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Investigação da Seccold
tira presidência de Celão
Operação sobre contrato de R$ 700 mil leva ainda a prisão de assessor

A segunda fase da operação 
“OverCharge”, que investiga 
possíveis crimes licitatórios 
na Câmara de Guaratinguetá, 
terminou com o afastamento 
do presidente da Câmara, 
vereador Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD) e a prisão de um 
assessor do próprio vereador. 
Celão continua exercendo o 
mandato, mas sem ocupar 

as funções da presidência da 
Casa. As buscas e o mandado 
de prisão foram cumpridos na 
manhã da última sexta-feira 
(4). A investigação é liderada 
pelo Seccold (Setor de Comba-
te aos Crimes de Corrupção, 
Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro) e teve 
origem após denúncias de 
possível superfaturamento na 

contratação de uma empresa 
que realizou higienização de 
dois prédios do Legislativo. 
Segundo o delegado titular e 
idealizador do Seccold, Márcio 
Marques Ramalho, existem 
provas robustas e fortes in-
dícios de crimes praticados. 
“A fase investigativa está 
caminhando para a reta final. 
As provas são extremamente 

robustas, exatamente essa 
palavra. O Ministério Público 
e o Judiciário concederam 
praticamente todos os pedidos 
que o Dr. Sannini e o Dr. Sérgio 
(Adler) fizeram, justamente 
por confiarem no trabalho da 
Polícia Civil, do Seccold, e por 
perceberem a robustez dessas 
provas”, contou.

Pág.  3

Foto: Leandro Oliveira

Faixa de informações para atendimento da Campanha "Fique Sabendo", que combate doenças sexualmente transmissíveis na região

Faixa de informações para atendimento da Campanha Fique Sabendo, de combate à doenças sexualmente transmissíveis pelas cidades da região
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Fique Sabendo 
mantém luta 
contra sífilis e 
aids na região

RMVale tem 
melhor mês 
do Caged com 
5.027 cargos

As cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
deram início, nesta semana, 
à campanha "Fique Sabendo" 
de prevenção a aids e à sífilis. 
A ação é realizada em par-
ceria dos municípios com a 
secretaria estadual de Saúde. 
O objetivo da 13ª edição da 
campanha é levar informação 
aos moradores sobre os riscos 
da doença e a melhor forma 
de prevenção. De acordo com 
a pasta responsável, até o 
próximo dia 7, profissionais de 
saúde, do Setor de Infectologia, 
farão as testagens de pessoas 
mais expostas às infecções 
sexualmente transmissíveis.

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou 
saldo positivo na geração de 
empregos em outubro. As 
informações divulgadas no 
dia 26 pelo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados), do Ministério 
da Economia, apontam o 
melhor saldo para um único 
mês de toda a série histórica 
do sistema. Ao todo foram 
gerados 5.027 empregos nas 
39 cidades que compõem a 
região.
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Pinda ganha 
lei para reger 
motoboys e 
mototaxista

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, na última quar-
ta-feira (2), o projeto de lei 
nº21/2020 que regulamenta 
o exercício dos profissionais 
que trabalham com mototáxi 
e também como motoboy. A 
proposta seguiu para sanção 
do prefeito Isael Domingues 
(PL). O projeto do vereador e 
presidente da Câmara, Felipe 
César (PV), foi aprovado por 
unanimidade, garantindo a 
regulamentação das atividades 
de transporte individual de 
passageiros, serviço de entrega 
de diversos tipos de objeto e 
também transporte remune-
rado de cargas ou volumes 
de acordo com a capacidade 
do veículo.

Cruzeiro tem 
capacitação 
gratuita a 
empresários

Aparecida abre 
processo para 
contratação
na Saúde

Os moradores de Aparecida 
e região podem concorrer a 
uma das vagas disponíveis 
para contratação na área 
da Saúde no município. A 
OS (Organização Social) que 
gerencia o setor segue com 
processos seletivos simplifica-
dos abertos para contratação 
e cadastro reserva.

MP e Polícia 
foca crime 
organizado 
em Caraguá

O Ministério Público e as 
polícias Civil e Militar reali-
zaram, na última terça feira 
(1), uma operação contra o 
crime organizado em Cara-
guatatuba. As ações também 
atingiram São José dos Cam-
pos e Caçapava. Ao todo são 
38 mandados de prisão e 
outros 22 de busca e apre-
ensão. Os alvos da operação 
são pessoas investigadas por 
tráfico, homicídio, esteliona-
to, clonagem de veículos e 
cartões de crédito.

Onda de mortes por Covid-19 
gera preocupação em Ubatuba

Ubatuba registrou no fim 
de novembro quatro novas 
mortes causadas pelo novo 
coronavírus em um período 

de apenas seis dias. A cidade 
atingiu a marca de 44 óbitos 
motivados pela doença.

Réveillon na praia é cancelado 
em São Sebastião e Caraguá

São Sebastião anunciou a 
suspensão do calendário de 
shows e fogos para a cele-
bração do Réveillon 2021. 

Caraguatatuba, também can-
celou sua programação da 
temporada de verão.
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Magrão

Edson Mota

Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...
Bola nas costas

Enquanto a maioria dos verea-
dores eleitos em 15 de novembro 
estudam a possibilidade de fechar a 
próxima presidência da Câmara de 
Pinda apostan-
do na experiên-
cia e equilíbrio 
do colega José 
Carlos – o Cao, 
parece que um 
dos que mais 
uma vez 'usur-
pou' do palan-
que de Isael Do-
mingues anda destoando do grupo e 
fazendo coro com a oposição para 
formar uma segunda chapa e con-
correr na sessão do dia 1º de janeiro. 
Qualquer semelhança com o Carlos 
de Moura, o Magrão, talvez não seja 
mera coincidência...

Transparência
Enquanto algumas Câmaras da 

região preparam seus fechamentos 
administrativos de olho no Tribunal 
de Contas, a de Cruzeiro – leia-se 
Mário Notharangeli cuidou em pres-

tar contas com a 
população neste 
final de ano. Um 
dos fatos rele-
vantes foram os 
recursos que os 
vereadores con-
seguiram para 
cidade através 
dos deputados, 

que somaram aproximadamente 
R$6 milhões. Em termos de econo-
mia, o presidente procedeu a devo-
lução durante este ano à Prefeitura 
de cerca de R$1,3 milhão, com a 
finalidade de ajudar o Executivo 
no combate à pandemia do novo 
coronavírus.

Exemplos
A divulgação dos números da 

Câmara de Cruzeiro foi bem comen-
tada nos meios políticos da cidade, 
porque mostra que o Legislativo 
praticamente se pagou ao longo do 
ano, com as conquistas de verbas 
na ordem de R$ 6 milhões para o 
município, quase o equivalente ao 
que a Casa de Leis recebe da admi-
nistração pública anualmente para 
o seu custeio. E se comparado a 
outras Câmaras da região, com duo-
décimos semelhantes, o presidente 
Mario Notharangeli deu um show 
de economia, sensível ao custeio das 
ações ao tratamento da Covid-19!!!

Temporada do diálogo
O prefeito eleito de Piquete, 

Rômulo Kazimierz (PSDB) disse 
em alto e 'bom tom', neste período 
de transição, que pretende governar 
através do diálogo entre poderes 
e instituições. 
Em contraparti-
pa, para os mais 
experientes da 
política local, 
com o quadro 
de vereadores 
100% renovado 
para futura Câ-
mara, fica claro 
que a receita de Rominho para 
administração é o melhor caminho 
a seguir. Uma preocupação dos mo-
radores é se de repente a Prefeitura 
não se transforme num paradeiro de 
exilados dos que perderam a eleição 
em Cachoeira Paulista!?!?

'Trem das onze'
Parece que o mercado imobili-

ário de Silveiras registrou alta na 
procura de casa para alugar. E não 
se trata de temporada de férias, mas 
sim do pessoal que acompanhou o 
ex-prefeito Edson Mota no êxodo 
para Cachoeira Paulita, há 4 anos, 
bem ao estilo "a terra prometida". 
Outro setor ficou aquecido na ci-
dade é o transporte de mudanças, 

Cachoeira... – As reticências 
são mais que necessárias, já que 
no desgoverno de Edson Mota seus 
apadrinhados parecem ter começado 
o fenômeno o êxodo para cidades 
vizinhas. Em movimentação que 
mais lembra os abutres, prontos para 
deixarem a carniça que devastaram 
por quatro anos e bater asas sobre 
novas vítimas, a patuleia do ainda 
prefeito já estaria ciscando para Ca-
nas (em troca dê?), além de sobrevoar 
Lorena, Piquete e a pobre Silveiras, 
que teve que passar por uma faxina 
pós Mota. Aliás, o prefeito que mais 
parece um "Moisés às avessas", 
não para de procurar a nova terra 
prometida para seu rebanho, des-
mamado pelas urnas e pelos povo 
cachoeirense.

Pindamonhangaba – Após a 
vitória tranquila nas urnas no últi-
mo dia 15, a quem esperava que o 
prefeito Isael Domingues entrasse 
em um período de tranquilidade 
administrativa, já que seu planeja-
mento para os próximos quatro anos 
está mais que garantido. Estes estão 
redondamente enganados. Como 
se tivesse um período curto para 
entregar seus projetos, o prefeito 
reeleito mostrou que não há tem-
po para "ressaca", com uma série 
de ações anunciadas, entregues e 
iniciadas no município. Na semana 
que participou da entrega de regu-
larização de áreas para mais de cem 
moradores, ele listou o que vem por 
aí com seu segundo mandato ao 
lado do parceiro Ricardo Piorino.

E AGORA?
O resultado das eleições mu-

nicipais trouxe mais incertezas do 
que certezas para o cenário das 
eleições em 2022.

Há controversas!
Extrema-direita, extrema-es-

querda, centrão, se fortalecem, e 
o presidente Bolsonaro procurando 
um partido.

No ar, uma expectativa que os 
partidos políticos se organizam e 
a esperança de uma democracia 
mais forte.

Na verdade, a sociedade conti-
nua votando em pessoas!

Os partidos ainda não represen-
tam a sociedade. 

A ilusão que os partidos ve-
nham representar os anseios da 
sociedade é mesmo uma ilusão.

Daí, o fato de em 2022 possa 
aparecer uma novo aventureiro 
como candidato arrebatando as 

paixões.
Se for da televisão, não há 

dúvidas, de que não estamos ama-
durecendo politicamente. 

O fantasma do oportunismo não 
pode sentar praça em Brasília.

O país está precisando de ma-
turidade política e entendimento.

Desviar os olhos das urnas, 
parlamentares e governantes, focar 
nas questões nacionais para fazer 
o país decolar.

A nossa história política já mos-
trou que as decisões econômicas 
com eleição é receita de desastre 
para o país.

Quem não se lembra do Plano 
Cruzado. 

O presidente Bolsonaro, na sua 
firme decisão de se candidatar, 
encontra barreiras. 

Torna-se refém das ações que 
não liderou,

A pandemia da Covid-19, a 
definição da vacina, o processo 
de reformas, os projetos de priva-
tizações, um orçamento público 
apertado, uma dívida fiscal ultra-
passando o produto interno bruto 
as vésperas do pleito e 14milhões 
de brasileiros desempregados.

A pressão, por interesses elei-
toreiros, medidas necessárias e 
importantes para o desenvolvi-
mento do país, sendo adiadas ou 
abandonadas.

Apesar da Covid-19, a econo-
mia respira em um ambiente que 
falta ar, com a melhora no consu-

mo e nos preços das commodities, 
com os produtos agrícolas, minério 
de ferro, petróleo, dando folego ao 
sistema econômico externo.

O mercado financeiro começa a 
reagir com a Bolsa atingindo índices 
anteriores a pandemia e investidores 
estrangeiros sentindo-se encoraja-
dos a voltar investir no país.

Com a tendência de alívio 
mundial do covid-19 a economia 
mundial vai acelerar.

Os recursos que migraram para 
ativos mais cautelosos como letras 
do Tesouro americano devem vol-
tar a circular pelo planeta favore-
cendo os países emergentes.

Para tanto o país precisa rever 
os entraves estruturais presentes 
no nosso cotidiano.

O desequilíbrio das contas pú-
blicas, o caos tributário, o gigan-
tismo do Estado que podem atra-
palhar a nossa retomada quando o 

mundo, mais uma vez, oferecerá 
uma janela de oportunidade.

Sem o avanço nas reformas as 
expectativas de crescimento do 
país se transformaram em cenários 
de frustação.

Para o presidente restou apenas 
a continuidade do auxílio emergen-
cial que garantirá a sua reeleição.

Todavia, o teto de gastos deve 
ser mantido e, dentro das regras, 
desenvolver um programa social 
amplificado.

A manutenção do teto e o aten-
dimento de uma política social de-
vem ser muito bem trabalhadas e aí 
o melhor programa de assistência 
social é o emprego que estabelece 
o círculo virtuoso da economia: 
renda, consumo, mais impostos e 
investimento público.

Sem uma coerência na política 
da dívida fiscal o aparecimento 
do círculo vicioso da economia: 
inflação e juros altos.

O presidente Bolsonaro em seu 
mandato não entendeu que a sua 
“nova política” não funcionou. 

Em um regime político pluri-
partidarismo, um presidente sem 
partido, e incapaz politicamente 
de organizar uma maioria estável 
terá sérios problemas de governa-
bilidade.

Outro fato político importante: 
em 2022 o presidente terá obstá-
culos que não enfrentou na sua 
eleição.

É ver para crer!

“...em 2022 o presidente terá 
obstáculos que não enfrentou 

na sua eleição”

“Ninguém chega 
impunemente a 

Presidente da República”
 Stanislaw Ponte Preta

Piriquito

A dupla Isael Domingues e Ricardo Piorino, que mais uma vez venceu as 
eleições em Pindamonhangaba, aposta num segundo mandato mais experiente 
e dinâmico, com atuação na mobilidade urbana, incremento na segurança, 
abrangência na saúde e, entre outros, a modernização da iluminação pública. 
Para Isael, Piorino deve continuar atuando em várias frentes interagindo com 
todas as secretarias da administração simultaneamente. De acordo com Isael, 
não deverá faltar empenho da nova Câmara para aprovação da reforma admi-
nistrativa e para alavancar os projetos de crescimento do município.

Prefeito Isael Domingues e seu vice Ricardo Piorino durante entrevista no Atos no Rádio

Balanço geral

Mário Notharangeli

Rômulo Kazimierz

caminhões baú, de carroceria aberta 
e até camionetes estão sendo requi-
sitados. Disseram que teve gente 
pedindo até mudança solidária na 
Prefeitura de Guilherme Carvalho, 
reclamando da sorte...

Carga pesada
Tornou-se voz corrente em Ca-

choeira Paulista que parte da 'tropa 
de elite' da Prefeitura decadente 

de Edson Nota 
está de mudança 
para a vizinha 
Canas. Segundo 
a boataria, Mota 
manteve 'negó-
cios eleitorais' 
nesta temporada 
de 'caça aos vo-
tos', ao ponto de 

influenciar boa parte dos eleitores. 
Agora o município que pague a 
fatura...

Custo 'zero'
Tornou-se público e notório que 

a população de Cachoeira Paulista 
vive um novo ar de esperança, 
motivada pela contagem regressiva 
da posse do novo prefeito Antônio 
Mineiro. Este sentimento forçou 
também alguns dos atuais integran-
tes da Câmara Municipal a sinalizar 
positivamente ao novo chefe do 
Executivo. Segundo alguns cientis-
tas, na futura legislatura o prefeito 
Mineiro deve contar com apoio da 
maioria absoluta dos vereadores e a 
'custo zero', porque pela seriedade 
que está sendo imposta através de 
sua equipe de transição, se falarem 
em grana, eles mandam prender...

Terra arrasada
A previsão dos moradores de 

Aparecida é que o prefeito eleito 
Luiz Carlos de Siqueira – o Piriquito 
(Podemos) deverá assumir o coman-
do administrativo da cidade feito 

'terra arrasada'. 
A boa notícia é 
que ele já deu 
mostras de como 
pretende recu-
perar a saúde fi-
nanceira da Pre-
feitura: emendas 
parlamentares. 
E Piriquito deu 

mostra disso, porque mesmo ainda 
não tendo assumido, já conseguiu 
verba extra da União para saúde 
local, através de uma deputada Re-
nata Abreu!

Água limpa e fresquinha
Numa visão geral sobre atuação 

da prefeita de Potim, entre muitas 
conquistas, obras e muita pavimen-
tação, ela plantou a estabilidade 
financeira da Prefeitura neste pri-
meiro mandato, para melhor co-
lheita no segundo. De acordo com 
a própria Erica Soler (PL), a popu-

lação pode esperar esgoto em toda 
cidade, a tão sonhada água potável 
nas torneiras dos moradores, saúde 
ao alcance de todos, educação de 
ponta às crianças e adolescentes 
e muitos outros projetos a serem 
desenvolvidos...

Repaginando
Os últimos acontecimentos na 

Câmara de Guaratinguetá envolven-
do a Polícia Civil podem influenciar 
diretamente na escolha da futura 
presidência. Pelo que se ouviu 
nos corredores da municipalidade, 
agora que os vereadores vão ter de 
escolher um presidente – acima de 
qualquer suspeita – que possa resti-
tuir a imagem do Legislativo após 
a denúncia que lamentavelmente 
fizeram contra Celão.

Tá podendo!!!
Comenta-se pelas esquinas de 

Guará que não será por falta de 
apoio do prefei-
to Marcus Soli-
va que seu vice 
não será depu-
tado estadual. 
Segundo a boca 
pequena, Regis 
Yasumura re-
cebeu as rédeas 
das secretarias 

de Esporte, Desenvolvimento Social 
e agora, a Saúde municipal.

De voluntário a oficial
Ventos dos corredores da Pre-

feitura de Guará deram conta que o 
gerente da Caixa Federal, João Vaz, 
prestes a se aposentar, deverá mudar 
seu status de voluntário no governo 
de Marcus Soliva para secretário de 
Governo. Desde o início da admi-
nistração, Vaz sempre esteve à dis-
posição do prefeito, principalmente 
em assuntos institucionais, e pelo 
andar da carruagem pode se tornar a 
peça-chave para integração de todos 
os setores da máquina pública.

Expectativa máxima
O anúncio oficial do primeiro 

escalão do prefeito eleito de Lore-
na entrou em contagem regressiva: 
até dia 10, Sylvio Ballerini se 
prontificou a declarar nomes e pas-
tas. Enquanto 
isso, a cidade 
se divide em 
especulações, 
com sugestões 
de nomes em 
d e t r i m e n t o 
de atuais in-
tegrantes de 
s e c r e t a r i a s , 
achismos, críticas, esperança e um 
público de bem informados esperan-
do pra ver se o novo prefeito montou 
sua equipe focado nas promessas 
políticas ou na capacidade de aten-
der a população!?!?!

Regis Yasumura
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Operação contra corrupção 
afasta Celão da presidência e 
prende assessor da Câmara
Inquérito que investiga superfaturamento de contrato leva a prisão de 
assessor; esquema teria desfalcado Legislativo em quase R$ 700 mil

Com certeza, o ano de 2020 foi um ano mar-
cante para todos, em especial para o Jornal Atos, 
afinal, encerramos grande parte de um ciclo de 
batalhas jurídicas e políticas com saldo positivo.

No começo do ano conseguimos o reconheci-
mento do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, que anulou a CEI fraudulenta instaurada 
contra o Atos na Câmara de Lorena! 

Enfrentamos a pandemia, a alta absurda do 
papel, a contaminação da equipe, mas manti-
vemos as atividades e os empregos.

No mês de setembro obtivemos vitória com 
absolvição no processo que enfrentávamos em 
Piquete. Após uma trama de perseguidores, há 
alguns anos fomos questionados judicialmente 
por uma licitação que participamos no ano de 
2007, que aliás prestamos todo o serviço! Os 
fatos foram levados para instância superior, 
e veio o reconhecimento da nossa idoneidade 
pelo Tribunal de Justiça.

Lógico que os adversários que usaram disso 
como trombeta contra o Atos e a família Billota 
não iriam vir a público se retratar, mas a justiça 
veio da instância superior.

Desde o ano passado, também como resultado 
de uma perseguição e arbitrariedade que se 
originou na Câmara e se consumou dentro do 
Jurídico da Prefeitura, enfrentamos a batalha 
jurídica sobre a área, cuja posse foi doada para 
construção do parque gráfico e sede do Atos no 
ano de 2009.

Após uma década estabelecidos no local, ques-
tionados sobre desvio de finalidade... talvez o 
parque gráfico seja pequeno para os olhos dos 
vereadores, talvez a empresa esteja impedida 
de crescer e trabalhar em setores de logística, 
talvez os nossos funcionários não tenham sido 
notados pelos políticos que tantas vezes com-
pareceram na sede da empresa para entrevistas 
ou eventos de comunicação. 

Talvez! Mas certamente incomodamos quem 
prefere o silêncio sobre suas condutas.

Entre sustentação oral no Tribunal, audiên-
cia com testemunhas, muita documentação e 
escritura pública, na data de hoje chegou o 
desfecho com a sentença judicial que julgou 
a improcedência das ações que a Prefeitura 
promoveu para retomada da área que nunca 
foi de sua propriedade. 

É importante frisar que há mais de 10 anos 
recebemos a posse, empreendemos, geramos 
emprego, prestamos serviços para muitas prefei-
turas, inclusive a de Lorena, tudo com licitação.

Temos empresa regular, com documentação 
e funcionários. Quanto ao veículo de impren-
sa, mais de 26 anos de serviço, aliás de muito 
serviço prestado.

Algumas questões permanecem, inclusive as 
perseguições e um caminho ainda a ser trilhado 
no Judiciário e fora dele, mas seguiremos no 
mesmo propósito: levar o melhor da informação 
com responsabilidade para o nosso leitor.

Só leva pedrada, árvore com fruto!

CARTA AO LEITOR

A segunda fase da operação 
“OverCharge”, que investiga 
possíveis crimes licitatórios 
na Câmara de Guaratinguetá, 
terminou com o afastamento 
do presidente da Câmara, 
vereador Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD) e a prisão de um 
assessor do próprio vereador. 
Celão continua exercendo o 
mandato, mas sem ocupar 
as funções da presidência da 
Casa. As buscas e o mandado 
de prisão foram cumpridos na 
manhã da última sexta-feira (4).

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A investigação é liderada 
pelo Seccold (Setor de Com-
bate aos Crimes de Corrupção, 
Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro) teve 
origem após denúncias de 
possível superfaturamento na 
contratação de uma empresa 
que realizou higienização de 
dois prédios do Legislativo. 
Segundo o delegado titular 
e idealizador do Seccold, Dr. 
Márcio Marques Ramalho, 
existem provas robustas e 
fortes indícios de crimes pra-
ticados. “A fase investigativa 
está caminhando para a reta 
final. As provas são extrema-
mente robustas, exatamente 

essa palavra. O Ministério 
Público e o Judiciário conce-
deram praticamente todos 
os pedidos que o Dr. Sannini 
e o Dr. Sérgio (Adler) fizeram 
justamente por confiarem no 
trabalho da Polícia Civil, do 
Seccold, e por perceberem 
a robustez dessas provas”, 
contou.

Uma nota divulgada na 
manhã da sexta-feira des-
tacou que “foram colhidos 
‘robustos’ indícios de autoria 
e materialidade... realizou-se 
a contratação de empresa 
não habilitada, com dispensa 
de licitação, havendo ainda 
indicativos de conluio entre 

empresa, com superfatura-
mento (média de sete vezes 
maior que o encontrado no 
mercado), para fornecimento 
dos serviços de sanitização 
e desinfecção nos prédios 
e veículos oficiais do Poder 
Legislativo Municipal... (trecho 
da nota”.

À frente do caso e da in-
vestigação, Dr. Sérgio Adler 
detalhou quais crimes podem 
ter sido cometidos. “Focamos 
a investigação com elemen-
tos mais robustos, inclusive 
corroborados por relatório 
de fiscalização do Tribunal de 
Contas do Estado e que corro-
borou com todos os elementos 
que já havíamos identificado 
como a dispensa de licitação, 
superfaturamento, e apontou 
ainda algumas irregularidades 
que serão objeto de melhor 
apuração”, explicou o delega-
do do Seccold, que confirmou 
que o preso temporário é as-
sessor do presidente da Casa.

O delegado Francisco San-
nini afirmou que no caso de 
Celão não há perda do cargo 
de vereador, mas sim o afasta-
mento da função de presiden-
te. Nenhum outro vereador 
é alvo de investigação, mas 
outros assessores e servidores 
da Câmara estão no radar 
investigativo do Seccold. “A 
gente já está indo para o fi-
nal da nossa investigação. A 
gente espera que ainda antes 
do recesso do Judiciário, que 
se dá em 20 de dezembro, 
esperamos concluir as nos-
sas investigações ofertando 
o relatório final ao Poder 
Judiciário e ao Ministério Pú-
blico. Até a semana que vem 
o inquérito será encaminhado 
e o MP tem um prazo de no 
máximo 15 dias para oferecer 
a denúncia. Acredito que isso 
deve ser feito até de maneira 
antecipada”.

Em novembro, a Overcharge 
já havia levado à prisão de dois 
investigados e rastreado docu-
mentações em seis endereços 
pela cidade. Entre os crimes 
investigados, apontamento 
de corrupção ativa, corrupção 
passiva, falsidade ideológica e 
crime continuado.

Segundo os delegados, a 
Polícia Civil determinou que a 
comissão de ética da Câmara 
Municipal seja notificada. De 
acordo com o Seccold, o valor 
pago pela Câmara nos serviços 
foi próximo de R$ 691.940.

Câmara aprova lei para 
reger atuação de motoboy 
e mototaxista em Pinda
Ação visa regulamentar atuação dos profissionais 
no município; proposta aguarda sanção do prefeito

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, na última quar-
ta-feira (2), o projeto de lei 
nº21/2020 que regulamenta 
o exercício dos profissionais 
que trabalham com mototáxi 
e também como motoboy. A 
proposta seguiu para sanção 
do prefeito Isael Domingues 
(PL).

O projeto do vereador e 
presidente da Câmara, Felipe 
César (PV), foi aprovado por 
unanimidade, garantindo a 
regulamentação das ativida-

Bruna Silva
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des de transporte individual 
de passageiros, serviço de 
entrega de diversos tipos de 
objetos e também transpor-
te remunerado de cargas 
ou volumes de acordo com 
a capacidade do veículo. A 
ação prevê também que os 
serviços devem ser exercidos 
em motocicleta ou motoneta, 
conforme a lei. 

Há também a disposição 
de que os veículos tenham 
no máximo cinco anos de 
vida útil e em perfeito estado 
de conservação e funciona-
mento. As motos deverão ter 
motores entre 125 cc e 250 
cc, serem registradas pelo 

órgão estadual de trânsito, 
na categoria aluguel, para 
transporte de passageiro ou 
carga em conformidade com o 
Código de Trânsito Brasileiro 
e legislação complementar.

Entre os requisitos neces-
sários para exercer as ativi-
dades profissionais estão ter 
completado 21 anos, possuir 
habilitação categoria A por 
ao menos dois anos, ser apro-
vado em curso especializado 
nos termos da regulamen-
tação do Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito), além 
de usar itens de proteção 
como capacetes e coletes com 
dispositivos reflexivos.

Pinda anuncia microchipagem 
para castração de cães e gatos
Cerca de cem vagas devem ser abertas ainda neste ano; 
atendimento tem atuação de empresa depois de licitação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou um novo 
avanço para os cuidados 
com os animais: as ações de 
castração contarão com mi-
crochipagem. A expectativa é 
que sejam abertas cem vagas 
ainda neste ano.

O primeiro bairro a receber 
as castrações e microchipa-
gem será o Goiabal. O crono-
grama da Prefeitura prevê 
inscrições nesta quinta-feira 
(3), pela equipe do Cepatas 
(Centro de Proteção e Atendi-
mento aos Animais) no centro 
comunitário do bairro, que 
fica na rua dos Cedros.

As inscrições serão reali-
zadas das 8h às 12h e das 
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13h30 às 16h. O tutor deve 
apresentar o CPF, comprovante 
de endereço e cartão do Cadas-
tro Único, pois as famílias de 
baixa renda terão prioridade.

A Prefeitura espera que se-
jam atendidos até dois animais 
por família. Na sexta-feira (4), 
serão abertas as inscrições 
para vagas remanescentes, 
com foco nos moradores do 
Goiabal, através do protocolo 
da Prefeitura, além do 1DOC 
(atendimento eletrônico muni-
cipal) e também pelo site oficial 
da Prefeitura, o  pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

“Todos os animais castrados 
pelo programa serão micro-
chipados. Isso significa que 
os animais serão monitorados 
através de uma plataforma 
doada para a Prefeitura pela 
My Track Pet. É como se fosse 

o ‘GPS dos cachorros’, em que 
o microchip está atrelado ao 
CPF do tutor. Assim, com o 
microchip, a Prefeitura tem 
condições de monitorar esse 
animal: se ele se perder, tere-
mos mais chances de localizá-lo 
ou, se por alguma razão esse 
animal sofreu maus tratos ou 
foi abandonado, nós também 
vamos localizar o tutor respon-
sável”, explicou a veterinária do 
Cepatas, Fernada Mussi.

Ainda durante a inscrição, o 
dono do animal receberá infor-
mações sobre o dia, horário e 
cuidados pré-operatórios. No 
dia da castração a empresa 
vencedora da licitação irá até 
o bairro buscar os animais 
para o procedimento no cen-
tro comunitário. Ao término, 
serão entregues aos tutores 
no mesmo local.

O presidente da Câmara, Marcelo Coutinho, o Celão, afastado da função nesta sexta-feira; Seccold apura caso

Foto: Leandro Oliveira
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Sede da delegacia de Caraguatatuba, que investiga série de assassinatos ligados ao crime organizado

Foto: Reprodução

MP e Polícia Civil realizam 
operação contra o crime 
organizado em Caraguá
Suspeito de chefiar tráfico da cidade litorânea é preso; mandados 
também são cumpridos em Caçapava e São José dos Campos

O Ministério Público e 
as polícias Civil e Militar 
realizaram, na última terça 
feira (1), uma operação 
contra o crime organiza-
do em Caraguatatuba. As 
ações também atingiram 
São José dos Campos e 
Caçapava.

Ao todo são 38 mandados 
de prisão e outros 22 de 
busca e apreensão. Os alvos 
da operação são pessoas 
investigadas por tráfico, 
homicídio, estelionato, clo-
nagem de veículos e cartões 
de crédito. Uma delas é um 
homem acusado de chefiar 
o contrabando de drogas 
em Caraguatatuba.

Segundo a Polícia Civil, 
a ação recebeu o nome 
de “Forgoteen”, que em 
tradução livre do inglês, 
significa “esquecido”. O tí-
tulo foi escolhido devido ao 
início das investigações em 
agosto através do celular 
de um homem que possui 
envolvimento no tráfico de 
drogas na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte).

O aparelho telefônico 
foi esquecido em um car-
ro utilizado na fuga do 
suspeito após uma abor-
dagem policial, e apreen-
dido após análise pericial 
que identificou práticas 
criminosas, entre elas ho-
micídios ocasionados por 

Thales Siqueira
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disputas entre facções ri-
vais dos bairros Travessão, 
Perequê-Mirim e Barranco 
Alto, em Caraguatatuba. Foi 
apontado ainda uma relação 
entre o crime organizado 
do município com outras 
cidades da região.

Cerca de 250 agentes 
foram recrutados para a in-
tervenção, que visa também 
a apreensão de celulares, 
documentos, notebooks e 

outras provas que permitam 
comprovar a ligação dos 
suspeitos com os respectivos 
crimes.

A polícia não informou a 
quantidade de mandados 
por cidade, mas em relação 
ao balanço da operação, até 
as 12h do último dia 1, nove 
pessoas foram presas, sendo 
uma delas o suspeito de 
chefiar o tráfico. O indivíduo 
foi localizado em um condo-

mínio de luxo em Caçapava. 
Ação - Os crimes eram 

comandados das cidades de 
São José e Caçapava, onde 
os possíveis chefes do tráfico 
moram.

A polícia cumpre manda-
dos nos bairros Pegoreli, 
Martin de Sá, Travessão e 
Perequê, em Caraguatatuba. 
Os endereços em São José 
dos Campos e Caçapava não 
foram informados.

Cruzeiro tem 
capacitação 
gratuita a 
empresários

Os empreendedores de 
Cruzeiro têm uma nova 
opção de qualificação na 
cidade. A secretaria de De-
senvolvimento Econômi-
co e Turismo firmou uma 
parceria com o Sebrae e o 
Senai para oferecer treina-
mentos gratuitos na área de 
alimentação. As vagas são 
limitadas.

Estão disponíveis cursos 
presenciais como Super Mei 
– Organize o Seu Negócio, 
Liderança Gerencial – Ser-
viços de Alimentação, Boas 
Práticas de Fabricação de Ali-
mentos e Higiene Sanitária.  

As vagas são limitadas e 
os interessados devem se 
inscrever pelo telefone do 
posto de atendimento do Se-
brae Aqui,  (12) 3500-5688, 
ou presencialmente na rua 
Dr. Celestino, nº 1.620, das 
8h às 12h. 

Os treinamentos serão 
realizados em três etapas 
nos dias 9, 10, 14 e 15 de 
dezembro.

Da Redação
Cruzeiro

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conse-
lheiro seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 
vezes Conselheiro 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 (Presidência da República); TV Rio/Record; 
Redes Manchete e Brasil de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petropo-
lis, 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.

ELEIÇÃO, UMA CAIXINHA DE SURPRESAS – Meu Amigo e advogado, 
Julielton Modesto me enviou análise sobre as eleições. Gostei tanto que 
resolvi compartilhar em parte. Disse que eleições são representadas por 
números e nem sempre acabam refletindo a vontade do eleitor. A gente 
vota no candidato por vários motivos: afinidade, amizade, parentesco, 
competência, capacidade e etc. Mas se ele não alcançar número ‘x’ 
de votos, o esforço foi inútil. Julielton esteve no Cartório Eleitoral de 
Pindamonhangaba para examinar o cálculo de distribuição de cadeiras 
no Legislativo Municipal. Constatou que por ordem, do quociente, ainda 
podem acontecer surpresas. Vela, sendo o mais votado com 2.161 votos 
foi o oitavo a entrar. Curioso, não? 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – Pelo critério, a primeira cadeira foi 
de Magrão (PL), com 1.682. A segunda cadeira foi de Julinho Car 
(PODEMOS) com 1.339. A terceira foi de Gilson Nagrin (PP) com 
938. A Quarta foi de CAL (do Republicanos) com 1.041. A quinta de 
Renato Cebola (PV) com 1.039. A sexta cadeira de Felipe Guimarães 
(PODEMOS) com 1.243. A sétima foi para Regininha (PL) com 1.366 
votos. A oitava foi para Vela (PT) apesar da maior votação: 2.161. A 
nona para Marco Mayor (PSDB), com 1.051. A décima foi para Rogério 
Ramos (PODEMOS) 1.111. E a décima-primeira ficou para Norbertinho 
(PP) com 903 votos...
AINDA TEM GENTE QUE PODE NÃO SER – Ainda segundo revela o 
jurista Julielton Modesto, ‘analisando ainda os números, fato é que na 7ª 
Média (10ª cadeira), o maior quociente partidário foi do PSC, e naquele 
partido, o mais votado foi o candidato Vieira Motorista, que obteve 
670 votos, mas precisava ter tido 24 votos a mais (10% do quociente 
eleitoral). Nesse sentido, não assumiu a cadeira que na redistribuição 
foi destinada ao Rogério Ramos e a última para o Norbertinho’. No caso, 
de Julielton, o PSD, partido dele, bastava que todos os candidatos da 
chapa totalizassem mais 147 votos para alcançar a última cadeira. De 
modo que, ‘ainda pendem algumas discussões jurídicas sobre alguns 
candidatos e partidos’. 
PODEM OCORRER MUDANÇAS – Isso ainda pode trazer mudanças 
em pelo menos duas cadeiras no Legislativo. Ou seja, podem assumir: 
Ronaldo Pipas (PP), o Tié (PL) ou o próprio Julielton. ‘Dependendo do 
entendimento dos nossos tribunais, até mesmo o Jânio (PP) pode vir a 
assumir uma cadeira’. A eleição no modelito brasileiro é ou não é uma 
caixinha de surpresas?... Quem viver, verá...
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA – Estaria entre Magrão e Cal a presidência 
da Câmara Municipal de Pinda, a partir de janeiro. Problema para ambos é 
a traição dos que prometem o voto e na hora ‘H’ pulam fora. Fui assessor 
parlamentar do deputado Armando Anache, no Mato Grosso do Sul. 
Para não ter traição na composição da mesa diretora, todos dormiam 
num motel, de onde somente saiam para a votação. Fica a sugestão...
LESSA, TIRO NO PÉ – Depois da derrota acachapante do candidato 
que aparelhou o bairro, o vice presidente da Associação de Moradores 
fez apelo aos amantes da política para criarem seu próprio grupo de 
WhatsApp. Provável que esteja percebendo a debandada. Teve gente 
que disse: ‘Vocês cansam qualquer um’...
NAS MÃOS DO POVO – Campanha do segundo turno em Taubaté 
permite ao eleitor escolher por levar à prefeitura a primeira mulher ou 
um comerciante, acusado de trocar votos por cargos. Quem você prefere 
colocar no ‘Bom Conselho’?...
DE VOLTA A ALESP – Padre Afonso Lobato está de novo com um pé na 
Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom para todo Vale. Ele é primeiro 
suplente. Assume no lugar de Rafa Zimbaldi se ele for escolhido prefeito 
de Campinas, no segundo turno. Torço por isso. Ainda que percamos o 
pároco de Santana. Padre Afonso não renega a região...
QUASE PRONTO – Da madrugada de quinta para sexta-feira, foi 
ganhando forma o novo monumento ao João do Pulo. Muito feio. 
Sinceramente, gostava mais do outro. Pra mim foi dinheiro posto fora. 
A propósito: o que vai ser feito com o monumento antigo. Vão vender a 
lata? Tipo da soma que subtrai...
MAL DE SAÚDE – Transferência da marcação de consultas do ‘postão’ 
para o antigo PA da Unimed foi tiro no pé. Não se consegue marcar com 
o Clínico Geral, mesmo após enfrentar fila do lado de fora do posto. Vale 
a pena rever a mudança. Não há um funcionário para avisar a quem se 
encontra inutilmente ali parado...
PAGANDO O 13 ANTES DO 13 – A Prefeitura de Pindamonhangaba 
antecipa o pagamento da segunda parcela do 13º salário para os 
servidores públicos municipais, bem como os vencimentos de novembro. 
Dinheiro no bolso  quinta-feira, 26. Com isso, o Executivo injeta na 
economia do município, nesta semana, cerca de R$ 20 milhões. A natalina 
poderia ser paga até 20 de dezembro... Tem quem diga que dezembro 
estará em caixa no dia 22 daquele mês...
TECNOLOGIA AVANÇADA – A Prefeitura de Jacareí, a CAOA Chery e o 
Parque Tecnológico de São José dos Campos, firmaram parceria para o 
desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Automotivo 
de Jacareí, voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias e 
formação de empreendedores na cadeia produtiva do setor. Será o 
primeiro centro dedicado à inovação voltado ao segmento automotivo 
da Região do Vale do Paraíba, já a partir de janeiro de 2021.
PM EM AÇÃO – Equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pelo Jardim 
Primavera, em Jacareí, prendeu mulher procurada pela Justiça por roubo. 
Em Cruzeiro, a PM prendeu homem conhecido na cidade por vários 
‘ganhos’... De parabéns a polícia por suas rondas preventivas no Vale...
VÁ A TAUBATÉ, GANHE 1 MULTA – Para quem vota em Taubaté reitero 
aviso. Na sua despedida, o prefeito Junior Ortiz reativou radares sem 
prévio aviso. Estavam desligados em respeito à pandemia. Parabéns 
Junior Ortiz. É pra sua despedida não deixar qualquer saudade...
PARA REFLETIR – Dos mesmos criadores da Black Friday, vem ai o 
Serasa Monday...
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RMVale tem melhor mês da série do Caged, 
com 5.027 empregos gerados em outubro
Pinda está entre as principais na geração de empregos; Cachoeira e Guará tem período negativo

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) registrou saldo 
positivo na geração de em-
pregos em outubro. As infor-
mações divulgadas no dia 26 
pelo Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos), do Ministério da Econo-
mia, apontam o melhor saldo 
para um único mês de toda 
a série histórica do sistema. 
Ao todo foram gerados 5.027 
empregos nas 39 cidades que 
compõem a região.

Os mais de cinco mil empre-
gos criados superam o recorde 
anterior de quando teve início 
a série histórica do Caged. Em 
outubro de 2007, a região 
propiciou 4.696 novos postos 
de trabalho. Este é o quarto 
mês consecutivo que a RMVale 
fecha com saldo positivo. Em 
julho foram 616 novas vagas, 
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seguido de agosto (2.218) e 
setembro (1.669).

Somado o saldo positivo do 
mês de outubro com os resulta-
dos de janeiro (280) e fevereiro 
(2.218) não é possível para a 
região zerar o desemprego, que 
continua elevado. No acumula-
do de janeiro a outubro foram 
17.715 empregos perdidos. A 
RMVale registrou, no período, 
138.117 admissões e 155.832 
demissões. Os piores meses 
no ranking foram no início da 
pandemia, com março (-7.088), 
abril (-13.698) e maio (-6.154).

Entre as cidades que melhor 
se posicionaram quando avalia-
do o cenário das admissões e 
demissões, no mês de outubro, 
aparecem Pindamonhangaba 
e Caraguatatuba. Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá apre-
sentaram saldos negativos, 37 
e 18 postos fechados respecti-
vamente. 

Os dados divulgados pelo 
Caged apontam que Pinda-
monhangaba criou 847 novas 

vagas de emprego e perdeu 
565 postos fechando o mês 
com um saldo positivo de 282 
vagas.

O prefeito Isael Domingues 
(PR) confia que os novos in-
vestimentos  na cidade serão 
capazes de reverter o número 
negativo e fechar o mês de 
dezembro com a reabertura 
de todos os postos de trabalho 
que foram fechados devido a 
Covid-19. O município contou 
com a expansão da indús-
tria PSCA (Grupo Prima Sole 
Components) e receberá, em 
dezembro, a Lojasmel, 43ª loja 
da rede e a primeira na RMVale 
- fatores que contribuem para 
o saldo positivo.

Em Caraguatatuba foram 
geradas 642 vagas com 
carteira assinada, e o saldo 
positivo foi de 255 novas 
oportunidades, resultado das 
funções geradas na alta tem-
porada, com vagas nas áreas 
de hotelaria, gastronomia e 
comércio.

Cartaz mostra vaga de emprego em Guará, um dos pontos negativos no último levantamento do Caged-19

Acumulado – No período 
entre janeiro a outubro de 
2020, em relação ao saldo 
entre admissão e demissão, 

todos os municípios da RM-
Vale ainda estão no negativo. 

Lorena está em primeiro 
no ranking das cidades que 

menos sentiram o número 
de demissão (saldo de -41), 
seguida de Jacareí (-353) e 
Pindamonhangaba (-738).

Aparecida tem processo seletivo para contratações na Saúde

Os moradores de Aparecida 
e região podem concorrer a 
uma das vagas disponíveis 
para contratação na área 
da Saúde no município. A 
OS (Organização Social) que 
gerencia o setor segue com 
processos seletivos simplifi-
cados abertos para contra-
tação e cadastro reserva. A 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Anaesp (Associação Nacional 
de Apoio ao Ensino, Saúde e 
Políticas Públicas de Desen-
volvimento) tem uma vaga 
para técnico de enfermagem 
e outra para enfermeiro para 
contratação imediata. A atu-
ação dos profissionais será 
no Centro de Enfrentamento 
Covid-19. 

Há também a formação de 
cadastro reserva para far-
macêutico, técnico de enfer-
magem e enfermeiro para os 

trabalhos na rede de Atenção 
Básica, Médica Complexidade 
e Assistência Farmacêutica.

Os interessados devem 
enviar os currículos para 
o e-mail processoseletivo.
aparecida@anaesp.org.br ou 
pessoalmente na rua Fran-
cisco Pereira Rangel, s/n, 
Santa Terezinha, até às 17h 
desta segunda-feira (7). A 
orientação é para que a vaga 
pretendida esteja especifica-
da no assunto do e-mail.

O edital destaca que os 
currículos serão submetidos a 
avaliação da Associação. Caso 
o número de aprovados seja 
superior ao de vagas dispo-
níveis, estes serão incluídos 
ao cadastro reserva para 
superior análise da Anaesp. 

O documento completo e a 
ficha de inscrição estão dispo-
níveis no site da Prefeitura, o 
aparecida.sp.gov, na página 
da secretaria de Saúde, item 
Arquivos Vinculados.A Prefeitura de Aparecida; cidade tem novo processo seletivo aberto

Foto: Arquivo Atos

Foto: Francisco Assis
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Parcerias Público Privadas são
um caminho para evolução
do Saneamento para todo país

No Brasil as desigualda-
des sociais e geográficas 
afetam milhares de famí-
lias. Segundo relatório 
divulgado pelo Pnud (Pro-
grama das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento) 
o país ocupa a sétima co-
locação em desigualdade 
e distribuição de renda. 
Esse desiquilíbrio é notado 
também quando falamos 
de acesso aos serviços de 
saneamento básico. 

De acordo levantamentos 
realizados pelo Instituto 
Trata Brasil, nas 100 maio-
res cidades do país cerca 
de 90% dos esgotos de 
áreas irregulares não são 
coletados e nem tratados. 
No Brasil, a prestação dos 
serviços de saneamento 
básico está sob reponsabi-
lidade dos municípios, no 

Da Redação
Guaratinguetá

entanto, a maioria deles 
encontra dificuldades para 
ofertar esses trabalhos com 
qualidade. É nesse contexto 
que a participação do setor 
privado no saneamento bá-
sico torna-se cada vez mais 
necessária. 

O Novo Marco Regula-
tório do Saneamento, Lei 
nº 14.026/20, estabelece 
como meta do Governo 
Federal que as cidades bra-
sileiras atinjam a universa-
lização até 2033, garantin-
do que 99% da população 
brasileira tenha acesso 
à água potável e 90% ao 
tratamento e a coleta de 
esgoto. Para que ocorram 
essas evoluções, o docu-
mento sugere o incentivo 
das participações privadas.

 “O setor privado tem 
o poder de investimento 
tanto em tecnologias como 
em mão de obra qualificada, 
assim promovendo o de-

Números do Brasil mostram a necessidade de investimento privado no setor

senvolvimento necessário 
nos municípios. Cabe ao 
poder público fiscalizar a 
execução dos serviços, uma 
vez que isso representará 
a avanço na qualidade de 
vida a população”, ressalta 
Mateus Banaco, diretor 
da Guaratinguetá Sane-
amento, que possui uma 
parceria público privada 
no esgotamento sanitário 
de Guaratinguetá, desde 
2008.

As Parcerias Público Pri-
vadas são um modelo de 
contratação que atua, há 
pouco mais de uma década 
no país, como alternativa 
para viabilizar investimen-
tos em obras e serviços de 
interesse da população. 
De maneira geral, pode-
mos dizer que, por meio 
das PPPs, o setor público 
contrata de forma menos 

onerosa os projetos ne-
cessários, compartilhando 
com a iniciativa privada 
riscos e responsabilidades. 
A empresa contratada, por 
sua vez, é responsável por 
financiar, executar e ope-
rar o projeto pelo tempo 
determinado e conforme 
condições estabelecidas 
em contrato.

 “Qualquer país que alme-
ja crescimento econômico 
e desenvolvimento social 
deve ter esse saneamento 
básico como prioridade em 
sua agenda governamental. 
Reconhecemos que temos 
avançado nesse sentido, 
no entanto, é preciso uni-
versalizar a oferta desses 
serviços para que toda 
a população usufrua de 
qualidade de vida em seu 
sentido mais abrangente 
possível”, conclui Banaco.

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:
SÂMER WESLEY PEREIRA , de nacionalidade brasileira, profissão mecânico montador,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos, nº
1750, bloco 10, apto 6, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de MARCO
ANTONIO PEREIRA e ANGELITA CRISTIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA.
BRENDA CAROLIN SERAPHIM CHAGAS, de nacionalidade brasileira, profissão
cabeleireira, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de maio de 1997, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos,
nº 1750, bloco 10, apto 6, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de MARIO
SERGIO DOS SANTOS CHAGAS e LUCIENE APARECIDA SERAPHIM. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO AUGUSTO MORAIS PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro ambiental, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Piracicaba-
SP, no dia 12 de agosto de 1984, residente e domiciliado Rua das Acácias, nº 900,
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba SP, filho de LUÍS AUGUSTO
PRADO e MARIA DAS GRAÇAS MORAIS PRADO.
MAIRA CRISTINA GONÇALVES COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira,
estado civil viúva, de 34 anos de idade, nascida em Belo Horizonte-MG, no dia 09 de
março de 1986, residente e domiciliada Rua das Acácias, nº 900, Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba SP, filha de SAUL NETO DA COSTA e TANIA
MARIA GONÇALVES COSTA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIANO DEQUILER VITORINO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil divorciado, de 33 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 27
de fevereiro de 1987, residente e domiciliado Rua Joana Guedes Pereira, nº 138,
Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL VITORINO
FILHO e DIRCE VITORINO.
RÚBIA MARA RAMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de agosto de 1998, residente e domiciliada Rua Joana Guedes Pereira, nº 138,
Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de DEVANIR GRACIANO
DOS SANTOS e LUCIANA CONCEIÇÃO RAMOS. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro, estado civil
solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de setembro
de 1988, residente e domiciliado Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, nº 2631, Água
Preta, Pindamonhangaba SP, filho de ANGELO DE PAULA ARAUJO e PATRICIA
APARECIDA ARANTES DA SILVA ARAUJO.
THAÍS NASCIMENTO ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de março de 2000, residente e domiciliada Rua Professor Lauro Silva, nº 33, Fundos,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de FERNANDO ALVES MOREIRA e
ANDREIA NASCIMENTO. 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, 02 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CAIO POMBO CANTELMO, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista de autos,
estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 29 de agosto de 1986, residente e domiciliado Avenida Vereador Alfredo Molinari,
nº 286, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS SANTOS CANTELMO e
MARCIA CUNHA POMBO CANTELMO.
BRUNA APARECIDA GENEROSO, de nacionalidade brasileira, profissão líder de limpeza,
estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Santo André-SP, no dia 31 de
julho de 1989, residente e domiciliada Avenida Vereador Alfredo Molinari, nº 286,
Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de ODAIR GENEROSO e MARILZA MANGUEIRA
DOS SANTOS GENEROSO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 202

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AURO SHIMABUKURO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquinas,
estado civil divorciado, de 57 anos de idade, nascido em Presidente Prudente-SP, no
dia 14 de janeiro de 1963, residente e domiciliado Enya-cho 1513-1, Koppo liguni 1-101,
Izumo, Shimane, Japão, filho de MASSAO SHIMABUKURO e YEIKO SHIMABUKURO.
ANA CRISTINA PAVÃO CRESCENTI, de nacionalidade brasileira, profissão tradutora,
estado civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Rancharia-SP, no dia 03 de
novembro de 1972, residente e domiciliada Avenida Major Domingos Marcondes de
Andrade, nº 299, apto 4, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO
CAMARGO CRESCENTI e CELIA PAVÃO CRESCENTI. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURICIO CALASANS MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão protético,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 21 de março
de 1991, residente e domiciliado Rua Tenente Djalma de Oliveira Franco, nº 201,
Campos Maia, Pindamonhangaba SP, filho de FLÁVIO LUIZ DE SOUZA MACEDO e
ANA PAULA CALASANS MACEDO.
DÉBORA TELES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de março
de 1995, residente e domiciliada Rua Tenente Djalma de Oliveira Franco, nº 201,
Campos Maia, Pindamonhangaba SP, filha de EVANGELO TELES DA SILVA e EDNA
MACEDO 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, 03 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS GABRIEL DA SILVA FOLHA, de nacionalidade brasileira, profissão policial
militar, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 21 de março de 1997, residente e domiciliado Rua Eduardo Prates da Fonseca,
nº 1457, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de TADEU RIBEIRO
FOLHA e ADRIANA APARECIDA DA SILVA FOLHA.
ANDRESSA CAROLINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
classe, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Barra do Piraí-RJ, no dia 11
de dezembro de 1994, residente e domiciliada Rua Zumbi, nº 37, Terra dos Ipês I (Norte),
Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de JOMAR LEITE DA SILVA e ROSELISE
APARECIDA LEITE 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, 03 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOHNNY LEITE DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de agosto de 2000, residente e domiciliado Rua José Bastos Júnior, nº 73, Santa
Cecília, Pindamonhangaba SP, filho de ROGÉRIO SANTOS DE CAMARGO e BRUNA
DOS SANTOS LEITE CAMARGO.
LILIAN CAMILO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 13 de
dezembro de 2000, residente e domiciliada Rua José Bastos Júnior, nº 73, Santa
Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de NELSON CARLOS DOS SANTOS e SOLANGE
SANTOS CAMILO. 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, 04 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FLAVIO MOREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil divorciado, de 60 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 03 de outubro de 1960, residente e domiciliado Avenida Doutor Luiz Gustavo
Raposo Ramos Mello, nº 340, Bloco 6B, apto 404, Bem Viver, Pindamonhangaba,
filho de PEDRO MOREIRA DE LIMA e YOLANDA DE LACERDA LIMA.
JULIANA MOREIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão servidora
pública estadual, estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-
SP, no dia 31 de outubro de 1981, residente e domiciliada Rua Tenente Dilermando de
Oliveira Cornetti, nº 36, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ENEZIR
RODRIGUES e IVONE MARIA MOREIRA RODRIGUES. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2020.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa 
Perfilor SA Construções Indústria e Comércio, a participarem da Assembleia 
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 07 de dezembro de 2020, às 
07h30, em convocação única, respeitando quorum legal, na sede da empresa, 
situada na Avenida Peixoto de Castro, QI6 GB, no Pólo Urbo Industrial, na cidade 
de Lorena/SP, para tratar de assuntos da Campanha Salarial. 
Lorena/SP, 03 de dezembro de 2020.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 502/2020 - PP Nº 72/2020 

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o 
registro de preços para a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para 
os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, pelo período de 12 meses, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas 
vencedoras, com a emissão das respectivas Atas de Registro de Preços: 
EMPRESA: EVANDRO FARINE ZELIOLI ME CNPJ Nº: 27.721.177/0001-33 VENCEDORA 
DOS ITENS: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 99, 100 e 124. Valor Total: R$ 65.715,25 (sessenta e cinco mil, setecentos 
e quinze reais e vinte e cinco centavos). 
EMPRESA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME CNPJ Nº: 07.731.777/0001-
75 VENCEDORA DOS ITENS: 64, 65, 78, 79, 93, 94, 95, 96, 113, 114, 115, 116, 117 e 
118 Valor Total: R$ 42.493,70 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais 
e setenta centavos) 
EMPRESA: R. DE O. SANTIL EPI EPP CNPJ Nº: 97.530.228/0001-25 VENCEDORA DOS 
ITENS: 01, 02, 03, 04, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 
103, 104, 121 e 122. Valor Total: R$ 41.689,69 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e 
nove reais e sessenta e nove centavos) 
EMPRESA: SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO, IMPORTAÇAO E SERVIÇOS 
LTDA CNPJ Nº: 37.565.563/0001-37 VENCEDORA DOS ITENS: 58, 59, 85, 86, 111, 112, 
123, 127, 128, 129 e 130 Valor Total: R$ 45.508,80 (quarenta e cinco mil, quinhentos e 
oito reais e oitenta centavos) 
EMPRESA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ Nº: 
08.932.903/0001-12 VENCEDORA DOS ITENS: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 84, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 97, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 125 e 126 Valor Total: 
R$ 57.939,02 (cinqüenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e dois centavos)

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 576/2020-SUP; 9637/2020-
GPRO, com fundamento no art. 25, caput e inciso I, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço de renovação de assinatura de Boletim Referencial de 
Custos – CPOS, utilizado como referencia para elaboração de planilhas orçamentárias, 
para execução de obras e serviços de engenharia. CONTRATADA: COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU 
CNPJ Nº: 47.865.597/0001-09

PREFEITURA DE LORENA 
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 70/2020 PROC. Nº 482/2020 CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Aquisição de material de expediente e material 
de papelaria para diversas secretarias, conforme descrito no Anexo I, que integrou o 
Edital em todos os termos e condições, quando deles as Secretarias requisitantes tiverem 
necessidade. CONTRATADA: W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
EM GERAL CNPJ Nº: 05.776.595/0001-95 VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 77, 78, 79, 80, 95, 96, 111, 112, 121, 122, 129, 130, 141, 142, 
145, 146, 153, 154, 159, 160, 165, 166, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 189, 190, 191, 192, 
201, 202, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
261, 262, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 364, 365, 374, 375, 376, 377, 378 e 379. VALOR TOTAL: R$ 140.225,34 
(cento e quarenta mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020 
CONTRATADA: LC COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ Nº: 27.106.398/0001-00 VENCEDORA 
DOS ITENS: 01, 02, 37, 38, 57, 58, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 147, 148, 155, 
156, 187, 188, 193, 194, 205, 206, 207, 208, 233, 234, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
263, 264, 362, 363, 366 e 367. VALOR TOTAL: R$ 91.187,46 (noventa e um mil cento e 
oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA 
ASSINATURA: 03/12/2020 
CONTRATADA: FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJC ME CNPJ Nº: 
04.252.148/0001-74 VENCEDORA DOS ITENS: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 133, 134, 135, 136, 151 e 152. VALOR TOTAL: R$ 61.296,02 
(sessenta e um mil duzentos e noventa e seis reais e dois centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020

PREFEITURA DE LORENA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

TERMO ADITIVO Nº 01 – ATA R.P. N° 216/20 – PP Nº 61/20 CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LORENA. 
CONTRATADO: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ Nº: 
17.450.564/0001-29 CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto 
a substituição da marca “LING LONG/HP010” pela marca “XBRI/ECOLOGY”, referente 
ao item n° 90, oriundo da Ata de Registro de Preços n° 216/2020, decorrente do Pregão 
Presencial n° 61/2020, cujo objeto é o registro de preços para aquisição parcelada de pneus 
e camaras de ar novas para uso nos veículos pertencentes à frota municipal, firmado entre 
os contratantes em 19/10/2020, em razão da impossibilidade de fornecimento pela fabricante 
do material. CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo não importa em alteração 
do valor global contratado. CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas da Ata de Registros de Preços original. DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020

PREFEITURA DE LORENA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato N° 219/18 – PP Nº 107/18 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA. 
CONTRATADO: AUTO POSTO CONDE LTDA CNPJ Nº: 51.784.098/0001-56 CLÁUSULA 
PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato n° 219/18, decorrente do Processo Licitatorio n°578/18, PP n° 107/18, firmado 
em 11/12/2018, nos termos previstos em sua Clausula 2.1. CLAUSULA SEGUNDA: Pelo 
presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a 
partir de 11/12/2020. CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão 
contratual. CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 1.716.834,65 
(um milhão, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e 
cinco centavos). CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato original. DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020
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Onda de mortes por Covid-19 
gera preocupação em Ubatuba
Município chegou a registrar quatro óbitos em apenas seis dias; 
número de contaminados ultrapassa dois mil e eleva preocupação

Ubatuba registrou no fim 
de novembro quatro novas 
mortes causadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19) em 
um período de apenas seis 
dias. Com os novos registros, 
a cidade atingiu a preocu-
pante marca de 44 óbitos 
motivados pela pandemia.

De acordo com a secretaria 
de Saúde de Ubatuba, a onda 
de mortes ocorreu entre os 
últimos dias 19 e 25. Na 
primeira data, dois homens, 
que tinham 59 e 61 anos e 
sofriam de comorbidades, 
não resistiram às complica-
ções causadas pela doença, 
falecendo na UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) da 
Santa Casa.

No último dia 24 foi a vez 
de um homem de 58 anos 
tornar-se vítima fatal da 
Covid-19. Morador da região 
central do município, o pa-
ciente, portador de doenças 
crônicas, faleceu na UTI do 
Hospital Regional do Litoral 
Norte, que fica em Caragua-
tatuba.

No dia seguinte, uma idosa 
de 63 anos, que sofria tam-
bém de comorbidades, não 

Lucas Barbosa
Ubatuba

resistiu ao novo coronavírus 
na Santa Casa.

As mortes geraram preocu-
pação nas famílias da cidade 
litorânea, que não registrava 
óbitos motivados pela pan-
demia desde 4 de outubro.

Segundo o boletim epide-
miológico da secretaria de 
Saúde, até o início da tarde 
desta terça-feira (1), Ubatuba 
contabiliza 2.139 infectados, 
sendo 44 óbitos, 2.054 cura-
dos e 11 internados.

Apesar da onda de mortes 
na última semana, a expec-
tativa das autoridades de 
Saúde é que a situação se 

torna mais amena até o fim 
de dezembro devido ao re-
trocesso da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) à fase 
amarela do Plano São Paulo. 
Anunciada pelo governador, 
João Doria (PSDB), na última 
segunda-feira (30), a medida 
restringe o funcionamento 
do comércio e de outras 
atividades econômicas, bus-
cando conter o contágio da 
Covid-19.

Com o retrocesso, eventos 
com público em pé passam 
a ser proibidos. A ocupa-
ção máxima de shoppings 

centers, galerias, comércio, 
serviços, restaurantes, bares, 
salões, barbearias, acade-
mias de esporte de todas as 
modalidades e centros de 
ginástica passam de 60% 
para 40% da capacidade, e 
o horário de funcionamen-
to cai de 12 horas para 10 
horas por dia.

O governador ressaltou 
ainda que o tempo de análise 
de dados deixará de ser a 
cada 28 dias e passará a 7 
dias. A próxima reclassifica-
ção ordinária está agendada 
para ocorrer no dia 4 de 
janeiro.

Trabalho de funcionário da equipe de emergência ao combate da covid, em Ubatuba; doença volta a avançar

Caraguá e São Sebastião cancelam
fogos e programação de réveillon
Medidas são adotadas para inibir possível contágio pelo novo coronavírus; 
de volta à fase amarela do Plano SP, cidades questionam decisão do Estado

A Prefeitura de São Se-
bastião informou na última 
terça-feira (1) a suspensão 
do calendário de shows e 
fogos para a celebração do 
Réveillon 2021. Caragua-
tatuba, em nota publicada 
na quinta-feira (3), também 
cancelou sua programação 
da temporada de verão. As 
suspensões das festividades 
são uma forma de evitar o 
contágio pela Covid-19 na 
época mais movimentada do 
ano no Litoral Norte.

As cidades litorâneas cos-
tumam receber milhares 
de turistas durante a alta 
temporada, que tem início 
em dezembro com a chega-
da do verão. As Prefeituras 
criam agendas com shows e 
apresentações para atrair o 
maior número de visitantes, 
mas neste ano será diferen-
te. Os espetáculos nas praias 
e praças estão cancelados 
como forma de conter as 
aglomerações, já que todo 
o estado de São Paulo retor-
nou à fase amarela do Plano 
SP na última segunda-feira 
(30).

Apesar de Caraguatatuba 
não apresentar números 
alarmantes e ter registrado 
uma estabilidade na média 
móvel de casos positivos, 
e a taxa de ocupação dos 
leitos ter ficado abaixo de 
50% nos últimos dias, a 
gestão decidiu intensificar 
as ações de conscientização 
e fiscalização.

Para a ação foi criado o 
Plano Verão da Saúde, que 
prestará atendimento a 
pacientes com suspeita do 
novo coronavírus. Será lan-
çada também a campanha 
“Verão sem Covid”, que terá 
cartazes posicionados em lo-
cais com o maior tráfego de 
pessoas e faixas instaladas 

Thales Siqueira
RMVale

em locais públicos da cidade.
Para o atendimento no Pla-

no Verão haverá um reforço 
dos profissionais na UPA Co-
vid e na Casa de Saúde Stella 
Maris. A estrutura montada 
em abril (80 leitos na UPA 
Covid, com 22 respiradores 
e 39 leitos na Casa de Saúde 
Stella Maris) continuará à 
disposição da população.

O prefeito Aguilar Júnior 
(MDB) solicitou ao Estado 
a abertura de mais leitos 
hospitalares, além de um 
reforço para a fiscalização 

de cumprimento de medidas 
de segurança durante toda 
a temporada. “Precisamos 
continuar cuidando de vidas, 
mas não podemos esquecer 
da atividade econômica 
na alta temporada. O que 
precisamos é continuar di-
vidindo responsabilidades 
e que todos sejam fiscais. Só 
assim vamos vencer o novo 
coronavírus”, frisou.

A Prefeitura deve fazer 
uso do recurso dos drones 
para identificar e registrar 
possíveis aglomerações e 

notificar e multar os pro-
prietários de residências de 
veraneio que permitirem 
a realização de festas par-
ticulares. Os ônibus e vans 
de turismo que fazem bate 
e volta continuam proibidos, 
está permitido apenas o 
transporte das pessoas que 
já tenham realizado reservas 
em hotéis ou pousadas da 
cidade.

Em São Sebastião, apesar 
da agenda de shows ter 
sido cancelada, a Prefeitura 
informou que vai manter 
as regras do comércio da 
fase verde, descumprindo a 
determinação estadual de re-
torno para a fase amarela do 
Plano SP. O prefeito Felipe 
Augusto (PSDB) alegou que 
a cidade apresenta números 
diferentes da capital e que 
esses dados estão sendo 
apresentados ao Ministério 
Público para que se chegue 
em uma solução e que o 
comércio possa continuar 
funcionando.                                                                           

Fechamento das praias 
– Pesquisadores da Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz) 
e da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) 
recomendam com urgência 
o retorno do isolamento 
social nas regiões do Bra-
sil com casos crescentes 
do novo coronavírus. Uma 
das medidas propostas é o 
fechamento das praias. Eles 
argumentaram que o país 
vive um aumento acelera-
do de contaminações pela 
Covid-19 sem sequer ter 
acabado a primeira onda. 

Em abril, no início da qua-
rentena, as praias do Litoral 
Norte foram fechadas após 
determinação do governador 
João Doria (PSDB).

Até o fechamento desta 
edição, as prefeituras de 
Ilhabela e Ubatuba não  in-
formaram uma posição defi-
nitiva sobre a programação 
de réveillon 2021.

Foto: Rafaela Lourenço

Selecionada para receber 
Virada Cultural 2020, 
Caraguá prepara estrutura

Caraguatatuba e Guara-
tinguetá foram selecionadas 
para receberem a edição 
2020 da Virada Cultural do 
Estado de São Paulo. Nesse 
ano, como medida de pre-
venção ao contágio do novo 
coronavírus, o evento, terá 
uma apresentação em forma-
to online.

As duas cidades foram es-
colhidas, com outros 14 mu-
nicípios paulistas, para o Pro-
grama “Juntos pela Cultura”, 
por meio da Chamada Pública.

Caraguatatuba participará 
da versão do evento que será 
realizado no próximo dia 19.

A comissão de seleção con-
siderou o investimento em 
atividades artísticas e cultu-
rais, o incentivo à ampliação 
do acesso da população e a 
valorização da produção cul-
tural local pelos municípios 
para a escolha das 16 cidades 
que receberão a ação.

O programa “Juntos pela 
Cultura 2020” é uma das 
ações criadas pelo Governo 
do Estado de São Paulo com 
o objetivo de estimular o 
setor cultural e criativo no 
contexto da crise gerada pela 
pandemia.

Com a paralisação das ati-
vidades culturais, a atração 
utiliza o ambiente online da 
plataforma de streaming e 
vídeo #CulturaEmCasa para 
levar conteúdo cultural de to-
das as regiões de São Paulo de 
forma gratuita para o maior 
número possível de pessoas.

O evento planeja contribuir 
para o desenvolvimento e 
manutenção da cena cultural 
local e criar oportunidades 
de geração de renda para 
profissionais do setor artísti-
co-cultural.

Serão investidos R$ 177,2 
milhões esse ano em 52 linhas 
de apoio a artista e produto-
res culturais independentes. 
Ao todo, 4,8 mil projetos 
devem ser apoiados e 54 mil 
postos de trabalho criados.

Para a coordenadora de 
projetos da Fundacc (Funda-
ção Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba), Bruna Caldas, 
é uma satisfação para o muni-

Thales Siqueira
Caraguatatuba

cípio receber a Virada SP, pois 
o evento cede apoio e fomento 
à cultura local. “Em tempos 
de distanciamento social e de 
suas graves consequências 
para o setor, a realização da 
Virada SP e o título de Capital 
Cultural valorizam e fortale-
cem o fazer e os fazedores da 
cultura de Caraguatatuba, e 
os promovem internamente e 
ilimitadamente para além de 
suas fronteiras” comemorou.

Assim como os outros muni-
cípios selecionados, Caragua-
tatuba foi reconhecida como 
“Capital Cultural” e passou a 
integrar as Redes de Capitais 
Culturais do Estado de São 
Paulo.

As edições da Virada SP são 
realizadas em parceria pelas 
prefeituras selecionadas, a 
Organização Social de Cultura 
Amigos da Arte e a secretaria 
de Cultura e Economia Criativa 
do Governo Estadual. 

Considerada um dos maio-
res eventos do estado e a 
maior festa cultural de todas, 
consiste em uma maratona de 
apresentações de linguagens 
variadas, como shows musi-
cais e espetáculos de dança.

Os artistas e grupos de re-
levância no cenário cultural, 
local, regional, nacional e in-
ternacional marcam presença 
no evento, que é realizado de 
um dia para o outro.

As atividades e artistas lo-
cais que foram indicados 
na proposta do município 
receberão uma curadoria es-
pecializada do Estado. O cachê 
para as atrações selecionadas 
será de R$ 5 mil.

A Amigos da Arte apoiará a 
produção dos registros audio-
visuais locais com a direção e 
concepção do evento online, 
e uma programação cultural 
exclusiva. A data do evento e 
sua programação completa 
ainda não foi divulgada.

Amigos da Arte - Primeira 
Organização Social de Cultura 
a ser certificada pelo Governo 
do Estado de São Paulo, a 
entidade é responsável por 
executar eventos como a Vi-
rada SP, e já produziu mais 
de trinta mil atividades entre 
shows musicais, espetáculos 
de teatro, música, dança, circo, 
exposições artísticas e oficinas 
culturais.

“Fique Sabendo” tem últimos 
dias de ações contra a aids e 
sífilis nas cidades da RMVale

As cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
deram início, nesta semana, 
a campanha "Fique Sabendo" 
de prevenção a aids e à sífilis. 
A ação é realizada em parceria 
dos municípios com a secreta-
ria estadual de Saúde.

O objetivo da 13ª edição da 
campanha é levar informação 
aos moradores sobre os riscos 
da doença e a melhor forma 
de prevenção. De acordo 
com a pasta responsável na 
cidade, até o próximo dia 7, 
profissionais de saúde do 
Setor de Infectologia farão 
as testagens de pessoas mais 
expostas às infecções sexual-
mente transmissíveis.

Entre as unidades abertas 
em Pindamonhangaba para 
os testes estão o CEM (Centro 
de Especialidades Médicas), 
PSF (Programa Saúde da Fa-
mília) dos bairros Triângulo, 
Campinas, Nova Esperança, 
Araretama, Azeredo, Cidade 
Nova, Ipê II, Santa Cecília, 
Feital, Cruz Grande, Ribeirão 
Grande, Jardim Eloyna e Arco 

Bruna Silva
RMVale

Íris. Especialmente no sábado 
(5), a campanha estará no 
Shopping Pátio Pinda, das 14h 
às 20h, com atendimento para 
toda a população.

Em Aparecida, os testes do 
vírus HIV e sífilis poderão ser 
feitos em qualquer posto de 
saúde do município. A testa-
gem dura de 20 a 30 minutos, 
e em casos de positivação, o 
paciente será encaminhado ao 
setor responsável, onde rece-
berá o tratamento necessário, 
acompanhamento e orien-
tação. O processo do teste e 
os resultados são totalmente 
sigilosos e seguros.

Ao todo, mais de quinhentos 
municípios de todo o Estado 
devem participar da campanha 
de “Dezembro Vermelho”, mês 
em que se dá a mobilização da 
luta contra a aids. “A campanha 
anual intensifica um trabalho 
que o SUS realiza durante o ano 
todo voltado à prevenção das 
IST’s (Infeccções Sexualmente 
Transmissíveis). Temos mais de 
85% das nossas cidades partici-
pando e colaborando com esta 
missão de ampliar o acesso da 
população ao diagnóstico e tra-
tamento precoce”, comentou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

Evento ganhou versão online para 
impedir os riscos do novo coronavírus

Queima de fogos no Réveillon 2020 em Caraguá; celebração suspensa
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“Tudo que você precisa fazer é mover as pessoas só um pouquinho 
para mudanças acontecerem. Não precisa ser algo enorme.”
                                                                                                                                          Viola Davis

“Gentem”... Voltando 
ao mundo do que é bom, 
bonito e interessante 
mostrar!! Vamos falar 
de pessoas, de festas, de 
nascimento... de vida!! 
Lorena tem muitos lados 
bonitos... gente que vale a 
pena conhecer... histórias 
que são importantes para 
nós. #táComigo?? 

Sabe aqueles momentos que emocionam a gente só de ver alguém 
conhecido na televisão?? Então... Sou fã do Masterchef e para minha 
surpresa apareceu o carismático e adorável Teteu Savioli, neto de 
nosso capitão Novaes, queridíssimo nos tempos antigos do Clube 
Comercial de Lorena. E olha, por pouco não levou o troféu! Mas 
arrasou! Parabéns, querido, sucesso em sua vida!!

E por falar em Clube Comercial de Lorena... 
o lugar não será o mesmo sem a presença da 
“espevitada” Paula Milet. Logo logo terá um 
lugar incrível para oferecer aquela comidinha 
gostosa para nós, fazer seus salgados e ainda 
nos oferecer aquela história engraçada que nos 
faz tão feliz. Sucesso, querida. Como disseram... 
o Clube sem Paula será igual ao Claudinho 
sem Bochecha.

Bodas de diamante, 60 anos 
de união! Tem noção do que é 
ver uma cena dessas nos dias de 
hoje?? Simplesmente maravilhoso! 
Que exemplo de vida do casal tão 
querido,  Dona Luiza e seu José 
Felizardo, pais, avós e bisavós 
de uma linda e conhecida família 
de nossa cidade. Uma vida de 
exemplo, de dedicação, de amor e 
cumplicidade. Como dizem... Real-
mente são FELIZARDOS mesmo! 
Parabéns! Que Deus permaneça 
em suas vidas com muita bênção, 
luz e paz e tenham toda nossa 
admiração e carinho!!!

Nem sempre per-
der é o contrário de 
ganhar... Quem tem 
família, é bem queri-
do, tem amigos, tem 
também felicidade 
sobrando... Não é 
mesmo, João Pita?? 
Um homem incrível, 
muito amigo e dispos-
to a ajudar o próximo. 
Desejo à você muito 
sucesso e grandes 
alegrias em sua vida, 
meu querido! Grande 
abraço!!

Uma mulher de nossa 

terra mas que hoje mora e 

faz um belíssimo trabalho 

em Caraguatatuba é a lin-

díssima Ivy Malerba, filha 

dos nossos queridos ami-

gos Sandra e Ivo Malerba. 

Tem um olhar humanizado 

em relação ao próximo, 

que é simplesmente encan-

tador! Com seu olhar firme, 

transparente e verdadeiro, 

nos conquista. Segue a 

caminhada, querida, você 

ainda tem muitas lindas 

histórias para escrever por 

essa vida. Aquele carinho 

especial para você!!!

Fala sério se essa mulher não é mesmo uma grande estrela em Guaratinguetá?? Dani Dias, da Metropolitana, é inacreditável! Tudo que faz, brilha, tem sucesso e reper-cussão. Sou simplesmente sua fã, amada!! Cantora de suces-so, radialista reconhecida e agora nossa vereadora mais votada. Quem segura essa mulher??? Vai longe! Sucesso sempre e aquele abraço reche-ado de amizade e bem querer!

Valéria Fortes é graduada em 
direito, geografia, história e pedagogia. 
Após 32 anos dedicados à Educação está 
presidente do Centro de Equoterapia 
Arte e Vida.

...Quem não acom-
panha o engraça-
díssimo Pedro, da 
Chuva de Prata, está 
perdendo um grande 
artista!! Além da gen-
te se divertir, ainda 
podemos acompa-
nhar as lindas cole-
ções que está sempre 
nos oferendo, moder-
nas, despojadas e de 
bom gosto!! 

... Cristiane Sam-
paio, junto com seu 
charmoso marido 
César Augusto Lico 
formam um dos ca-
sais mais adoráveis 
que tenho o prazer 
de conhecer... e ainda 
tem o lugar mais lin-
do para se conhecer 
e os melhores pratos 
par saborear... Saúva 
Restaurante, em Ca-
choeira Paulista... Já 
foi? Vale a pena!!

... Simone Ribeiro 
está toda irradiante 
com a chegada da 
pequena Laís, que é 
mesmo fofa!! Muito 
emocionada e feliz 
em ver suas alegrias 
e conquistas. Uma 
grande empreende-
dora,  da empresa 
Simacred, onde ficar 
sem dinheiro, só se 
quiser, não é mesmo 
querida??

... Paulo Prates é 
um daqueles caras 
que a gente olha e 
já acha bonito.. mas 
o que marca de ver-
dade é ele ter um dos 
melhores corações e 
simpatia que tive o 
prazer de conhecer, 
com olhar de carinho 
pelo próximo e uma 
vontade imensa de 
ajudar. Com certeza 
é um dos advogados 
mais competentes 
que Guaratinguetá 
tem. Não conhece?? 
Procure... Ele é incrí-
vel!! Problema para 
você, solução com 
ele!

... Aline Reis é uma 
daquelas mulheres 
que se reinventam 
sempre... Do sorriso 
carismático,  sem-
pre gentil, hoje nos 
surpreende com um 
lugar aconchegante 
e delicioso... Sabores 
do Coração... Segue 
nas redes e veja se 
não tenho razão!!

... Ai, ai, ai... Difícil 
falar em beleza sem 
deixar de lembrar 
na charmozérrima 
Liliane Zotteli, de 
Guaratinguetá. De 
um sorriso l indo, 
acolhedor, é ainda 
uma empresária da 
be leza  em nossa 
vizinha cidade de 
Guaratinguetá... “Lili 
Zotteli”, especialista 
em micropigmen-
tação artística com 
resultados mega na-
turais! Vale a pena 
conferir!!!

Quer mandar um recadinho ou fazer aquela 
homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!
Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com 

#táComigo?


