaram também a falta 
de abastecimento de água. 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Companhia de Saneamento Básico do Estado afirma que interrupção no 
abastecimento aconteceu devido à vazamentos e serviço já foi normalizado

A situação deixou famílias da 
zona urbana e rural com as 
torneiras secas por três dias. 
A interrupção do serviço 
teria sido motivada por um 
vazamento na rede.

Ainda na tarde de sexta-
-feira (2), o bairro Araretama 
foi afetado pela interrupção 

do abastecimento. No dia se-
guinte foi a vez de moradores 
do Bela Vista e Parque das 
Palmeiras relatarem o pro-
blema. Além da região urba-
na, pessoas que residem no 
bairro Bom Sucesso, na zona 
rural, também afirmaram ter 
sofrido com a falta de água.

Foto: Reprodução Sabesp

Obra da Sabesp; último fim de semana sem água causou revolta entre famílias de Pindamonhangaba

De acordo com a Sabesp 
(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo), no sábado (3) e do-
mingo (4) foi realizada uma 
manutenção emergencial 
na rede de água tratada do 
município em decorrência de 
vazamentos, o que motivou a 
interrupção no fornecimen-
to. A companhia destacou 
que embora o consumo 
esteja elevado, o sistema já 
foi normalizado e não houve 
registro de falta de água, 
nesta segunda-feira (5).

Devido à falta de chuvas, 
unida às altas temperaturas, 
a empresa passou a reforçar 
o uso consciente de água, 
sem desperdícios.

A Sabesp recomendou 
evitar o uso de manguei-
ras, assim como usar água 
corrente para descongelar 
alimentos; além de não dar 
“descarga à toa”, uma vez 
que em seis segundos de 
válvula acionada vão embora 
cerca de 12 litros. Em caso 
de novos problemas envol-
vendo o abastecimento, os 
moradores podem entrar em 
contato pelo telefone 0800 
055 195.

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
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www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
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Entre em contato!

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.

GOLPE ANTES DO PIX – A quem 
interessar possa, minha posição 
quanto ao PIX é de muita cautela. 
Primeiro pela intenção do governo 
que, pode ter por pano de fundo, 
se apossar de nossos dados e 
transações para, quem sabe, um 
futuro cruzamento com o sistema 
do imposto de renda. Afora isso, a 
fraude que chega mesmo antes do 
tal PIX entrar em prática. Golpistas 
estão oferecendo o pré-cadastro que, 
nada mais é que uma campanha de 
‘phishing’, pescaria descarada de 
dados, que acaba por coletar senhas, 
informações e o CPF dos lesados. 
Com o cadastro para as chaves do 
Pix, criminosos se aproveitam da 
divulgação da ferramenta para lançar 
golpes contra os desavisados na 
internet...
TESTES COLOCAM DÚVIDA 
– Nas primeiras 24h do início do 
cadastro que está em período de 
teste, a Kaspersky, empresa de 
cibersegurança, identificou mais de 
30 domínios falsos usando o Pix 
como isca. Forma mais comum de 
um ataque: mensagens e e-mails 
falsos que induzem o usuário a clicar 
em links suspeitos. Também existem 
páginas falsas na internet que levam 
a pessoa a revelar dados pessoais. 
De acordo com especialistas, se os 
registros continuarem crescendo nos 
próximos dias na mesma velocidade 
das primeiras 24h, o número de links 
falsos pode chegar aos 100 sites até 
o fim de semana...
SEJAM MINEIROS – Mineiro 
consegue as coisas porque trabalha 
em silêncio... Não passa na cabeça de 
ninguém que, com o Ministério Público 
em cima, um administrador municipal 
possa ceder um próprio da cidade 
para que um presidente de bairro 
possa ‘terceirizar-lhe’ exploração, ou 
que nele estabeleça parceria público 
privada. Tem gente alegando que fará 
isso em plena campanha eleitoral. 
Claro que para angariar votos. Perigo 
para todos: cair no papo furado e 
se enrolar com uma improbidade 
administrativa. Cuidado!...
LI NUM OUT DOR – “Vereador que 
busca reeleição não precisa prometer 
nada, apenas mostrar o que fez”...  
Acho que os novatos também não 
devem aparecer com mãos vazias... 
Para pensar e refletir... 
VERBAS PÚBLICAS – Tenho ouvido 
pessoas criticarem a dedicação da 
autoridade a monumentos, praças e 
espaços públicos. É preciso explicar 
que existem verbas carimbadas 
que só podem ser aplicadas em 
determinadas destinações. O 
desvio pode gerar improbidade ou a 
devolução da verba. Não é curial, por 
exemplo, jogar recursos de emendas 
de educação em pavimento, da saúde 
na sinalização e etc. Mas, o mais 
criticado em Pinda, são as praças, 
nas quais o município não investe 
um tostão furado. As reformas estão 
sendo feitas pelas empresas privadas, 
em troca da afixação de placas 
indicativas do apoio...    
É PRECISO LEGENDA – Já ouvi 
várias explicações para o significado 
do monstrengo instalado na entrada 
da cidade. Parece um rabo de peixe 
estilizando 3 mergulhos de anzol. Leia-

se disso: Pindamonhangaba. Se não 
for isso, por favor expliquem. Achei 
esta interpretação a mais plausível 
para ligar o monumento à entrada 
da Cidade...
AH! SE FOSSE VERDADE – A 
Câmara de Pinda aprovou projeto 
prevendo que mulheres, idosos 
e portadores de necessidades 
especiais possam solicitar a parada 
dos ônibus para desembarque, 
mesmo fora dos pontos. A intenção é 
boa. Mas de gente com ela, o inferno 
anda cheio...
ISENÇÃO FISCAL – Prefeitura 
Municipal de Lorena está concedendo 
isenção do IPTU e taxa do lixo para 
proprietários ou compromissários de 
imóveis em situações específicas 
e com rendimentos até 2 salários 
mínimos, para o exercício de 2021. 
Concede o benefício a aposentados, 
pensionistas ou beneficiários de 
renda mensal vitalícia, com mais de 
60 anos de idade; aposentados por 
invalidez permanente, comprovada 
por laudo emitido por órgão oficial da 
Previdência; portador de deficiência 
física ou mental, ou doença grave, 
comprovada por laudo passado por 
médico; Beneficiário do BPC (LOAS); 
e a Guardião definitivo de menor, 
em processo judicial tramitado na 
Comarca de Lorena. Recomenda-se 
procurar logo a administração...
CENA DE NOVELA – Inspirada, 
talvez na novela ‘Eta Mundo Bom’ 
que a globo passou de novo até dias 
atrás, tem gente criando porquinhos 
como animais de estimação. Em 
Taubaté, a estudante de enfermagem 
Ana Carolina Mendonça flagrou numa 
foto, uma família passeando de carro 
com ‘um fucinho de tomada’ pelo 
centro da cidade. Postagem viralizou 
na internet e a população batizou a 
porquinha como ‘Peppa de Taubaté’...
CRIANÇAS E PADROEIRA - Todo 
ano, na semana que antecede o 
Dia das Crianças e o feriadão de 
Aparecida, a Fundação Procon-SP 
pesquisa preços de brinquedos 
em sites das grandes lojas 
especializadas do país. Na pesquisa 
de 2020, o Procon encontrou um 
mesmo brinquedo custando até 
190% mais caro entre uma loja 
e outra. Este ano, por causa da 
pandemia do novo coronavírus, a 
pesquisa foi realizada pela internet. 
O Procon orienta que o consumidor, 
antes de finalizar a compra, verifique 
se o site é seguro e como funciona a 
política de troca.
APARECIDA PRONTA – Cidade, 
cuja vida religiosa e econômica gira 
em torno da Basílica da Padroeira do 
Brasil, está preparada para receber 
romeiros e turistas no feriadão de 
12 de outubro. Há restrições. Não 
será permitida a presença física em 
missas. Não funcionará o comércio 
interno. Mas será permitida a visitação 
à imagem. Hotéis e pousadas ainda 
tem poucas vagas... 
CHANCELA – O Provale mais é um 
oferecimento da Divina Marmitaria. 
A melhor refeição em entrega 
pelo ZAP 12-98867-2986, www.
instagram.com/divinamarmitariapinda 
e @divinamarmitaria pinda... Me sirvo 
diariamente dela. Esta eu assinado 
embaixo...
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Decreto amplia horário comercial, adia 
volta às aulas e libera piscinas em Cruzeiro
Em meio à pandemia da Covid-19, Prefeitura dá aval para retomada de clubes sob 
protocolo de segurança; cidade contabiliza 847 casos de infectados pelo novo coronavírus

Um decreto baixado pelo 
prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (PL), no último 
final de semana regulamentou 
o funcionamento do comércio 
nas vésperas de datas comemo-
rativas e determinou o futuro 
da rede municipal de ensino. 
A Prefeitura liberou ainda o 
uso de piscinas nos clubes 
recreativos, mesmo em meio 
à pandemia do novo corona-
vírus, mas para retomar as 
atividades, os estabelecimentos 
devem respeitar uma série 
de medidas de prevenção ao 
contágio da doença. 

Publicado no último dia 1, 
o novo documento estabele-

Lucas Barbosa
Cruzeiro

ce que as lojas de comércio 
em geral poderão abrir suas 
portas em vésperas de datas 
comemorativas, das 9h às 18h. 
Definido num decreto anterior, 
nos demais dias os estabeleci-
mentos seguem autorizados a 
funcionarem apenas de segun-
da a sexta-feira, das 10h às 18h 
e aos sábados das 10h às 14h.

Sobre o cronograma da rede 
municipal de ensino, a decisão 
do prefeito destaca que as aulas 
nas escolas públicas e privadas 
de Cruzeiro serão retomadas 
apenas em 2021.

Em contrapartida, os colégios 
estão autorizados a atenderem 
individualmente os alunos que 
possuem dificuldades de apren-
dizagem e necessitam realizar 
atividades de reforço escolar. 
A convocação dos estudantes 

Foto: Arquivo Atos

Movimento no centro comercial de Cruzeiro; atividade é uma das atendidas por decreto nesta semana

Silveiras implanta serviço 
de radiografia e espera 280 
atendimentos mensais

Através de um investimento 
anual de R$ 162 mil para a 
locação de um aparelho de 
raio-X, a Prefeitura de Silveiras 
começou na última terça-feira 
(6) a oferecer exames de diag-
nóstico por imagem à popu-
lação. Inédita no município, a 
implantação do equipamento 
garante que os moradores não 
necessitem mais recorrerem a 
outras cidades da região em 
busca de atendimento.

Da Redação
Silveiras

Iniciativa agiliza acesso a exames na Unidade Mista de Saúde
Instalado na Unidade Mista 

de Saúde, que fica à praça 
padre Joaquim Ferreira da 
Cunha, na região central do 
município, o aparelho de ra-
diografia possibilita que a 
equipe médica tenha mais 
agilidade para diagnosticar 
tumores, fraturas, problemas 
musculares e alterações nos 
tecidos e vasos sanguíneos dos 
pacientes.

De acordo com a secre-
taria de Saúde, o Executivo 
investirá mensalmente R$ 
13,5 mil para o aluguel do 
equipamento e contratação 

de um técnico em radiologia.
A pasta explicou que os exa-

mes serão realizados entres as 
terças e sextas-feiras no perío-
do da manhã. O agendamento 
dos pacientes que serão sub-
metidos ao procedimento é 
realizado pela direção da Uni-
dade Mista de Saúde mediante 
encaminhamento feito pelos 
médicos das ESF's (Estratégia 
de Saúde da Família).

O prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) afirmou que a 
implantação do serviço é um 
marco histórico para o setor 
da Saúde de Silveiras. “Este 

Foto: Reprodução PMS

Aparelho de raio-X para atender moradores com cerca de 280 exames

é realizada pelas direções das 
escolas. 

Clubes – O documento de 
flexibilização estabelece que 
as direções dos clubes man-
tenham recipientes de álcool 
70% próximos às entradas 
das piscinas, além de exigir 
que os usuários permaneçam 
de máscaras e chinelos nos 
vestiários e arredores da pis-
cina. O decreto determina que 
os estabelecimentos de lazer 
forneçam suportes individuais 
para que os clientes pendurem 
suas toalhas, evitando contato 
com objetos de outras pessoas. 
Por outro lado, segue proibido 
o uso de chuveiros nos vestiá-
rios, sendo permitida apenas a 
utilização das pias e sanitários.

Caso de flagrantes de deso-
bediência das normas podem 
acarretar em multas para os 
estabelecimentos. 

Covid – Até a noite da últi-
ma terça-feira (6), Cruzeiro 
contabiliza 847 infectados 
pelo novo coronavírus, sendo 
53 mortes (33 de residentes 
e 20 de moradores de outras 
cidades), 769 curados, 45 em 
isolamento domiciliar e três 
internados.

Família pede ajuda após chuva causar 
estragos e destelhar casa em Cruzeiro

Durante a forte chuva da 
última terça-feira (6), uma 
família sofreu com destelha-
mento. Os ventos intensos 
destruíram o telhado da 
casa, roupas e móveis foram 
molhados. A expectativa é 
que com doações possam 
refazer a área da casa que 
foi atingida.

Após a tempestade que 
atingiu parte da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), a moradora do bair-
ro Jardim América, Pâmela 
Oliveira, 23 anos, publicou 
nas redes sociais um texto 
pedindo contribuição para 
que conseguir se reestabe-
lecer. 

Ela contou que durante o 
temporal foram destelhados 
a varanda e o quarto. Além 
dela, moram na residência 
o marido e a filha, que tem 
quatro anos. Os dois estão 
desempregados. “Roupa, a 
gente tem como lavar e re-
cuperar. As doações é mais 
(sic) para o telhado”, contou 
Pâmela.

Com o destelhamento, a fa-
mília teve ajuda de uma vizi-
nha na última da terça-feira 
para não ficar desabrigada. 
As doações e contribuições 
podem ser feitas pelo núme-

Bruna Silva
Cruzeiro

ro (12) 99145-9266.
Em Pindamonhangaba, o 

espaço de equoterapia que 
atende crianças com autis-
mo, transtorno de déficit 
de atenção, entre outros, 
também foi atingido na últi-
ma tarde. As árvores caíram 

e impediram o acesso ao 
local em que as atividades 
são realizadas. No fim da 
última tarde, a Defesa Civil 
do Estado emitiu um alerta 
de chuva intensa e com raios 
na região próxima à Taubaté 
e Roseira.

é um momento de muito 
orgulho para a nossa gestão. 
Há décadas, a população era 
obrigada a se deslocar para 
outras cidades da região em 
busca do exame de radiogra-
fia, o que acabava atrasando 
o diagnóstico. Este é mais 
um importante avanço nesta 
área, que é uma das que mais 
vêm recebendo melhorias em 
nossa cidade”.

O chefe do Executivo reve-
lou que a expectativa é que 
mensalmente o aparelho de 
raio-X seja utilizado em cerca 
de 280 atendimentos.

Mulher, filha e marido tiveram a casa destelhada durante 
tempestade; centro de equoterapia em Pinda é atingido

Casa atingida pela chuva e fortes ventos teve o telhado retirado na terça

Foto: Arquivo Pessoal
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Educação ambiental desde 
a infância pode criar uma 
geração mais sustentável

Da Redação
Piquete

 As intensas mudanças 
climáticas presenciadas nos 
últimos anos, como o desma-
tamento e a utilização incor-
reta dos recursos naturais, 
reacendem a importância de 
se falar, cada vez mais cedo, 
da preservação ambiental. 
Um dos caminhos para tratar 
de forma preventiva desse 
assunto é investir em educa-
ção ambiental. As crianças 
têm o poder de influenciar 
os hábitos e comportamentos 

dos adultos, como exemplo, 
ensinando-os a não jogar o 
lixo nas ruas, não desperdiçar 
água e apagar as luzes ao sair.

A infância é um dos períodos 
mais importantes na trajetória 
de um indivíduo, pois é nesse 
momento que ele começa a 
interagir com a sociedade, 
aprender conceitos, e por isso 
essa é a fase ideal para traba-
lhar a educação ambiental.

No dia 12 de outubro cele-
bra-se o Dia das Crianças, e a 
Águas Piquete, empresa res-
ponsável pelo abastecimento 
de água em Piquete, acredita 

que as crianças são o futuro. 
Por isso, incentiva a conscien-
tização das crianças sobre 
a importância das atitudes 
sustentáveis na preservação 
do meio ambiente.

"Para que a educação am-
biental se torne uma prática 
constante na vida das crian-
ças, fazendo parte do dia 
a dia, é fundamental que a 
sustentabilidade também seja 
ensinada de forma prática por 
meio de atitudes simples que 
fazem toda a diferença", expli-
ca a gerente operacional da 
Águas Piquete, Indiara Jogas.

A Águas Piquete ressalta 
que essa conscientização 
pode ser ainda mais efetiva 
se toda a família estiver 
engajada. Por isso, abordar 
a sustentabilidade em casa 
também é uma responsabi-
lidade dos pais.

“Explicar aos pequenos 
que a água é um bem finito 
vai repercutir na preserva-
ção dos recursos hídricos, 
por exemplo. Dicas simples 
como não demorar no banho, 
fechar a torneira quando 
escovar os dentes e não brin-
car com a mangueira podem 
contribuir para a formação 
de um adulto mais conscien-
te, e consequentemente, na 
preservação da natureza”, 
acrescenta Jogas.

Águas Piquete destaca a importância de ensinar 
as crianças a preservarem o meio ambiente
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E  D  I  T  A  L 
                                       JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN,  Oficial do Registro de 

Imóveis e Anexos, desta comarca de Lorena, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 

Faz saber que SÉRGIO LUIZ MARIOTTO, brasileiro, almoxarife, portador da CI/RG nº 
12.860.115-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 019.094.728-40 e seu cônjuge, FÁTIMA DOS 
SANTOS BUENO MARIOTTO, brasileira, do lar, portadora da CI/RG nº 12.418.573-3-SSP/SP, 
inscrita no CPF/MF nº 975.401.298-91, casados em data de 16/10/1982, sob o regime da comunhão 
parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Monteiro Lobato, 50-fundos, Bairro Olaria, 
Lorena/SP, apresentaram junto a este Oficial de Registro de Imóveis, a documentação necessária, 
protocolada sob o número 122.706, em 18 de dezembro de 2019, visando o reconhecimento da 
usucapião extraordinária, conforme art.1.238 do Código Civil brasileiro, do imóvel da transcrição n. 
11.296, do Livro 3-N, deste Serviço Imobiliário, constituído de: “Um terreno, constituído de parte 
do lote 08 (oito) da quadra C, do loteamento denominado Seguimento Suburbano da Avenida São 
Pedro, nesta cidade, distrito, Município e Comarca de Lorena/SP, com frente para Rua Monteiro 
Lobato, medindo 3,14m (três metros e quatorze centímetros) de frente para a referida via pública; 
6,31m (seis metros e trinta e um centímetros) de largura nos fundos, onde confronta com o lote 15 
(quinze) – matrícula n. 10.151 – C.P.M. 04-70-17; do lado direito de quem da via pública olha para 
o imóvel, mede 29,45m (vinte e nove metros e quarenta e cinco centímetros), onde confronta com o 
lote 07 (sete) – matrícula n. 977 – C.P.M. 04-70-07; do lado esquerdo mede 29,45m (vinte e nove 
metros e quarenta e cinco centímetros), por 03 (três) linhas quebradas, sendo a primeira a partir do 
alinhamento da via pública e em direção aos fundos mede 14,18 (quatorze metros e dezoito 
centímetros), daí deriva a esquerda onde mede 3,17m (três metros e dezessete centímetros); daí 
deriva a direita em direção aos fundos, onde mede 15,27m (quinze metros e vinte e sete 
centímetros), confrontando nestas faces com parte do lote 08 (oito), encerrando a área de 
140,88m² (cento e quarenta metros e oitenta e oito decímetros quadrados), existindo neste 
terreno, um PRÉDIO ASSOBRADO sob n. 50-A, com frente para a Rua Monteiro Lobato, 
contendo pavimento térreo a área de 135,13m² (cento e trinta e cinco metros e treze decímetros 
quadrados) e o pavimento superior a área de 95,48m² (noventa e cinco metros e quarenta e oito 
decímetros quadrados), totalizando 230,61m² (duzentos e trinta metros e sessenta um decímetros 
quadrados); CADASTRO MUNICIPAL DO IMÓVEL USUCAPIENDO: cadastrado na Prefeitura 
Municipal de Lorena/SP, juntamente com a Casa de Morada sob n. 50 (cinquenta), sob inscrição n. 
0004.0070.00.0006.00, em nome de Yolando Mariotto, constando área do terreno 360,00m² e área 
construída 316,48m², por se encontrar na posse mansa e pacífica do referido bem há mais de 15 
(quinze) anos; justificando assim a expedição do presente EDITAL, para NOTIFICAR dessa 
pretensão a confrontante do imóvel da matrícula n. 10.151, da Rua Salgado Filho, n.47, MARIA 
EDNA DE MAGALHÃES, inscrita no CPF n. 054.581.138-45 no que está a se pedir a este 
Oficial, como acima noticiado, podendo, se quiserem, apresentar impugnação ao que está o 
requerente a desejar, o que deverá ser feito diretamente junto a esta Serventia, durante o horário das 
09 às 16 horas, no endereço supra, dentro do prazo de quinze (15) dias corridos, a contar da 
publicação deste Edital, interpretando o silêncio dos notificados como concordância com o 
reconhecimento da usucapião aqui reportada, à vista do que reza o § 2º, do art. 216-A, da Lei 
6.015/73. Lorena, 08/10/2020.   

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA 

Escrevente Autorizada 
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E  D  I  T  A  L 
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN,  Oficial do Registro 
de Imóveis e Anexos, desta comarca de Lorena, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc. 

Faz saber que SÉRGIO LUIZ MARIOTTO, brasileiro, almoxarife, portador da CI/RG nº 
12.860.115-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 019.094.728-40 e seu cônjuge, FÁTIMA DOS 
SANTOS BUENO MARIOTTO, brasileira, do lar, portadora da CI/RG nº 12.418.573-3-SSP/SP, 
inscrita no CPF/MF nº 975.401.298-91, casados em data de 16/10/1982, sob o regime da comunhão 
parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Monteiro Lobato, 50-fundos, Bairro Olaria, 
Lorena/SP, apresentaram junto a este Oficial de Registro de Imóveis, a documentação necessária, 
protocolada sob o número 122.706, em 18 de dezembro de 2019, visando o reconhecimento da 
usucapião extraordinária, conforme art.1.238 do Código Civil brasileiro, do imóvel da transcrição n. 
11.296, do Livro 3-N, deste Serviço Imobiliário, constituído de: “Um terreno, constituído de parte 
do lote 08 (oito) da quadra C, do loteamento denominado Seguimento Suburbano da Avenida São 
Pedro, nesta cidade, distrito, Município e Comarca de Lorena/SP, com frente para Rua Monteiro 
Lobato, medindo 3,14m (três metros e quatorze centímetros) de frente para a referida via pública; 
6,31m (seis metros e trinta e um centímetros) de largura nos fundos, onde confronta com o lote 15 
(quinze) – matrícula n. 10.151 – C.P.M. 04-70-17; do lado direito de quem da via pública olha para 
o imóvel, mede 29,45m (vinte e nove metros e quarenta e cinco centímetros), onde confronta com o 
lote 07 (sete) – matrícula n. 977 – C.P.M. 04-70-07; do lado esquerdo mede 29,45m (vinte e nove 
metros e quarenta e cinco centímetros), por 03 (três) linhas quebradas, sendo a primeira a partir do 
alinhamento da via pública e em direção aos fundos mede 14,18 (quatorze metros e dezoito 
centímetros), daí deriva a esquerda onde mede 3,17m (três metros e dezessete centímetros); daí 
deriva a direita em direção aos fundos, onde mede 15,27m (quinze metros e vinte e sete 
centímetros), confrontando nestas faces com parte do lote 08 (oito), encerrando a área de 
140,88m² (cento e quarenta metros e oitenta e oito decímetros quadrados), existindo neste 
terreno, um PRÉDIO ASSOBRADO sob n. 50-A, com frente para a Rua Monteiro Lobato, 
contendo pavimento térreo a área de 135,13m² (cento e trinta e cinco metros e treze decímetros 
quadrados) e o pavimento superior a área de 95,48m² (noventa e cinco metros e quarenta e oito 
decímetros quadrados), totalizando 230,61m² (duzentos e trinta metros e sessenta um decímetros 
quadrados); CADASTRO MUNICIPAL DO IMÓVEL USUCAPIENDO: cadastrado na Prefeitura 
Municipal de Lorena/SP, juntamente com a Casa de Morada sob n. 50 (cinquenta), sob inscrição n. 
0004.0070.00.0006.00, em nome de Yolando Mariotto, constando área do terreno 360,00m² e área 
construída 316,48m², por se encontrar na posse mansa e pacífica do referido bem há mais de 15 
(quinze) anos; justificando assim a expedição do presente EDITAL, para NOTIFICAR dessa 
pretensão a confrontante do imóvel da matrícula n. 977, da Rua Monteiro Lobato, n.34, SARA DE 
SOUZA ALVES, inscrita no CPF n. 365.256.028-07 no que está a se pedir a este Oficial, como 
acima noticiado, podendo, se quiserem, apresentar impugnação ao que está o requerente a desejar, o 
que deverá ser feito diretamente junto a esta Serventia, durante o horário das 09 às 16 horas, no 
endereço supra, dentro do prazo de quinze (15) dias corridos, a contar da publicação deste Edital, 
interpretando o silêncio dos notificados como concordância com o reconhecimento da usucapião 
aqui reportada, à vista do que reza o § 2º, do art. 216-A, da Lei 6.015/73. Lorena, 08/10/2020.  

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA 

Escrevente Autorizada 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2020 PROC. Nº 438/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de tabela e aro de basquetebol para suprir a necessidade da Secretaria 
de Esporte e Lazer, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no Termo 
de Referência que integra esse contrato – Anexo I.
CONTRATADA: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME - CNPJ Nº: 13.964.652/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS: 02.
VALOR TOTAL: R$ 1.087,00 (um mil e oitenta e sete reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020 PROC. Nº 356/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de quadra de futebol 
society, na rua prof. Joaquim de Castro Neto – CECAP; com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP
CNPJ Nº: 17.272.007/0001-65
VALOR TOTAL: R$ 128.951,65 (cento e vinte oito mil novecentos e cinqüenta e um reais e
sessenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses - DATA DA ASSINATURA: 08/10/2020

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, que integrou o edital em todos os
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME - CNPJ Nº: 16.838.363/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 24,60,79,80,81,82,87,88,92,93,94,102,103,104,146, 148, 
149,150, 151,152,160,163,164,181,192,216,219,220,246,248,250,251,252,256,260, 
261,265,266,270, 280,284,302,308,310,311,312,339,340,348,351,352,353,374,393,39
4,400,412.
VALOR TOTAL: R$ 283.393,00 (duzentos e oitenta e três mil trezentos e noventa e três 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
 CNPJ Nº: 01.140.868/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 35,83,85,89,193,245,271,299,377,378,403,404.
VALOR TOTAL: R$ 79.830,00 (setenta e nove mil oitocentos e trinta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020 PROC. Nº 353/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais metálicos para consertos e manutenções em próprios 
públicos do Município, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando 
deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,10,59,60,61,62,63,64,66,77,78,115,116,117,118, 119, 
120, 121,122,123,124,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,146,151,152, 156, 
170, 172,174,181, 182,190,199,200,211,212,215,216,217,218,220,223,224,227, 228, 229, 
230,231,232, - VALOR TOTAL: R$ 252.130,38(duzentos e cinqüenta e dois mil cento e 
trinta reais e trinta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2020 PROC. Nº 384/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de pó de café para diversas secretarias, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles as secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: DZ7 TECNOLOGIA E MARKETING EIRELI
CNPJ Nº: 30.084.600/0001-46
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02.
VALOR TOTAL: R$ 48.337,52 (quarenta e oito mil trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta 
e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2020 PROC. Nº 393/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias, conforme descrito no
AnexoI, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles as secretarias
requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP CNPJ Nº: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 07,08,156.
VALOR TOTAL: R$ 6.645,00 (seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020
CONTRATADA: COMERCIAL LICYTARE LTDA EPP CNPJ Nº: 26.625.203/0001-55
VENCEDORA DOS ITENS: 55,56,57,58,163,164.
VALOR TOTAL: R$ 22.578,50 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e cinqüenta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020
CONTRATADA: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI ME CNPJ Nº: 19.769.219/0001-88
VENCEDORA DOS ITENS: 63,64,135,136,167,168,169,170.
VALOR TOTAL: R$ 19.964,00 (dezenove mil novecentos e sessenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020
CONTRATADA: CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ Nº: 21.278.096/0001-24
VENCEDORA DOS ITENS: 108,116,146,149,150.
VALOR TOTAL: R$ 405,15 (quatrocentos e cinco reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº04– Proc. Licitatório nº 674/19
Contrato nº 207/19 – PP nº109/19

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
das alterações qualitativa e quantitativa, decorrentes da criação de cardápios adaptados, 
registrados no Termo Aditivo n° 02 c/c Termo de Apostilamento nº 01, referente ao Contrato 
n° 207/19, decorrente do Proc. Licitatório n° 674/19, PP n° 109/19, firmado em 18/12/2019.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O objeto do presente Termo Aditivo tem caráter provisório, 
restabelecendo-se as condições inicialmente previstas pelo Contrato n° 207/19, após o
fim da situação emergência e calamidade publica decorrente da pandemia COVID-19.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, no Parecer n°
787/20 e na clausula 4.3 do contrato original, em razão da situação de emergência e 
calamidade publica decorrente da pandemia COVID-19, prorroga-se o fornecimento de 
alimentação pronta a ser distribuída em forma de “cumbuca” ou “marmitex” aos alunos 
da Rede Municipal de Ensino, em caráter provisório, conforme cardápios adaptados.
PARÁGRAFO ÚNICO: A planilha descritiva apresenta a quantidade estimada referente a
15 (quinze) dias letivos, correspondentes ao período de 08/10/2020 a 29/10/2020,
podendo sofrer alterações enquanto as aulas presenciais permanecerem suspensas.
CLÁUSULA QUARTA: As despesas relativas ao objeto deste Termo Aditivo não incluem o
fornecimento de embalagens, sacolas e afins, para acondicionamento da alimentação 
pronta.
CLÁUSULA QUINTA: Ficam mantidas as condições de pagamento previstas pelo Termo 
Aditivo n° 02, desconsiderando-se os critérios de medição previstos no item “III” do Termo 
de Referencia (Anexo I) e estabelecendo-se o pagamento por quantidade produzida, 
observados os quantitativos requisitados pela Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PROC Nº 373/20, TOMADA DE PREÇO Nº 22/2020

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE 
CONTRATO, do processo acima referido, onde lê-se “TP 24/2020”, leia-se “TP 22/2020”.
O restante permanece inalterado.



9 DE OUTUBRO DE 2020 7

Litoral pede apoio do Estado para 
nova “invasão” de turistas no feriado
Cidades cobram planejamento do Governo João Doria para evitar avanço nos 
próximos dias e novo risco de elevação de contaminações pelo novo coronavírus

Com a expectativa de uma 
“invasão” de turistas durante o 
feriado prolongado da Padroei-
ra (12 de outubro), as prefeitu-
ras do Litoral Norte solicitaram 
na última quarta-feira (7) apoio 
do Estado para reforçarem as 
ações de fiscalização às regras 
de prevenção ao contágio do 
novo coronavírus. A estimativa 
dos munícipios é que cerca de 
350 mil visitantes cheguem à 
região praiana neste final de 
semana.

Protocolados pelos prefeitos 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior (MDB); Ubatuba,  Délcio 
Sato (PSD); e São Sebastião, 
Felipe Augusto (PSDB), os 
ofícios independentes pedem 
para que o governador Joao 
Doria (PSDB) providencie o 
reforço no efetivo das equipes 
de Vigilância Sanitária Estadual 
e das polícias Militar, Civil e 
Rodoviária Estadual, possi-
bilitando a intensificação no 
Litoral Norte da fiscalização 
durante as próximas sexta-feira 
(9) e segunda-feira (12), data 
em que é comemorado o dia 
de Nossa Senhora Aparecida.

Lucas Barbosa
RMVale

Prevendo a chegada de cerca 
de cem mil turistas, a Prefei-
tura de Ubatuba informou em 
nota oficial que agentes do 
setor de Posturas e da Vigi-
lância Sanitária se mobilizarão 
durante o feriado prolongado 
para vistoriar estabelecimen-
tos comerciais, praias e áreas 
urbanas. Caso sejam flagrados 
sem máscaras ou formando 
aglomerações, os visitantes ou 
moradores poderão ser multa-
dos. O valor da infração não foi 
divulgado pelo Executivo. 

Com a expectativa de rece-
ber aproximadamente 150 
mil turistas, a Prefeitura de 
Caraguá revelou que multará 
em R$ 524,59 os pedestres 
que estiverem sem máscaras 
em vias públicas. Para tentar 
conter o contágio em pon-
tos comerciais, a penalização 
para os proprietários será de 
R$5.025 por cliente flagrado 
sem o objeto de proteção facial.

A Prefeitura de São Sebas-
tião, que assim como a de Ilha-
bela, estima a chegada de cerca 
de cinquenta mil visitantes, e 
promete também intensificar 
as fiscalizações às regras de 
prevenção ao contágio a Co-
vid-19. Além de vistorias nas 
praias contra aglomerações, 

o Executivo montará bloqueios 
sanitários nas duas entradas da 
cidade, que ficam nos bairros 
Canto do Mar e Jaraguá.

Os três municípios litorâneos 
tentam inibir aglomerações e 
outros desrespeitos às normas 
de prevenção ao contágio da 
doença, como os registrados 
durante o feriado prolongado 
do ‘Dia da Independência’, 
que ocorreu entre 4 e 7 de 
setembro. 

Além da confirmação sobre 
um possível ofício enviado ao 
Estado, a reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ilhabela informações referen-
tes as medidas de segurança 
que serão adotadas durante o 
próximo feriado prolongado, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fechamento 
desta edição.

Pandemia – Segundo os 
boletins epidemiológicos di-
vulgados pelas secretarias de 
Saúde do Litoral Norte nesta 
quinta-feira (8), a região praia-
na contabiliza 7.531 casos con-
firmados do novo coronavírus, 
entre eles 204 mortes. 

Com 1.474 infectados, Uba-
tuba registra 36 óbitos. Tam-
bém em situação preocupante, 
Caraguatatuba possui 2.550 
casos da doença, sendo 108 
mortes (números de pacientes 
da cidade e de outros municí-
pios tratados na cidade). Ilha-
bela chegou nesta quinta-feira 
a 1.694 casos confirmados da 
Covid-19 e 13 óbitos.

Única cidade do Litoral a não 
publicar os dados do dia 8 até 
o fechamento desta matéria, 
São Sebastião tem até a noite 
de quarta-feira (7) 1.813 con-
taminados e 47 mortos.Fila de carros na entrada da zona urbana de Ubatuba; cidades cobram auxílio do Estado contra invasão

Foto: Reprodução  PMU

Em queda de campanhas, Pinda e 
Potim promovem multivacinação

Para driblar a desatualiza-
ção do calendário vacinal de 
bebês e crianças, as secreta-
rias de Saúde de Pindamo-
nhangaba e Potim passaram 
a realizar, nesta semana, a 
multivacinação. Os pais e 
responsáveis poderão pro-
curar a unidade de saúde 
mais próxima para que as 
crianças recebam a dose de 
imunização.

Segundo a pasta responsável 
pelo atendimento em Pindamo-
nhangaba, foi realizada uma di-
minuição expressiva de imuni-
zação devido a cautela das mães 
de não exporem as crianças ao 
risco de contaminação pela Co-
vid-19. O próximo dia 17 será 
o Dia D da campanha (quando 
há maior movimentação das 
ações). O município espera 
abrir oito unidades, entre elas 
do Centro, Cidade Nova, Arare-
tama, Crispim e Ipê 2.

Para o atendimento, as equi-
pes e os imunizados devem 
atender as medidas de pre-
venção ao novo coronavírus 
como distanciamento e uso de 

Bruna Silva
RMVale

Devido à pandemia da Covid-19, imunizações tiveram redução entre crianças

máscaras, exceto para crianças 
menores de dois anos.

Além do público infantil, os 
adultos que estiverem com a 
carteira de vacinação desa-
tualizada também poderão 
receber as doses. “Nós temos 
campanhas especificas para 
os adultos, uma delas é essa 

que vamos ter agora no dia 
17. A própria enfermeira ve-
rifica qual vacina ele precisa 
estar tomando”, comentou a 
secretária de Saúde, Valéria 
dos Santos.

Em Potim, a campanha de 
vacinação contra a poliomie-
lite e atualização das vacinas 

segue até o fim deste mês. As 
crianças entre um e quatro 
anos deverão ser imunizadas 
contra a paralisia infantil. 
Toda a rede de saúde do 
município aplicará as doses, 
de segunda a quinta-feira das 
8h30 às 16h30, às sextas-fei-
ras das 8h30 às 14h.

Criança é imunizada durante campanha; pandemia causou temor que reduziu participação em ações

Foto: Reprodução  EBC

Secretaria de Saúde de Pinda garante 
retomada gradual de cirurgias eletivas

Em audiência pública, na 
Câmara dos Vereadores, no 
último dia 30, a secretaria 
de Saúde de Pindamonhan-
gaba garantiu que as ci-
rurgias eletivas suspensas, 
aquelas que são agendadas, 
estão sendo retomadas em 
Pindamonhangaba de ma-
neira gradual.

A audiência apresentou 
os dados e investimentos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Procedimentos cirúrgicos com objetivo de garantir segurança a tratamentos
do município referentes 
ao segundo quadrimestre 
deste ano. Devido à pande-
mia da Covid-19, 30% das 
cirurgias adiadas puderam 
ser realizadas, conforme 
combinação da pasta da 
Saúde e Santa Casa.  O 
balanço final do mês de 
setembro ainda não foi di-
vulgado, mas a expectativa 
é que em outubro alcance 
a margem de 60%.

Conforme dados da se-
cretaria de Saúde, cerca de 
5.570 procedimentos cirúr-

gicos foram realizados em 
Pindamonhangaba, desde 
2013. O aumento notório 
é perceptível nos últimos 
dois anos, em que houve 
1.355 em 2018 e 1.429, em 
2019. A secretária adjunta 
de Saúde, Mariana Prado 
Freire, reconheceu que 
embora haja elevação nos 
atendimentos de cirurgias, 
é necessário fazer “volume”. 
Por causa do novo coronaví-
rus, até o momento o núme-
ro de cirurgias realizadas, 
neste ano, é de 290.

A preocupação da pasta 
está em proteger a saúde 
dos pacientes que irão pas-
sar por intervenção médica. 
Para isso, houve o preparo 
da Santa Casa para o aten-
dimento em outra ala, e 
sistema de cinco barreiras 
para minimizar os riscos 
de contaminação do vírus. 
A cada procedimento, o 
centro cirúrgico passará 
por limpeza terminal. Até o 
momento, Pinda tem 2.492 
casos de Covid-19, com 962 
suspeitos e 47 óbitos.

CCR instala 63 lixeiras para 
descarte adequado para as 
romarias a pé na Via Dutra 
rumo ao Santuário Nacional

A concessionaria CCR Nova 
Dutra, que administra a 
rodovia Presidente Dutra, 
instalou 63 lixeiras entre 
os municípios de Caçapava 
e Lorena, para os romeiros 
que seguem a pé pelo acosta-
mento em direção ao Santu-
ário Nacional de Aparecida.

A medida visa evitar o des-
carte irregular na pista. Os re-
síduos deixados às margens 
da rodovia podem causar 
acidentes ou serem levados 
pelas águas das chuvas para 
as várzeas dos rios, tornando-
-se um problema ambiental.

Os recipientes para des-
cartes corretos foram insta-
lados entre os quilômetros 
55 e 109 da pista sentido 
São Paulo (22 lixeiras entre 

Da Redação
Aparecida

Lorena e Taubaté). Outras 
foram distribuídas entre os 
quilômetros 124 e 71 da 
pista sentido Rio de Janeiro 
(41 lixeiras entre Caçapava 
e Aparecida).

No ano passado, a CCR 
NovaDutra recolheu mais de 
dez toneladas de resíduos du-
rante o período de romarias, 
a maior parte composto de 
garrafas pets.

O material, que é coletado 
manualmente por equipes 
volantes e veículos exclusivos, 
é destinado para empresas 
devidamente licenciadas 
para o recebimento desses 
resíduos. 

A Concessionária Nova 
Dutra ressaltou que, cons-
tantemente, realiza e apoia 
campanhas de conscientiza-
ção sobre a destinação cor-
reta de lixo direcionadas aos 
usuários da Via Dutra.
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Manthiqueira entra em semana decisiva 
para estreia no Campeonato Paulista

Diferente dos últimos 
anos, o Campeonato Pau-
lista da Série B, equivalente 
a quarta divisão, começará 
em outubro. A pandemia do 
novo coronavírus provocou 
alterações no calendário 
esportivo, na rotina de 
treinos, estrutura clínica e 
também causará impacto 
nos estádios, que seguirão 
vazios. Na região, o Manthi-
queira sonha com o acesso 
e trabalha para superar os 
adversários regionais e vol-
ta a Série A 3 do estadual.

No próximo dia 17, o time 
de Guaratinguetá enfrenta-
rá o Atlético Mogi, em Mogi 
das Cruzes. A preparação do 
time tem sido toda feita no 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Centro de Treinamento São 
Nicolau, a casa do Manthi-
queira. Nesta sexta-feira (9), 
o clube enfrenta a Portugue-
sa, em amistoso realizado no 
Canindé, em São Paulo.

Antes da estreia, o elenco e 
a comissão técnica farão tes-
tes para detectar a presença 
do novo coronavírus. Dois 
jogadores do Manthiqueia 
testaram positivo para a 
doença, foram afastados 
e já cumpriram o período 
de quarentena, segundo o 
gerente de futebol do clube, 
Augusto Ambrogi. “Foram 
feitos testes da Covid-19 e 
dois atletas testaram positi-
vo, ficaram em quarentena, 
foram isolados, passou a 
quarentena e já estão nor-
malizados. Na terça-feira 
serão feitos novos testes, 
visando a estreia contra o 

Time de Guará intensifica preparação com treinos e amistoso antes de enfrentar o Atlético Mogi
Atlético Mogi”, contou.

A repetição dos testes 
será feita semanalmente, 
respeitando o protocolo 
estabelecido pela FPF (Fe-
deração Paulista de Futebol) 
e pelos clubes que vão dis-
putar a “Bezinha”. Ambrogi 
destacou que a pré-tempo-
rada foi feita com muita 
intensidade e o plantel está 
fechado para a disputa da 
competição.

No CT São Nicolau, os trei-
nos têm sido realizados de 
manhã e à tarde, indepen-
dente do forte calor que tem 
feito em Guaratinguetá. A 
comissão técnica monitora 
a adaptação dos jogadores 
ao horário, já que boa parte 
das partidas serão realiza-
das entre as 10h e 12h e as 
15h e 17h.

“Treinos feitos em horário Manthiqueira, que volta a sonhar com o acesso à A3 no Paulista

Foto: Arquivo Atos

Esportes de Guaratinguetá garante Campeonato 
Amador de Futebol, mesmo com pandemia da Covid-19

Se Guaratinguetá avançar 
para a fase verde do Plano 
São Paulo, o município terá 
a realização do Campeonato 
Amador de Futebol. A secre-
taria de Esportes confirmou 
que o formato da competição 
será alterado, devido a pan-
demia do coronavírus, e os 
jogos não terão a presença 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Restrições impostas para competições amadoras não impedem secretaria de planejar retomada do torneio para outubro
de público. O modelo da com-
petição deve ser semelhante 
ao modelo de ‘copa’, com fase 
de grupos e mata-mata.

Sem a realização dos Jogos 
Regionais e Jogos Abertos 
neste ano, cada município 
pode liberar a prática de 
atividades físicas coletivas 
desde que as cidades estejam 
na fase verde do Plano São 
Paulo. Guaratinguetá está 
atualmente na fase amarela 
e depende de uma nova atu-

alização do governo estadual 
para avançar ao terceiro 
nível de flexibilização.

Ainda assim, já há prepara-
ção do Campeonato Amador, 
que neste ano promete ter 
um formato remodelado 
para a disputa. Segundo o 
secretário de Esportes, Joel 
Pinho, serão quatro grupos 
com quatro clubes em cada, 
totalizando 16 equipes. Os 
melhores classificados en-
tram na fase quartas de final, 

depois semifinal e final, em 
jogos únicos.

Segundo Joel, a competi-
ção terá 16 times, mais do 
que o registrado em 2019, 
quando dez participaram da 
competição, mas o formato 
de disputa terá menos jo-
gos do que no ano passado. 
“Houve uma conversa, tere-
mos um evento que pode ser 
chamado de ‘tiro rápido’. As 
equipes se comprometeram 
em fazer protocolo sanitário 

de jogos, não tem jeito de 
mudarmos isso. No dia que 
são feitos em dois períodos, 
às 9h30 e 15h, ou 16h, 
depende muito do calor. 
Esses são os horários que 
nós vamos jogar, então eles 
têm que se adaptar a isso e 
têm correspondido muito 
bem”, concluiu.

O Manthiqueira disputa a 
primeira fase do Paulistão 
com o São José, Atlético 
Mogi, União Mogi e USAC 
(União Suzano). A Laranja 
Mecânica abre a competi-
ção contra o Atlético, no 
estádio Francisco Ribeiro 
Nogueira, o ‘Nogueirão’, 
em Mogi das Cruzes, no 
próximo sábado às 15h. 
Na segunda rodada o Man-
thiqueira folga e só volta a 
jogar na terceira, contra o 
União Mogi, em casa.

baseado nas competições 
mais profissionais”, explicou 
o secretário.

Ainda de acordo com Joel, 
a secretaria de Esportes 
estuda a possibilidade de 
realizar a competição em 
dois campos. Um gramado 
confirmado pela secretaria 
de Esportes é o do Ginásio 
do Pedregulho, utilizado 
nas últimas edições do Cam-
peonato Amador. “Assim, 
daria mais velocidade para 

essa competição”, salientou.
A competição é organi-

zada pela Afag (Associa-
ção de Futebol Amador 
de Guaratinguetá) e conta 
com o apoio e liberação da 
secretaria de Esportes do 
município. Se Guaratingue-
tá avançar para a fase verde 
do Plano São Paulo, a com-
petição tem início em 24 de 
outubro. A tabela, os clubes 
participantes e os grupos 
não foram divulgados.


