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Lance do primeiro jogo das semifinais entre São José e Manthiqueira; Águia leva melhor e amplia vantagem

Marca líder constrói 
granja modelo com 
R$ 100 milhões por 
unidade em Lorena
Mantiqueira implanta sistema com galinhas livres e produção de ovos
com foco no bem estar animal para ampliar distribuição; espaço
em construção deve contar com até setecentas mil aves poedeiras

A notícia da instalação de 
uma das maiores marcas do 
setor granjeiro, com inves-
timento milionário, deu ao 
final do ano uma perspectiva 

de maior geração de receita, 
rebatendo as dificuldades im-
postas pela crise da Covid-19, e 
Lorena. O empresário Leandro 
Pinto, fundador e presidente da 

Marcus Evangelista substituiu Celão na presidênciaSylvio Ballerini apresentou secretariado em Lorena

Ballerini  apresenta 
secretariado com 
mescla de técnicos e 
políticos em Lorena

Agora presidente, 
Evangelista quer 
vistoria em contas 
de 2020 na Câmara

Mesclando figuras técnicas e políticas, o 
prefeito eleito em Lorena, Sylvio Ballerini 
(PSDB), anunciou o secretariado nesta 
semana. Faltando o responsável pela pas-
ta jurídica, o grupo promete avaliações, 
continuidade e inovações. O prefeito frisou 
uma limpa nos cargos comissionados para 
o novo governo. A coletiva de imprensa 
realizada na última quinta-feira na Acial 
(Associação Comercial Industrial, Autô-
nomos e Liberais de Lorena) foi marcada 
pela promessa de transparência para os 
próximos anos e o anúncio, conforme ante-
cipado, de um primeiro escalão técnico-po-
lítico, mas com pouca representatividade 
feminina. Apenas duas mulheres fazem 
parte do secretariado.

O vereador Marcos Evangelista (PL) 
assumiu a presidência da Câmara de 
Guaratinguetá após o afastamento de 
Marcelo Coutinho, o Celão (PSD). Evange-
lista presidiu a última sessão e prometeu 
voltar a atenção para o fechamento de 
contas e folha de pagamento deste ano 
na Casa. O vereador assumiu a função 
após a determinação de afastamento de 
Celão, um dos investigados na operação 
OverCharge, dirigida pelo Seccold (Setor 
Especializado no Combate aos Crimes 
de Corrupção, Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro). A operação foca 
um contrato assinado pela Casa com uma 
empresa que prestou serviços de higieni-
zação durante o período de quarentena 
contra Covid-19.
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Mantiqueira, maior granja do 
país (produz anualmente 2,5 
bilhões de ovos), divulgou o 
plano para investir R$ 100 mi-
lhões em um novo modelo de 

produção de ovos “premium”, 
o cage-free, em Lorena, com 
setecentas mil aves poedeiras 
já em 2021.
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Pelo segundo ano seguido, 
Festa de São Benedito é 
cancelada em Aparecida

A pandemia do novo coro-
navírus continua a prejudicar 
também o calendário turís-
tico/religioso de Aparecida. 
Pelo segundo ano consecutivo, 
a Festa de São Benedito não 
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Imagem do santo católico durante a festa, mais uma vez cancelada

contará com a parte recrea-
tiva, programada para abril. 
A medida atende os cuidados 
para evitar uma nova propa-
gação da Covid-19.
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Câmara de 
Ubatuba reduz 
comissionados 
e mandatos

Manthiqueira 
joga contra 
vantagem
do São José

Após apontamentos do 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado), a Câmara de Ubatuba 
aprovou na última quinta-
-feira (10) a extinção de 17 
cargos comissionados da 
Casa e a redução do tempo 
de mandato da mesa diretora. 
Enquanto a primeira medida 
tenta garantir mais economi-
cidade, a outra busca promo-
ver uma maior rotatividade 
no comando do Legislativo. 
Apresentada pelo presidente 
da Câmara, Silvio Brandão 
(PSD), a proposta de alteração 
na estrutura administrativa 
da Casa recebeu o aval unâ-
nime dos vereadores.

O Manthiqueira vai preci-
sar se superar contra o São 
José, no Martins Pereira, 
para conquistar o acesso à 
Série A-3 do Campeonato 
Paulista. Na primeira decisão 
entre as equipes, o time de 
Guaratinguetá perdeu por 
2 a 1 para a Águia, em casa, 
e agora necessita de uma 
vitória com pelo menos dois 
gols de diferença. O jogo de-
cisivo será disputado neste 
domingo, a partir das 15h. 
No Professor Dario Rodri-
gues Leite, o Manthiqueira 
levou mais perigo ao gol do 
São José na primeira metade 
do primeiro tempo.

Pinda aprova 
novo Fundo 
Municipal
de Educação

Avançando nas leis educa-
cionais de Pindamonhanga-
ba, os vereadores aprovaram 
na última quarta-feira (9), 
a criação do FME (Fundo 
Municipal de Educação) 
proposto pelo prefeito Isael 
Domingues (PL). A ação visa 
atender esferas como educa-
ção infantil, especializada e 
também da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos). Segundo o 
texto enviado para a Câma-
ra, este deve ser um fundo 
especial, sem personalidade 
jurídica, exclusivamente 
financeira e instrumento 
de captação e aplicação de 
recursos.
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Felipe César

Tanga Frouxa

Política a conta-gotas...
Caso de polícia

Por pouco, o prefeito eleito de 
Cachoeira, Antonio Mineiro (MDB), 
não teve de judicializar o pedido da 
senha do Tribunal de Contas. Disse-
ram que após três tentativas, o Edson 
Mota mandou liberar, assim mesmo 
depois que ficou sabendo que o dele-
gado da Seccional estava pronto para 
entrar em ação. 

Pior que imaginavam
O processo de transição na Pre-

feitura de Cachoeira está assustando 
mais os que estão entrando para a 
futura administração do que quem 
está saindo, e vai ter de prestar con-
tas à Justiça. Mesmo que se ‘gritar 
pega ladrão não fica um’, tem gente 
custando se convencer que tudo que 
começa, um dia tem de terminar, 
principalmente em finanças públi-
cas...

Promessa
Corre na boca pequena de Guará, 

que a sucessão do prefeito Marcus 
Soliva, em 2024, já está virando 
tema de novenas e promessas a 
Frei Galvão. Parece que um dos 
interessados em voltar ao comando 
da cidade prometeu ao ‘santo gua-
ratinguetaense’ não pintar mais o 
cabelo até sentar novamente naquela 
famosa cadeira, agora no terceiro 
andar do Palácio de Vidro, na Chá-
cara Selles...

Mau agouro
E por falar em Palácio de Vidro, 

houve comemoração no gabinete 
pelas contas de 2017 do prefeito 
Marcus Soliva, 
aprovadas in-
cialmente pelo 
Tr i b u n a l  d e 
Contas e, esta 
s e m a n a ,  p o r 
unanimidade na 
Câmara Muni-
cipal. Enquanto 
isso, as viúvas 
que continuam sem ‘uma boqui-
nha’ no poder público tiveram que 
‘engolir em seco’, após a demons-
tração de ‘mau agouro’ em cima dos 
vereadores...

‘Cabeças vão rolar...’
Circula pela Praça São Bene-

dito, de Aparecida, que o prefeito 
eleito Luiz Carlos de Siqueira – o 
Piriquito, está torcendo para a Dina 
Moraes em seu 
final de mandato 
exonerar além 
dos seus secretá-
rios, integrantes 
do segundo e ter-
ceiro escalões, 
ou seja, todos 
comissionados 
da Prefeitura. A 
medida facilitaria a ‘mega faxina’ 
que prometeu fazer na máquina 
pública. A previsão é de limpa total, 
e futuras contratações só para quem 
estiver de fato disposto a trabalhar, 
após passar pelo crivo da capacidade 
técnica... 

Matemática da lógica
Com cinco votos declaradamente 

contrários, dificilmente o vereador 
Carlos de Moura, o Magrão, ven-
cerá José Carlos Gomes – o Cal, 
na disputa pela futura presidência 
da Câmara de Pinda. Segundo os 
numerólogos do Mercadão, ainda 
que Magrão some com os três su-
postamente oposicionistas, quatro 
continuam sendo menos que sete 
votos. Lembraram que Cal se forta-
lece com as bênçãos do gabinete do 
prefeito Isael Domingues...

Despedida 
O ainda vereador Felipe César 

(PV) se despede da Câmara de Pinda 
em alta, com aprovação de mais um 
projeto relevante, a regularização do 

Fabio Longuinho

Como previsto pelo mercado político de Lorena, a apresentação da equipe 
‘inicial’ de governo do prefeito Sylvio Ballerini, aconteceu na última quinta-fei-
ra, nas dependências da Acial, sem causar empolgação. Além dos secretários 
pautados em especialidades como Saúde, Obras, Agricultura, Administração, 
Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Finanças, as cores políticas 
do futuro Legislativo foram observadas nas pastas ocupadas por ex-vereadores, 
deixando claro que o Professor estabeleceu pontes de apoio e governabilidade 
com a Câmara, como um bom princípio de ‘lua de mel’. 

Prefeito Sylvio Ballerini apresenta secretariado composto com técnicos e políticos

‘Macchia alla macchia!!!’

serviço de motoboy e mototaxistas. 
Embora tenha decidido não concor-
rer mais ao Legislativo, Felipe deixa 

além de um le-
gado de projetos 
relevantes que 
ao longo de seus 
vários mandatos 
defendeu e os 
aprovou, uma 
marca positiva 
na política de 
relacionamentos 

entre os poderes. Muitos admirado-
res ainda o esperam, quem sabe, na 
disputa por ‘voos mais’altos...

Cara-crachá...
Mesmo no apagar das luzes de 

seu mandato de presidente da Câ-
mara de Lorena, o vereador Mauro 
Fradique demonstrou que gastar o 
dinheiro público é com ele mesmo. 
Disseram que por estes dias contra-
tou uma empresa pela ‘bagatela’ de 
R$ 150 mil para fazer o reconheci-
mento facial de quem entra ou sai da 
Casa de Leis. A indignação correu 
por conta dos funcionários efetivos 
do Legislativo, que há oito anos não 
têm sequer um reajuste no cartão 
alimentação...

Nem um, nem o outro...
Circula entre os bem informados 

de Guará que devido o impasse das 
candidaturas a futura presidência da 
Câmara, o nome do vereador Marcio 
Almeida – com experiência de três 
mandatos – é o que mais cresce  
como consenso para sucessão de 
Celão.

Prorroga mas não escapa
As expectativas pela decisão do 

Tribunal sobre as contas de 2017 do 
‘enTão’ ex-presidente da Câmara de 

Lorena, prevista 
para esta sema-
na, ao que tudo 
indica levou um 
empurrão para 
frente. De acor-
do com o pesso-
al da esquina, a 
manobra – se é 
que teve – ape-

nas prorroga o inevitável, mais uma 
ação no Ministério Público para 
investigar a provável ‘farra com o 
dinheiro público’ no perído em que 
a 'tanga corria frouxa'. Por pouco, 
mas por muito pouco, a rejeição 
de suas contas não saiu em tempo 
de constar no portfólio pessoal, 
para sua apresentação como um 
dos secretários, do futuro governo 
municipal. Ficaria chique, hein...

Prazo de validade
A julgar pela repercussão do 

anúncio oficial do secretariado de 
Sylvio Ballerini nas rodas políticas 
de Lorena, entre os comentários de 
quem entrou e dos que ficaram para 
uma eventual ‘segunda chamada’, 
a maioria foi unânime em apostar 

Marcus Soliva

Piriquito

que dois ou três com viés político 
não terão vida longa na futura 
administração. Ou por conta do 
‘modus operandi’ na ‘vida pública’ 
que vai destonar da metodologia e 
conduta do próprio prefeito, ou por 
conflito de ‘QI’ – traduzindo: ‘quem 
indicou...’ 

Tragédia anunciada
O alagamento ocorrido esta 

semana nas imediações do bairro 
São João, em Canas, já estava 
sendo aguardado e profetizado por 
muitos na cidade. Desde que o pre-
feito Lucemir do Varal autorizou a 
remoção de um dique de contenção 
das águas pluviais que vinham da 
Dutra, sentido cidade – construído 
há mais de 30 anos pelo saudoso 
ex-prefeito Carlos Marcondes, para 
evitar  enchentes – para dar lugar 
a um novo loteamento, a tragédia 
já estava anunciada. Perguntem ao 
Ademar Ligabo!!!

‘Bom pra cachorro...’
O prefeito de Pinda, Isael Do-

mingues, com sua equipe de go-
verno, fez o maior ‘auê’ nesta 
sexta-feira com a inauguração do 
CEPATAS – Centro de Proteção 
e Atendimentos aos Animais, um 
complexo adaptado para cuidar da 
saúde dos bichos. A euforia é porque 
mesmo a Prefeitura investindo mais 
de meio milhão na transformação do 
antigo Abrigo de Animais num mo-
derno espaço de cuidados, atenção e 
carinho com animais de várias espé-
cies, a oposição apostava ao contrá-
rio, dizendo que a obra não passava 
de movimentação eleitoreira. 

Diga não a “tiabetes”
Os devotos de São Benedito 

estressaram com a proibição dos 
docinhos na tradicional festa do 
Santo de Aparecida e da vizinha 
Guaratinguetá. Sorte do pessoal da 
terra de Frei Galvão, que na falta dos 
docinhos da Igreja, tem os da vere-
adora Tia Cleuza, que nas eleições 
distribuía geral. No Ponto Chique, o 
cafezinho mais politizado da Praça, 
ironizaram dizendo que a Justiça 
Eleitoral alertou: “a Tia Cleuza é 
prejudicial aos diabéticos...”

Projeto a ‘Longo Prazo’
O vereador Fábio Longuinho 

nem bem respirou da corrida elei-
toral de 15 de novembro, na qual 
registrou 50% 
de votos a mais 
que os obtidos 
na eleição de 
2016, já está ar-
ticulando outra 
campanha que 
deve levá-lo à 
presidência da 
Câmara de Lo-
rena. Comenta-se que na corrida 
por 17 votos, ele conta com 12, mas 
ainda busca os outros 5 para ter a 
vitória sem desgaste.

Lorena - A onerosa administra-
ção da Câmara Municipal, que sob a 
batuta do presidente Mauro Fradique 
(MDB) – pelo menos até o próximo 
dia 31, está se ocupando neste final 
de Legislatura a limpar os cofres da 
Casa de Leis com despesas e contra-
tações questionáveis para não ter o 
que devolver à Prefeitura como sobra 
do duodécimo que somou este ano 
próximo a R$ 10 milhões. Um dos 
atos que deverá ser investigado pelo 
Ministério Público, em atenção a 
denúncia, é um sistema de captação, 
armazenamento e bombeamento 
de águas de chuvas, contratado no 
início da pandemia do coronavírus, 
aparentemente a um custo bem aci-
ma do convencional.

Cachoeira - A futura adminis-
tração de Antonio Mineiro (MDB), 
que bem antes de assumir e por 
descobrir que os cofres públicos 
estão totalmente vazios, já se mobi-
liza em buscar recursos no Estado 
e na União. Esta semana, Mineiro 
conseguiu junto ao deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD) a promessa 
de R$ 1 milhão para o primeiro se-
mestre de seu governo. Também teve 
seu pedido de R$ 260 mil destinado à 
Apae chancelado pelo federal. Ainda 
em fase de transição, o futuro prefeito 
está buscando outros recursos para 
amenizar o caos da saúde municipal e 
poder reabrir a maternidade da Santa 
Casa local para garantir melhor aten-
dimento à população no curto prazo.

A GUERRA DAS VACINAS
No início do século passado a 

Revolta das Vacinas, 1904, no Rio 
de Janeiro.

O presidente era Rodrigues 
Alves e o responsável pela saúde 
o médico Oswaldo Cruz, Diretor 
da Saúde Pública, recentemente 
chegado de Paris onde trabalhou 
no Instituto Pasteur.

Na Cidade Maravilhosa o vírus 
da varíola se espalhava, a peste bu-
bônica e a febre amarela matando 
milhares de pessoas.

O caos urbano exigia ações de 
saneamento, e para tanto Rodrigues 
Alves nomeou o engenheiro Perei-
ra Passos para prefeito e iniciou a 
construção de grandes avenidas 
com o desalojamento das pessoas 
para os morros.

Os desalojados de Pereira Pas-
sos se juntavam aos egressos da 
Guerra do Paraguai, e nasciam as 

favelas nos morros cariocas.
Oswaldo Cruz propõe ao go-

verno lei para a obrigatoriedade da 
vacinação da população.

A lei nasceu impopular com 
uma drástica regulamentação pro-
posta por Oswaldo Cruz.

Nela, exigia-se comprovantes 
de vacinação para realizar matrícu-
las nas escolas, para a contratação 
de pessoas, viagens e hospedagens.

Para casar era obrigatório a 
comprovação da vacina. 

Multa para as pessoas que resis-
tissem a vacinação.

Na época a população do Brasil 
era de 17 milhões e a estimativa de 
vida 34 anos.

O povo indignado e contrariado 
promoveu a maior revolta urbana 
jamais vista na capital.

O descontentamento da popu-
lação se generalizou, somando aos 
problemas de moradia e ao elevado 
custo de vida, as camadas popula-
res saíram às ruas para enfrentar os 
Agentes da Saúde. 

O centro do Rio de Janeiro se 
transformou em uma praça de guer-
ra com bondes derrubados, edifí-
cios incendiados e muita confusão.

A revolta popular foi engros-
sada pelo apoio dos militares que 
tentaram usar a massa para derru-
bar o presidente Rodrigues Alves.

O movimento rebelde foi domi-
nado pelo governo, os líderes da 
revolta presos e exilados no Acre.

Diante de tanta confusão a vaci-
nação tornou-se facultativa. 

A cada cidadão, o direito de 
preservar o próprio corpo e não 
aceitar um líquido desconhecido.

Fatos que ocorreram há mais de 
um século com contornos pareci-
dos com o momento que estamos 
vivendo.

Se na época o presidente Ro-
drigues Alves tomou atitudes 
impopulares era para defender a 
população.

Hoje constamos que o presi-
dente da República se omite na 
questão.

Rodrigues Alves com tanta ação 
impopular foi reeleito!

Uma questão para o Presidente 
Bolsonaro pensar!

Por ouro lado, a constatação 
que a sociedade não evoluiu cul-
turalmente, negando a ciência, as 
orientações médicas e a mistura 
nefasta de ideologia e uma morta-
lidade crescente.

Mantidas as proporções, Oswal-
do Cruz, naquela época, tomou 
as medidas que tinha às mãos de 
forma eficiente.

Incompreensível que em pleno 
século XXI estamos presenciando 
no mundo a vacinação em massa e 
o Brasil nessa confusão, fazendo da 
vacina uma arma política.

Governadores e o Presidente da 
República disputando espaço po-
lítico e eleitores sendo enterrados 
e não conseguem falar a mesma 
linguagem: salvar vidas humanas.

Temos a vacina como a única 
arma para combater a pandemia.

O país tem o melhor sistema de 
imunização de massa do mundo, 
atingimos 95% da população. 

Vacinas que vão de barcos, 
aviões aos mais longínquos pontos 
do país.

Somos modelo para o mundo!
O que falta: colocar em prática 

o plano nacional de imunização e 
nas mãos dos especialistas e não 
curiosos; informar a população que 
a vacina a ser aplicada depende do 
estado imunológico do vacinado; 
as restrições de aglomeração con-
tinuarão após a vacinação.

A falta de controle sobre a 
crise – o tempo foi suficiente para 
um aprendizado –, coloca Estados 
como o de São Paulo na liderança 
do processo.

A prova inconteste que não há 
controle, civilidade e nem respeito 
para os silentes 170 mil brasileiros.

O país não mudou muito!

“Rodrigues Alves com tanta 
ação impopular foi reeleito!”

“Quem não aguenta 
o trote não monta 

no burro”.
 Getúlio Vargas
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Agora presidente, Evangelista promete 
varredura em contas deste ano na Câmara
Com contrato de higienização investigado pela Seccold, mesa diretora do Legislativo de Guará 
garante ainda não ter recebido notificação para Comissão de Ética sobre apuração de denúncias

Irmãos Ballerini's anunciam secretariado técnico-
político para primeiro ano de mandato em Lorena

Câmara de Ubatuba reduz comissionados e mandato da mesa

Com apenas duas mulheres, novo grupo promete inovações; prefeito fala em mudanças no quadro de comissionados

Decisão na cidade litorânea atende pedido do Tribunal de Contas; próxima legislatura terá quatro votações para presidente

Mesclando figuras técnicas 
e políticas, o prefeito eleito 
de Lorena, Sylvio Ballerini 
(PSDB), anunciou o secreta-
riado nesta semana. Faltando 
o responsável pela pasta 
jurídica, o grupo promete 
avaliações, continuidade e 
inovações. O prefeito frisou 
a limpa nos cargos comissio-
nados para o novo governo.

A coletiva de imprensa 
realizada na última quinta-
-feira, na Acial (Associação 
Comercial Industrial, Autô-
nomos e Liberais de Lorena) 
foi marcada pela promessa 
de transparência para os 
próximos anos e o anúncio, 
conforme antecipado, de 
um primeiro escalão técni-
co-político, mas com pouca 
representatividade feminina. 
Apenas duas mulheres fazem 
parte do secretariado até o 
momento.

A secretaria de Adminis-
tração terá o advogado Irbis 
Soncini como responsável; 
a Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural será comandada 
por João Geraldo, o Guatura, 
formado em desenho técnico 
e edificações. Na Assistên-
cia Social, o especialista em 
gestão do sistema único de 
assistência social, Cláudio 
Luiz de Freitas terá o desafio 
de ampliar os atendimentos.

A Comunicação Social ficará 
com o empresário na área 
de publicidade e marketing, 
Mayco Finotti; e o Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, 

O vereador Marcos Evan-
gelista (PL) assumiu a presi-
dência da Câmara de Guara-
tinguetá após o afastamento 
de Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD). Evangelista presidiu 
a última sessão e prometeu 
voltar a atenção para o fecha-
mento de contas e folha de 
pagamento deste ano na Casa.

O vereador assumiu a fun-
ção após a determinação de 
afastamento de Celão, um 
dos investigados na operação 
OverCharge, dirigida pelo Sec-
cold (Setor Especializado no 
Combate aos Crimes de Cor-
rupção, Organização Crimino-
sa e Lavagem de Dinheiro). A 
operação foca um contrato 
assinado pela Casa com uma 
empresa que prestou serviços 
de higienização durante o 
período de quarentena.

“Isso envolve o fechamen-
to da folha de pagamento, 
administração dos contratos, 

Rafaela Lourenço
Lorena 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Tecnologia e Inovação com o 
ex-presidente da Acial, mestre 
em design, tecnologia e inova-
ção, Ulisses Fucuda.

As duas mulheres que agre-
gam ao grupo são para Cultu-
ra e Turismo, Juliana Amorim, 
formada em contabilidade e 
atuação na secretaria de Tu-
rismo de Cachoeira Paulista; 
e a engenheira civil Rosana 
Corrêa, que volta ao cargo 
de secretária de Obras e Pla-
nejamento após vinte anos 
de experiência na prefeitura 
de Lorena.

A primeira-dama, Cláudia 
Ballerini assumirá o Fundo 
Social de Solidariedade.

Uma das prioridades para 
2021, a Saúde terá Antônio 
Carlos Fabreti, que além da 
formação em ciências físicas 
biológicas, administração e 
gestão, foi administrador da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Lorena durante dez anos. 
Questionado sobre o plane-
jamento para o próximo ano, 
ele destacou a necessidade de 
priorizar a saúde básica, as es-
pecialidades e a utilização do 
AME (Ambulatório Médico de 
Especialidades) e do hospital 
regional de Taubaté. “A ideia 
é trabalhar com todas as má-
quinas possíveis. O Município 
não tem só a Santa Casa”. 

Marcos Evangelista, que assumiu a presidência após afastamento de Celão; Casa não recebeu notificação

Elenco do secretariado de Sylvio Ballerini para o início do mandato em Lorena; grupo é apresentado com promessas de agilidade e ação para 2021
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fechamento financeiro. São 
situações, várias, que vou 
tomar ciência para dar enca-
minhamento adequado ao que 
tem que ser feito”, destacou 
Evangelista, que permanecerá 
na função até o fim do ano.

Ele destacou que nenhuma 
notificação direcionada à 
Comissão de Ética da Câma-
ra chegou até o momento. 
O recesso parlamentar está 
agendado para o próximo dia 
15 e os serviços no Legislativo 
serão interrompidos em 18 do 
mesmo mês.

“Ainda não me foi solicitado 
nada em relação aos contratos 
em vigor, mas me reuni com 
o diretor administrativo para 
estabelecer algumas estraté-
gias para concluir de forma 
coerente o ano financeiro, 
obviamente com toda trans-
parência e cuidado possível 
com os contratos que estão 
em vigor”, ressaltou.

Celão – Investigado pela 
Seccold, o vereador encami-
nhou uma nota informando 
que não poderia comentar as 

investigações, pois elas estão 
sob segredo de justiça. Ele 
afirmou que encaminhou uma 
resposta ao Ministério Público 
do Estado de São Paulo com 
“todos os esclarecimentos a 
respeito dos fatos”.

Celão continua exercendo 
o mandato, mas sem ocupar 
as funções da Presidência 
da Casa. A investigação teve 
origem após denúncias de 
possível superfaturamento na 
contratação de uma empresa 
que realizou higienização de 
dois prédios do Legislativo. 

Em novembro, a OverCharge 
já havia levado à prisão de 
dois investigados e rastrea-
do documentações em seis 
endereços pela cidade. En-
tre os crimes investigados, 
apontamento de corrupção 
ativa, corrupção passiva, 
falsidade ideológica e crime 
continuado.

Segundo os delegados res-
ponsáveis pela investigação, 
o valor pago pela Câmara 
nos serviços foi próximo de 
R$ 691.940.

À frente da Educação estará 
o pedagogo e professor de 
história Claudinei Bastos, que 
já foi vereador e secretário 
adjunto do setor. Além de 
reforçar a necessidade de 
avaliação de leis vigentes, 
destacou a atribuição de aulas 
como prioridade para o início 
do mandato. 

Para o Esporte, Augusto 
Rédua, formado em educação 
física, mestre em esportes de 
alto rendimento e sistemas 
de preparação de atletas, ga-
rante um plano emergencial 
para não desassistir os pro-
fissionais do Fadenp durante 
a pandemia e três direções 

para a pasta: socioeconômica, 
competições e infraestrutura 
física. O administrador de 
empresas Paulo Roberto 
Cardoso agregará a secreta-
ria de Finanças; enquanto o 
administrador de empresas 
Lucas Mulinari responderá 
pelo Governo. A partir de 
janeiro, o professor, escritor 
e jornalista Bronson Corrêa 
será o chefe de Gabinete. 

Na Segurança Pública, o 
advogado e investigador 
de polícia Alfredo Ferreira 
dará continuidade aos traba-
lhos como o do COI (Central 
de Operações Integradas). 
Ferreira frisou o reforço na 

Guarda Civil Municipal e não 
descartou um novo concurso 
público para a área.

Entre os políticos estão o 
vereador Waldemilson da 
Silva, o Tão (PL) técnico em 
química e o ex-vereador Ro-
siney de Souza, o PM Souza 
policial aposentado, que serão 
secretários de Manutenção e 
Serviços Municipais e Trân-
sito e Transportes, respecti-
vamente. Fechando a lista, 
Radamés Corrêa, graduado 
em biologia e especializado 
em perícia em Meio Ambiente 
será o secretário da área. Não 
houve o anúncio para Negó-
cios Jurídicos, sob justificativa 
de questões vinculadas ao 
Estado.

O futuro chefe do Executivo, 
além de responder sobre tu-
rismo e geração de empregos 
salientou que a primeira ação 
como prefeito será relaciona-
da à demissão dos comissioná-
rios. “Os cargos de confiança 
eles saem, é logico, eles estão 
do lado do prefeito e eu acho 
normal, tenho que pôr os 
que estão comigo”. Explicou 
também que há bons profis-
sionais concursados que po-
derão continuar nas funções 
comissionadas. “Não importa 
se votou em mim ou não, eles 
podem ter a oportunidade. 
Todos vão ter a liberdade de 
conversar comigo”.

O vice-prefeito Humberto 
Ballerini repetiu o otimismo 
e o auxílio ao irmão em todas 
as áreas. “Eleição acabou e 
daqui pra frente vamos somar 
com todo mundo. Sylvinho é 
prefeito de todos e eu vice 
de todos”.

Após apontamentos do 
TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), a Câmara de 
Ubatuba aprovou na última 
quinta-feira (10) a extinção 
de 17 cargos comissionados 
da Casa e a redução do tempo 

Lucas Barbosa
Ubatuba

de mandato da mesa diretora. 
Enquanto a primeira medida 
tenta garantir mais economi-
cidade, a outra busca promo-
ver uma maior rotatividade 
no comando do Legislativo. 

Apresentada pelo presiden-
te da Câmara, Silvio Brandão 
(PSD), a proposta de alteração 
na estrutura administrativa 
da Casa recebeu o aval unâ-

nime dos vereadores. Desta 
maneira foram extintas as 
seguintes funções exercidas 
por contratados: assessor 
especial de Comissões Per-
manentes, procurador Le-
gislativo Chefe, secretário da 
Presidência, diretor geral e 
chefes dos setores de Almoxa-
rifado e Patrimônio, Compras 
e Licitação, Contabilidade, 

Comunicação Social, Manu-
tenção, Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação e 
de Transporte. 

Os salários recebidos pelos 
comissionados variavam de 
R$ 4 mil até R$ 18 mil.

A abolição dos cargos foi 
recomendada pelo TCE, devi-
do ao impacto orçamentário 
causado pelas contratações. 

Por lei, os gastos do Legisla-
tivo com pessoal não devem 
ultrapassar 7% do duodécimo 
(orçamento da Casa repassa-
do pela Prefeitura).

Proposto também por Bran-
dão, o segundo projeto apro-
vado pelos parlamentares na 
última sessão reduziu pela 
metade o tempo de duração 
do mandato dos membros da 

mesa diretora, que a partir de 
2021 passará de dois para 
um ano. Assim, durante a 
próxima legislatura ocorre-
rão quatro votações para as 
escolhas dos vereadores que 
atuarão como presidente, 
primeiro vice-presidente, 
segundo vice-presidente, pri-
meiro secretário e segundo 
secretário.
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Depois de novo acidente com 
morte na SP-62, Pinda decide 
reforçar ações de segurança
Dispositivo de segurança para pedestres pode ser implantado nos 
próximos dias; Amador Bueno da Veiga ganha atenção após morte

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 
seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Con-
selheiro 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, Ra-
diobrás (Presidência 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.

VESTIBULINHO EM PINDA – Grande chance de profissionalização 
em altíssimo nível. Estarão abertas até 14 de dezembro, às 15 horas, 
as inscrições para o vestibulinho da ETEC João Gomes de Araújo. 
Interessados devem recorrer, apenas à Internet, pelo site vestibulinhoetec.
com.br. Há vagas para cursos técnicos e cursos técnicos integrados ao 
ensino médio. Oportunidades em: técnico em administração, técnico 
em informática para internet, técnico em cozinha, técnico em logística, 
técnico em mecânica, técnico em serviços jurídicos e técnico em recursos 
humanos. Para o técnico integrado ao médio são ofertados os cursos 
de administração, desenvolvimento de sistemas, nutrição e dietética, 
mecânica e serviços jurídicos. Imperdível...
MELECADA – Por quê será que não fizeram consulta pública, mesmo 
pela internet, para saber se o Povo de Pindamonhangaba gostaria de 
mudar a homenagem João do Pulo, gastando fortuna e jogando dinheiro 
fora? Depois da melecada, percebendo a repulsa popular, o prefeito 
que deu ao monumento anterior, apoiado pelo Piorino que é nascido 
na cidade; o epíteto de ‘Homem de Lata’, recuou. Mandou retirar o 
monstrengo de profundo mau gosto...
O QUE VEM POR AI? – Melhor seria colocar de volta o monumento 
antigo, de concepção moderna e arrojada, ao salto recordista de João 
do Pulo. Mas ao que disse em entrevista à Rádio Pop, de Aparecida, 
Isael deixou transparecer que não vai retornar o antigo monumento. Dará 
oportunidade ao artista do monstrengo fazer outro, provavelmente mais 
horrível. Quem viver, verá...
ESCLARECIMENTO – ‘Homem de Lata’ foi o nome dado pelo vereador 
Inaldo Soares de Freitas ao ‘Guardião’, doado pela Villares, criação do 
artista paulista Belini Romano. Discursando, o edil que teria chegado a 
destempo à entrada de Moreira César, cunhou o batismo, em 2002...
ESTRATÉGIA – Ricardo Piorino, vice prefeito de Isael para mais um 
mandato, pode acumular, dessa vez, a sub-prefeitura de Moreira César, 
numa espécie de pré-campanha para 2024. Precisa, pelo menos, 
conhecer detalhes como o apelido do Guardião (verdadeiro Homem de 
Lata) para conquistar os votos do Distrito... 
PERCA DE OPORTUNIDADE – O ex-governador Geraldo Alckmin que, 
ao invés de fazer algo definitivo quanto ao abastecimento, dessalinizando 
água do mar, como fazem os cearenses, resolveu fazer transposições 
faraônicas, unindo reservatórios. Agora todos estão secando e não foi 
por falta de aviso deste Colunista, Geraldinho...
ALELUIA – Enfim algo que preste saiu da cabeça inútil do Guilherme 
Boulos, avaliando despejo em massa em Piracicaba. O ‘invasor chefe’ 
declarou o seguinte: No meio de uma pandemia vão jogar dezenas de 
famílias do Taquaral na Rua, ou seja, de nada adianta o Doria defender 
o isolamento contra Bolsonaro. Verdade! Como vão querer que os 
despejados fiquem em casa? ...
HERANÇA MALDITA DO ORTIZ – Para quem vai ou mora 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...
PASSANDO O COMANDO – Grande comandante, fez muito pela 
Cidade de Pinda, o Coronel Conrado passa o comando do 2º Batalhão 
de Engenharia de Combate e da Guarnição Federal do Exército ao 
Tenente-Coronel Pedrosa, a 21 de dezembro. Por segurança contra a 
Covid-19, e, seguindo orientação do Comandante da Segunda Divisão 
do Exército, General Edson Diehl Ripoli; a solenidade será restrita aos 
militares e familiares, podendo ser acompanhada virtualmente. O Coronel 
Conrado vai fazer o Curso de Política e Alta Administração do Exército, 
na Praia Vermelha, Rio de Janeiro... Meu faro indica generalato à vista. 
Torço por isso...
OUTRA PASSAGEM – O Coronel Brion, que já comandou o 2º Bec, 
recebeu do Coronel Carli, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o 
Comando do Terceiro Grupamento de Engenharia Marechal Machado 
Lopes, nessa sexta-feira, 11 de dezembro. Ao deixar Pinda, Luis Claudio 
Brion Cardoso foi designado para fazer curso de especialização na 
Argentina... Cauteloso com a pandemia, não pude estar presente. Mas, 
fui representado pela Jornalista Sylma Lima, do site ‘Capital do Pantanal’, 
para onde também escrevo, com muita honra. Parabéns, Amigo Brion... 
VIABILIDADE – Foram muitas tentativas. Operadoras tentaram 
viabilizar a operacionalidade do Aeroporto de São José dos Campos. 
Fiz um voo do Rio para lá, certa vez. Nada deu certo até aqui. Agora 
o prefeito Felício Ramuth conseguiu, finalmente, algo que pode dar 
certo: municipalizou o terminal. Tomara. Afinal, o aeroporto inclusive foi 
ampliado e modernizado...

A rodovia Amador Bueno da Veiga, que teve novo acidente fatal nesta semana; DER investe em lombofaixa

A Polícia Civil de Apareci-
da mantém os trabalhos de 
buscas do jovem acusado de 
assassinar o próprio amigo 
na porta de um bar no bairro 
Santa Rita, no início desta 
semana. Além de prender o 
atirador, os policiais tentam 
descobrir a motivação do 
crime.

Além de obterem informa-
ções com familiares da vítima 
de 18 anos, os policiais per-
correram, na última quinta-
-feira (10), diversos pontos do 
Santa Rita e bairros vizinhos 
em busca de pistas sobre o 
paradeiro do assassino, que 
não teve sua idade divulgada.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, testemunhas 
relataram que o atirador e o 
amigo estavam conversando 
num bar da rua Santa Rita, na 
noite da última segunda-feira 
(7), quando se desentenderam 
por volta das 23h. Na sequên-
cia, a dupla entrou em luta 
corporal até que um deles 
sacou uma arma de fogo e 
efetuou diversos disparos de 
arma de fogo contra o outro.

Após atingir o colega, o 
criminoso fugiu a pé do local. 
Desesperados com a cena, 
outros frequentadores do 
estabelecimento comercial 
acionaram o Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), que ao chegar no 
ponto indicado constatou a 
morte do jovem. 

O corpo foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal), 
onde foi reconhecido pela fa-
mília no início da madrugada. 
A identidade da vítima não 
foi revelada pela Polícia Civil.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Polícia Civil 
de Aparecida confirmou que 
o criminoso não havia sido 
localizado até o fechamento 
desta matéria. Novas diligên-
cias estão previstas até o fim 
desta semana.

Thales Siqueira
Ubatuba

Polícia de Aparecida tenta localizar 
jovem que matou o próprio amigo

Um novo acidente fatal, 
registrado na manhã desta 
quarta-feira (9), na rodovia 
Amador Bueno da Veiga, 
aumentou a pressão por 
medidas em Pindamonhan-
gaba sobre a segurança no 
local. Uma jovem de 25 anos 
trafegava de bicicleta pelo 
acostamento quando foi 
atropelada por um caminhão 
de transporte de areia. A 
Prefeitura afirmou que uma 
“lombofaixa” deve ser coloca-
da no local.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, a mulher estava 
em direção ao Centro da 
cidade quando foi atingida 
pelo veículo. Câmeras de 
segurança, que registraram 
o momento, apontam que o 
motorista não prestou socor-
ros à vítima, que não resistiu 
aos ferimentos e morreu no 
local. A rodovia registrou 
engarrafamento de cerca 
de três quilômetros após o 
acidente.

Ainda em julho deste ano, 
um atropelamento envolven-
do cinco pessoas aconteceu 
no mesmo trecho. Uma das 
pessoas ficou gravemente 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ferida. A Câmara protocolou 
um pedido de implementação 
de uma ondulação transversal, 
a “lombofaixa”, para garantir 
a segurança da travessia dos 
pedestres.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, José 
Sodário, o projeto para me-
lhorias na rodovia já foi apro-

vado pelo alto escalão do DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem) e prevê ainda a 
instalação de placas de sinali-
zação. O secretário recomen-
dou que os condutores façam 
uso das vias com segurança, 
especialmente em locais em 
que não há ciclofaixas.

Por meio de nota, o DER 

esclareceu que a lombofaixa 
deve ser instalada na próxima 
semana, no km 145,8. “O DER 
também estuda a implantação 
de ciclofaixa no local. É impor-
tante ressaltar que o respeito 
ao limite de velocidade, à 
sinalização vigente e às leis 
de trânsito são determinantes 
para um trânsito mais seguro”.
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Líder no Brasil investe R$ 100 milhões para 
construir granja modelo cage-free em Lorena
Mantiqueira aposta em novo modelo com galinhas livres e produção de ovos com foco no bem 
estar animal para ampliar distribuição; espaço deve contar com até setecentas mil aves poedeiras

Em meio às polêmicas e 
expectativas da economia 
para o próximo ano devido 
aos impactos da pandemia de 
Covid-19, notícias de cresci-
mento e novos negócios são 
comemoradas na região. Em 
Lorena, informações sobre a 
instalação de uma das maiores 
marcas do setor granjeiro, com 
investimento milionário, deu 
ao final do ano uma perspecti-
va de maior geração de receita, 
rebatendo as dificuldades 
impostas pela crise.

A notícia aqueceu o cenário 
no final de outubro, quando 
o empresário Leandro Pin-
to, fundador e presidente da 
Mantiqueira, maior granja do 
país (produz anualmente 2,5 
bilhões de ovos), divulgou o 
plano para investir R$ 100 
milhões na construção de um 
novo modelo de produção de 
ovos “premium”, o cage-free, 
com unidade em Lorena, que 
terá até setecentas mil aves 
poedeiras já em 2021.

Com planejamento de entre-
ga da planta para o próximo 

Da Redação
Lorena

ano, a granja lorenense, já em 
construção (em área próxima 
à Cervejaria do Gordo), tem 
investimento obtido a partir 
de uma linha de financiamento 
dedicada a projetos sustentá-
veis, em que o próprio CEO 
destacou como “um modelo 
que seja menos cruel com as 
galinhas e permita que elas 
se movam livremente, sem 
o confinamento em gaiolas, 
como ainda é o padrão”.

A unidade terá ainda o uso 
planejado de instrumentos 
tecnológicos como sensores 
de temperaturas corporais e 
níveis de hidratação, além de 
ração especial enriquecida, para 
garantir o bem estar do animal.

Leandro Pinto deu exemplo 
de marcas como o McDonald’s, 
gigante rede de lanchonetes 
fast-food, que está em pleno 
processo para a alteração do 
sistema para o novo modelo 
de criação das aves, livres das 
gaiolas. A gigante norte-ame-
ricana planeja finalizar a troca 
até 2025, o mesmo ano em que 
o Grupo Mantiqueira projeta 
se tornar dono de um terço da 
produção sob o novo modelo 
na América Latina.

Outra novidade positiva com 

a ganja de Lorena é o uso de 
energia renovável, com sistema 
de energia solar e produção 
de biogás, da decomposição 
do esterco das galinhas. A 
prática aposta na qualificação 
do processo com foco no meio 
ambiente, com a promessa de 
sistema pioneiro para o trata-
mento de água e esgoto, uso 
de caminhões elétricos para 
transporte de materiais e pro-
dutos, além da tecnologia de 
ponto no processo, com direito 
à transmissão online ao vivo do 
dia a dia do galinheiro e espaço 
de visitação para que a comu-
nidade local possa conhecer 
de perto a produção e a rotina 
das galinhas, alimentadas com 
ração enriquecida com ômega 
3, selênio (mineral com um alto 
poder antioxidante e preven-
tivo à doenças como o câncer, 
além de fortalecer o sistema 
imunológico), entre outros 
nutrientes.

Com a nova unidade (e outra 
em Campanha-MG), a empresa 
deve atender, sob a tutela do 
novo sistema, inicialmente, os 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 

Lorena – Se a crise continua 
a tirar o sono de empresários 

e trabalhadores da região, o 
último levantamento do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), realizado 
pelo Ministério da Economia, 
apontou para recuperação na 
geração do emprego.

A RMVale (Região Metro-

politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) registrou saldo 
positivo em outubro, com o me-
lhor resultado para um único 
mês de toda a série histórica 
do sistema. Ao todo foram ge-
rados 5.027 empregos nas 39 
cidades que compõem a região.

Entre os municípios im-
pactados pela crise do novo 
coronavírus no mercado, 
Lorena tem o melhor saldo, 
e figura como a cidade que 
menos demitiu (saldo de -41), 
seguida de Jacareí (-353) e 
Pindamonhangaba (-738).

Galinhas livres em viveiro da Mantiqueira; empresa projeta sistema modernizado e sustentável para Lorena

Valor do IPTU sofre reajuste de quase 4% em Guará
Carnês começam a ser entregues em janeiro de 2021; pagamento do imposto em cota única tem desconto de 5%

A Prefeitura de Guaratinguetá 
anunciou no último dia 4 um 
reajuste de 3,92% no valor 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano). Os carnês 
começarão a ser distribuídos 
em janeiro do próximo ano, 
pela agência dos Correios.

O pagamento do imposto em 
cota única terá desconto de 5%, 
se efetuado pelo contribuinte 
até o dia 25 de fevereiro. Para 
as pessoas que optarem pelo 
pagamento parcelado, o venci-
mento será todo o dia 25, ini-
ciando também em fevereiro.

Um decreto, publicado na 
última terça-feira (8), prorro-
gou a quarentena em Ubatuba 
até o dia 15 de janeiro, mas o 
destaque ficou para o cancela-
mento da programação para a 
virada do ano. A cidade se uniu 
a Caraguatatuba, Ilhabela e 
São Sebastião, que já haviam 
cancelado os seus eventos, 
em medida que tenta inibir o 
contágio pela Covid-19, que 
voltou a elevar o número de 
casos e óbitos na região.

A Prefeitura de Ubatuba 
ressaltou que nenhum tipo 
de evento está liberado, en-
tre eles, a queima de fogos 
silenciosa. Continua proibida 
qualquer atividade que cause 
aglomerações de pessoas 
como festas em casas notur-
nas, shows ou eventos que 
ocasione a permanência do 
público em pé, seja dentro ou 
fora do recinto comercial.

O prefeito Délcio Sato (PSD) 
reforçou que é necessário 
a compreensão de todos e 
pediu que os moradores da 

Thales Siqueira
Guaratinguetá

Thales Siqueira
Ubatuba

As prestações poderão ser 
quitadas em todas as agências 
bancárias desde que os paga-
mentos sejam efetuados até 
o dia do vencimento. Após a 
data, o carnê deverá ser pago 
exclusivamente em agências 
da Caixa Econômica Federal.

A subsecretária da Fazenda 
do município, Tânia Mara Sou-
za, ressaltou que o reajuste do 
IPTU tem como base de cálculo 
o IPCA (Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo) referente 
ao período de novembro de 
2019 a outubro de 2020.

Mara frisou ainda que a po-
pulação deve receber os talões 
a tempo para o pagamento. 
“Nós já fizemos uma reunião 

cidade e os turistas respeitem 
as normas de distanciamento 
social, as restrições e os outros 
protocolos sanitários contra o 
novo coronavírus. “Ubatuba 
já vem adotando medidas 
de contenção à Covid-19 por 
meio de decretos municipais, e 
toda a população tem o dever 
de auxiliar o enfrentamento 
à pandemia, respeitando os 
protocolos sanitários já esta-
belecidos”.

Em relação aos protocolos 
de ocupação e horário de 
funcionamento dos comércios, 
o decreto da cidade é mais 
abrangente que o do estado 
de São Paulo. Os estabeleci-
mentos, de um modo geral, 
podem permanecer abertos 
até às 23h, todos os dias da 
semana. A taxa de ocupação 
máxima será de 60%, levando 
em consideração a metragem 
quadrada de cada comércio. A 
indicação da lotação máxima 
deve estar fixada em um lu-
gar visível para os órgãos de 
fiscalização.

As pousadas e hotéis estão 
permitidos a atuarem em sua 
capacidade normal. Apesar 
disso o acesso aos espaços de 

e estamos montando uma 
equipe de força de trabalho 
com o Correio para atender 
exclusivamente a Prefeitura 
na distribuição dos carnês”. 

Com o objetivo de agilizar 
os trabalhos administrativos, 
outra opção será o acesso da 
segundo via do boleto, a partir 
do dia 20 de janeiro, no site da 
Prefeitura. “Caso o munícipe 
queira, antes de receber na 
sua residência, pode antecipar 
ao acessar a nossa página e 
imprimir o seu carnê 2021”.

A respeito do mapeamento, 
denominado georreferen-
ciamento, que serve de base 
para o cálculo do IPTU, a 
subsecretária explicou que 

áreas comuns foi restringido a 
60% da capacidade total.

Sobre a utilização das praias, 
o acesso está liberado durante 
toda a semana, mas um dis-
tanciamento de no mínimo 
seis metros entre grupos de 
turistas deve ser respeitados.

As medidas previstas po-
dem ser reavaliadas a qual-
quer momento, de acordo 
com a situação epidemiológi-
ca do município e orientação 
da secretaria Municipal de 
Saúde e Vigilância Sanitária 
Municipal.

A Prefeitura solicitou apoio 
aos órgãos ligados ao Estado 
de São Paulo para auxiliar 
os agentes municipais na 
fiscalização. O descumpri-
mento pode acarretar em 
penalidades de multa e cas-
sação imediata do alvará de 
funcionamento e licença de 
funcionamento sanitário.

De acordo com o último 
boletim epidemiológico da 
cidade, são 15 pessoas inter-
nadas e um total de 46 óbitos 
confirmados (seis registrados 
entre 23 de outubro e 4 de 
dezembro). O número de ca-
sos confirmados é de 2.319.

neste ano a ferramenta não foi 
utilizada. “É uma ferramenta 
que a prefeitura contratou e 
vai ser captada todas as ima-
gens por satélite, e assim que 

esse trabalho for finalizado 
no início do próximo ano será 
realizado uma revisão para o 
IPTU de 2022”.

Em relação aos contribuin-

tes que pedirem a isenção do 
imposto é necessário realizar 
um requerimento, mas o local 
de atendimento ainda não foi 
definido.

Ubatuba repete municípios 
vizinhos e decide cancelar 
programação de fim de ano
Medida foca Covid e segue Caraguá, São Sebastião e Ilhabela
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Foto: Marcelo A. dos Santos

Lance da derrota do Manthiqueira pela primeira partida da semifinal

Águas Piquete premia vencedores 
do concurso “Futuro da água”

A Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água no municí-
pio em Piquete, em parceria 

Da Redação
Piquete

com as escolas municipais 
de Piquete, Professpr Antô-
nio João, Professora Ricarda 
Godoy Lopes e a Escola 
Maria Auxiliadora, realizou 
a entrega de premiações do 
projeto “Futuro da água”, 
seguindo todas as medidas 

Empresa de saneamento reforça a importância da conscientização ambiental nas escolas

de segurança necessárias. O 
projeto teve início no mês de 
março, em comemoração ao 
Dia Mundial da Água, mas 
em virtude da pandemia 
teve de ser adiado.

Com o objetivo de cons-
cientizar os alunos do 5º 

ano quanto a importância 
da água para a nossa sobre-
vivência, foram ministradas 
palestras para cerca de 130 
alunos, que tiveram a opor-
tunidade de aprender sobre 
como funciona o processo 
de tratamento da água no 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

APRESENTAÇÃO DE CHAPAS PARA DISPUTA DE CARGOS DA 
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETÁ – 

BIÊNIO 2021/2023 
 
 

Saibam todos que lerem e tiverem conhecimento do presente edital 
que: 
 

Conforme disposições estatuárias, do artigo 55, a Assembléia Geral 
Ordinária reunir-se-à com qualquer número de associados presentes, em 
dia útil, previamente marcado pelo Presidente na primeira quinzena de 
fevereiro a cada dois anos, para tomar conhecimento do relatório e contas 
da Diretoria finda e eleição da Nova Diretoria. 

Assim, conforme dispõem os artigos 60 e 61, do presente Estatuto, o 
candidato que desejar disputar o cargo de presidente desta Associação, 
deverá apresentar a sua chapa completa na secretaria da ACEG 
(Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá), sediada a Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 67 – Centro, nesta cidade Guaratinguetá, 
para o competente registro, na primeira quinzena de janeiro de 2021 (dois 
mil e vinte e um), em dia útil e no horário das 9h00m às 17h00m. 

 
O pedido de registro de chapas obrigatoriamente será subscrito por 

todos os seus integrantes, portanto, os interessados deverão retirar na 
Secretaria da ACEG os modelos de ficha de inscrição, declaração, assim 
como, cópia do Estatuto Social, em dia útil e no horário das 9h00m às 
17h00m. 

 
Guaratinguetá, 09 de dezembro de 2020. 
 
 
Ricardo Junqueira Teberga        Flavia Caltabiano S.V.Taques Bitencourt  
       Presidente                                                        Secretária 

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 05/2020 - Proc. Nº 499/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da Concorrência 
Publica 05/2020 cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços comuns 
a engenharia de AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO COMPARTILHAMENTO CRE 
/ CEAC, localizada na Rua Benedita Da Silva Pereira - Vila São Roque, para atender as 
necessidades da População do Município de Lorena.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, 
decide que as empresas TETO CONSTRUTORA S/A e RM & MOLLON CONSTRUTORA 
foram HABILITADAS e a empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI foi 
INABILITADA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 11/2020– PROC. Nº 564/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão Eletronico acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de bebedouro de galão
do tipo coluna e do tipo mesa/bancada para suprir a necessidade das unidades de saúde 
do municipio, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão do contrato 
e com a respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA CNPJ Nº: 03.440.213/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 02 .
Valor Total: R$ 469,46 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
EMPRESA: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA ME CNPJ Nº: 13.642.211/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
Valor Total: R$ 17.550,00 (dezessete mil e quinhentos e cinqüenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 13/2020– PROC. Nº 572/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão Eletronico acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de veiculo novo zero 
km tipo VAN DIESEL com o mínimo 21 lugares (20+1) para atender as necessidades da
Secretaria de Esportes e Lazer de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com a emissão do contrato e com a respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: BELISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº: 31.479.773/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 01 .
Valor Total: R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 573/2020 - PP Nº 79/2020

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 a 
aquisição parcelada de gás de cozinha P13 e P45 e cota de botijão P13 e P45 vazio para 
diversas secretarias 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: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ Nº: 18.816.721/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 02, 04, 05, 06, 07, 08.
Valor Total: R$ 86.458,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais).
EMPRESA: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº: 02.430.968/0001-83
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 03.
Valor Total: R$ 177.594,50 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro 
reais e cinquenta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 30/2020– PROC. Nº 464/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referida, registrados em atas juntadas aos autos,
nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,
cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento e instalação de academias ao ar
livre em logradouros públicos urbanos no municípios de Lorena/SP, a saber: Praça D. 
Maria Bulgarelli Cabral; Parque Ecologico do Mondesir (Lagoa) e Centro Municipal de 
Eventos; com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito 
Municipal ADJUDICA E HOMOLOGA os procedimentos adotados e autoriza a contratação
da empresa vencedora, com a emissão da respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ Nº: 35.874.560/0001-50
Valor Total: R$ 150.567,24 (cento e cinquenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e
vinte e quatro centavos).

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Prefeito Municipal, nos termos do artigo 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme 
Nota n° 46/20, emitida no Processo Administrativo n° 6905/20-GPRO, resolve em comum 
acordo rescindir os seguintes contratos:
CONTRATO N° 237/20-INSTITUTO SANTA TEREZA, CNPJ 51.778.645/0001-90
CONTRATO N° 235/20-FUNDAÇÃO OLGA DE SA, CNPJ 04.956.748/0001-13

município. Após as pales-
tras, os alunos desenvolve-
ram uma redação sobre o 
tema, concorrendo à uma 
bicicleta por escola.

Segundo a secretária de 
Educação e Cultura de Pi-
quete, Cléa Miranda, “esse 

projeto da Águas Piquete 
incentiva as crianças à pre-
servarem o meio ambiente, 
estimulando a conservação 
e bom uso da água, sendo 
essencial para o desenvol-
vimento e a educação delas 
na fase escolar, vindo ao 
encontro dos princípios do 
nosso município que é cui-
dar e preservar os recursos 
naturais”.

A Águas Piquete acredita 
que ensinar sobre a edu-
cação ambiental desde a 
infância é muito importante 
para a valorização da água, 
que é um bem finito e pre-
cisa ser preservado para 
que não falte no futuro. 
Além disso, contribui para 
a formação de novos profis-
sionais que irão trabalhar 
em prol de um saneamento 
de qualidade.

“Nossa proposta junto às 
escolas é a construção de 
novo hábitos. Ações como 
essa são a base do nosso 
compromisso de propor-
cionar um desenvolvimento 
sustentável para a comu-
nidade e o meio ambiente” 
destacou Indiara Jogas, 
gerente operacional da 
Águas Piquete.

Manthiqueira precisa bater São José por 
dois gols de diferença por acesso à A-3
Laranja perde primeiro jogo das semifinais em casa; vaga decidida neste domingo

O Manthiqueira vai preci-
sar se superar contra o São 
José, no Martins Pereira, 
para conquistar o acesso à 
Série A-3 do Campeonato 
Paulista. Na primeira decisão 
entre as equipes, o time de 
Guaratinguetá perdeu por 
2 a 1 para a Águia, em casa, 
e agora necessita de uma 
vitória com pelo menos dois 
gols de diferença. O jogo de-
cisivo será disputado neste 
domingo, às 15h.

Em campo, o Manthi-
queira levou mais perigo 
ao gol do São José, na pri-
meira metade do primeiro 
tempo. Dos pés de Mateus 
Piauí saiu o gol que abriu 
o placar da decisão, a favor 
dos donos da casa. Mas 
após a parada técnica para 
hidratação dos jogadores, o 
roteiro da partida mudou 
drasticamente.

Técnico e com paciência, 
o São José passou a fechar 
as ações do Manthiqueira, 
que pouco criou. A Águia 
avançava em direção ao 
ataque, no mesmo ritmo que 
a Laranja permanecia acua-
da. A pressão joseense deu 
resultado ainda na primeira 
etapa. Aos 39 minutos, Breno 
conduziu a bola pela direita, 
cortou para o meio e bateu 
colocado de pé esquerdo. 
Golaço e empate. O gol da 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

virada também foi de Breno, 
na segunda etapa.

Os 2 a 1 deixam o São José 
mais próximo do acesso. A 
Águia precisa apenas empa-
tar ou pode até perder por 
um gol de diferença, que es-
tará na Série A-3 do ano que 
vem, por ter feito a melhor 
campanha. Já o Manthiquei-
ra precisará vencer por pelo 
menos dois gols de diferença 
para subir de divisão.

Missão difícil, mas não 
impossível, como explicou 
Miquéias, um dos desta-
ques do time na competição. 
“Como eles foram felizes 
aqui, dá para nós sermos 
felizes lá também. A gente 
vai trabalhar o que erramos 
hoje e, com pensamento 
bom, fazer nossa parte lá e 
sair com o acesso”, detalhou 
o camisa 14.

O técnico do Manthiqueira, 
Augusto Sobrinho, também 
acredita que o confronto 
está aberto. “A gente sabia 
que seria um jogo dificílimo. 
No primeiro tempo tivemos 
um vacilo, o cara acertou o 
chute e teve uma felicidade 
raríssima. Futebol é isso,  é 
oportunidade, na hora certa 
fazer o gol, mas não tem 
nada decidido. Domingo 
tem mais noventa minutos 
para decidirmos a vida de 
cada um”.

Essa foi a primeira derrota 
do Manthiqueira em casa 
neste ano. Também foi a 
primeira vez que o São José 

venceu uma partida contra 
o Manthiqueira no Professor 
Dario Rodrigues Leite, e a 
primeira derrota de um time 
de Guaratinguetá para o São 

José em 22 anos em casa. As 
equipes se enfrentaram três 
vezes neste ano, com duas 
vitórias joseenses e uma do 
time de Guaratinguetá.
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Pelo segundo ano seguido, 
Festa de São Benedito é 
cancelada em Aparecida
Celebrações religiosas em preparação ao dia do santo são mantidas; 
medida atende protocolo contra avanço do novo coronavírus na cidade

Foto: Lucas Barbosa

Foto: Marcelo A. dos Santos

A pandemia do novo co-
ronavírus continua a preju-
dicar também o calendário 
turístico/religioso de Apa-
recida. Pelo segundo ano 
consecutivo, a Festa de São 
Benedito não contará com 
a parte recreativa, progra-
mada para abril. A medida 
atende os cuidados para 
evitar uma nova propaga-
ção da Covid-19. Apesar da 
suspensão das atividades 
festeiras da 112ª do evento, 
as celebrações da novena 
em homenagem ao "santo 
cozinheiro" estão mantidas.

A decisão foi anunciada em 
carta aberta publicada pela 
Arquidiocese de Aparecida, 
no final da tarde desta quin-
ta-feira (10), explicando o 
motivo para o cancelamento 
da festa, que chega a atrair 

Buscando oferecer uma me-
lhor estrutura para o aprendi-
zado de 439 alunos, a Prefei-
tura de Lorena anunciou na 
última quarta-feira (9) que a 
escola municipal Conde de Mo-
reira Lima funcionará partir de 
2021 no prédio que abrigava o 
colégio Sesi. A medida atende 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Lucas Barbosa
Lorena

até trezentas mil pessoas 
de todo Brasil, além de fiéis 
de outros países. “Diante da 
situação que se encontra a 
saúde da população por con-
ta do Covid-19 e pela falta 
da distribuição em massa da 
vacina até o momento, não 
acontecerá a Festa de São Be-
nedito 2021. Preservaremos 
a parte religiosa, obedecen-
do o protocolo de saúde e 
prevenção ao coronavírus, 
determinados pelos órgãos 
públicos do Município e 
do Estado (trecho da carta 
aberta)".

O documento segue, des-
tacando "... não autorizamos 
ninguém em nome da Igreja 
(arcebispo, pároco e vigário 
paroquial), dos Reis, da Ir-
mandade de São Benedito 
e dos Guardiões ou a quem 
possa interessar a convidar 
grupos de congadas, mo-
çambiques e outras moda-
lidades culturais”.  

uma antiga reivindicação de 
estudantes e professores que 
conviviam com o avançado 
estado de deterioração do 
antigo prédio.

Considerada uma das mais 
tradicionais escolas públicas 
de Lorena, a Conde de Moreira 
Lima, que fica na região central 
do município, foi inaugurada 
em 1918 pelo então governa-
dor Altino Arantes.   

Devido ao seu projeto arqui-

Com a decisão, a come-
moração, realizada desde 
1909, continuará sem a dis-
tribuição de doces, desfiles 
das congadas e cavalaria, 
além da tradicional procis-
são e os shows.

Essa não será a primeira 
edição afetada pela ação 
da Covid-19. Programada 
para abril deste ano, a 
111ª também não contou 
com os festejos. No começo 
deste ano, a DRS (Diretoria 
Regional de Saúde) do Vale 
do Paraíba recomendou que 
Aparecida e os hoteleiros 
do município suspendessem 
as romarias com destino à 
cidade.

À época, a Prefeitura aca-
tou o pedido. Além da Festa 
a São Benedito, missas e 
eventos religiosos realiza-
dos no Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Apareci-
da ficaram impedidos por 
cerca de sete meses.

tetônico clássico, elaborado em 
1911 pelo engenheiro Manuel 
Sabater, o prédio foi tombado 
em 2010 pelo Condephaat 
(Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico).  

De acordo com a Prefeitura, 
apesar da importância históri-
ca do tombamento, o ato aca-
bou dificultando a realização 
de obras de adequação na uni-
dade de Ensino Fundamental, 
já que qualquer reparo neces-
sitaria do aval da secretaria de 
Cultura do Estado, através de 
um longo trâmite burocrático.  

Devido a este cenário, há 
mais de uma década os alunos 
e educadores eram obrigados 
a enfrentares diversos proble-
mas estruturais na escola como 
buracos nos pisos de madeira 
das salas de aula e falhas no 
sistema de encanamento. 

Aproveitando que após a 
construção neste ano da nova 
sede do Sesi, orçada em R$ 18 
milhões, sua direção devolveu 
ao Município o imóvel que 
ocupava desde 1994 na rua 
Odila Rodrigues, no bairro São 
Roque, e a Prefeitura decidiu 
transferir as atividades do Con-

Santos Reis - O Encontro 
Nacional de Companhia de 
Reis, que aconteceria no 
mês de janeiro em Apare-
cida, também foi cance-
lado para o próximo ano 
devido à pandemia. Neste 
ano, o evento foi realizado 
entre os dias 17 a 19 de 
janeiro com apresentações 
das Companhias de Reis, 
sempre na praça Benedito 
Meirelles, local também dos 
shows preparados especial-
mente para o evento.

Pandemia - De acordo 
com o boletim epidemio-
lógico divulgado pela Pre-
feitura de Aparecida na 
tarde desta quinta-feira, a 
cidade já havia registrado 
653 casos confirmados 
de Covid-19, com 612 re-
cuperados e 21 mortos. 
Entre os casos suspeitos, 
86 seguem isolados e uma 
morte aguarda resultado 
dos exames.

de para este local. “O que mo-
tivou a mudança foi a necessi-
dade em oferecer uma melhor 
estrutura para o atendimento 
dos alunos do Conde. O prédio 
antigo necessita de reparos, 
que devem ser supervisiona-
dos pelo Condephaat. O novo 
espaço conta com instalações 
totalmente adequadas para a 
prática do ensino”, destacou o 
secretário de Educação, Lúcio 
Mauro Tunice. 

Repercussão - Na publica-
ção sobre o tema na página 
da Prefeitura de Lorena na 
rede social Facebook, parte 
dos internautas elogiou a 
transferência das atividades 
do Conde e outra parcela de-
monstrou preocupação com o 
futuro do prédio que abrigava 
a escola, que fica na rua Doutor 
Rodrigues de Azevedo (Rua 
Principal), no Centro. 

De acordo com Tunice, sua 
equipe detalhará em breve os 
reparos que necessitam serem 
realizados no imóvel à equipe 
de transição de governo do 
prefeito eleito, Sylvinho Balleri-
ni (PSDB), que a partir de 2021 
decidirá a nova utilização do 
imóvel.

Prefeitura de Lorena transfere escola 
Conde para prédio do antigo do Sesi
Mudança motivada por problemas estruturais atende mais de quatrocentos alunos

Câmara de Pinda aprova 
implantação do Fundo 
Municipal de Educação

Para agilizar serviços, Pinda 
entrega duzentos tablets 
para atendimento na saúde

Avançando nas leis educacio-
nais de Pindamonhangaba, os 
vereadores aprovaram na últi-
ma quarta-feira (9), a criação 
do FME (Fundo Municipal de 
Educação) proposto pelo pre-
feito Isael Domingues (PL). A 
ação visa atender esferas como 
educação infantil, especializa-
da e também da EJA (Educação 
de Jovens e Adultos).

Segundo o texto enviado 
para a Câmara, este deve ser 
um fundo especial, conforme 
a lei federal nº 9.394/96, 
sem personalidade jurídica, 
exclusivamente financeira e 
instrumento de captação e 
aplicação de recursos. O FME 
deve compreender atividades 
de desenvolvimento e manu-
tenção de ensino na educação 
infantil, ensino fundamental, 
atendimento educacional 
especializado e na educação 
de jovens e adultos, que não 
tiveram acesso ou continui-

Com foco em agilizar os 
atendimentos e trabalhos 
da secretaria de Saúde, Pin-
damonhangaba passou a 
entregar, nesta semana, os 
duzentos tablets adquiridos 
para a utilização dos agentes 
comunitários de saúde e pela 
equipe de controle de vetores.

O planejamento do municí-
pio prevê entrega de tablets 
para todas as unidades de saú-
de. A secretária de Saúde, Va-
léria dos Santos, explicou que 
desta forma os trabalhadores 
da pasta terão em mãos todas 
as informações dos pacientes e 
da região em que moram. “São 
dados como estatística, dados 
interligados ao IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística), mapa da região 
onde realiza o atendimento, 
cadastro com dados sobre 
saneamento, epidemiológicos 
e atendimento em geral do 
paciente”, completou.

A primeira unidade a rece-
ber o equipamento foi a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

dade na aprendizagem na 
idade própria.

O Fundo, aprovado por 
unanimidade, será vinculado 
à secretaria de Educação e 
será integrado ao orçamento 
municipal. Ele também será 
conduzido pela pasta median-
te a fiscalização e acompanha-
mento do Conselho Municipal 
da Educação e do Conselho 
do Fundeb (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica).

Os recursos deverão vir do 
FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação), 
além dos órgãos federais e 
estaduais, Tesouro Municipal, 
rendimentos de aplicações 
financeiras, além de 25% 
das receitas resultantes de 
impostos e transferências 
na manutenção e no desen-
volvimento do ensino. Atu-
almente, Pindamonhangaba 
conta com cerca de 14,3 mil 
alunos matriculados em toda 
a rede municipal. A pasta 
responsável espera por mais 
estudantes em 2021.

Nelson Naresi, no Jardim Bela 
Vista. A expectativa do Muni-
cípio é que com a inovação 
ocorra melhor atendimento, 
redirecionamento de recur-
sos e usos de maneira mais 
eficiente da plataforma e-SUS.

Com os novos tablets é 
esperada que haja a mini-
mização do uso de papel, o 
que pode gerar economia, 
a longo prazo. De acordo 
com a Prefeitura, os tablets 
terão acesso à internet para 
facilitar a funcionalidade aos 
usuários. Haverá também um 
treinamento para que saibam 
e aprendam a lidar com a 
tecnologia. A previsão é que 
os computadores portáteis 
estejam em pleno uso no 
início de 2021.

Os agentes comunitários de 
saúde trabalham com contato 
direto com a população, reali-
zando visitas às residências e 
apoiando as ações das unida-
des Estratégicas de Saúde da 
Família. A equipe de controle 
de vetores atua na orientação 
e vistoria nas casas, com 
trabalhos como o combate 
aos criadouros do mosquito 
aedes aegypt.

Projeto do Executivo garante votação 
unânime para aplicações na educação 
infantil, especializada e para adultos

Antigo prédio do Sesi, que passa a receber o Conde de Moreira Lima

Reunião de fiéis em homenagem ao santo católico durante a festa, que mais uma vez não terá celebrações populares devido à pandemia
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“Gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz 
de mudar sua vida, basta que lute e aguarde um novo amanhecer.”
                                                                                                                            Margaret Thatcher

Gratidão a todos vocês que 
já estão me acompanhando 
por aqui... Como muitos dis-
seram, é gostoso ver notícias 
boas nesse momento tão difícil 
que estamos vivendo. Gente 
bonita, histórias deliciosas de 
vida, exemplos de pessoas. Va-
mos lá para mais um momento 
juntos? #táComigo??

Lions Clube de Lorena transforma pandemia 
em arte, e arte em paz! Num belíssimo concurso 
com cartaz e redação envolvendo 22 escolas 
municipais, o Grupo de Escoteiro Guaypaca-
ré, do Colégio Vesper e COTEL de Lorena, 
foi simplesmente um sucesso! Uma exposição 
ao ar livre, com o júri de especialistas, teve 
sua culminância na Praça do Lions, no Jardim 
Margarida. Parabéns aos organizadores pela 
linda iniciativa!!!

Quem recebeu uma me-

recidíssima homenagem 

novamente foi nosso o Dr. 

César Monteiro, conhecido 

Cesinha, filho do Dr. César, 

famoso delegado em outros 

tempos em Guaratinguetá e 

da doce dona Lurdinha. Em 

Belo Horizonte foi agraciado 

pelo Comitê de Inteligência 

Metropolitano com o reco-

nhecimento na excelência dos 

trabalhos realizados no ano 

2020 na área de segurança 

pública. Parabéns!!! Merecido!

Tida Maia e seu companheiro 
de alma Sergio completaram 25 
anos de casamento...Bodas de 
Prata! Não é sempre lindo de 
se ver? Cumplicidade, amizade, 
amor, harmonia... Só sentimen-
tos especiais e abençoados para 
manter sempre unidos um casal 
assim, tão especial. Parabéns!!! 
Vocês merecem festejar essa 
bela data. Um abraço cheio de 
muito carinho ao casal!

Não podia passar sem dizer a admira-
ção que tenho por essa mulher que real-
mente pode ser chamada de maravilha... 
Iris Palma!! Mulher que expressa o que 
sente, suas verdades e sentimentos, uma 
mãe, esposa e avó incrível, determinada e 
guerreira. E se não bastasse tudo isso, tem 
um dos melhores bons gostos que temos 
o prazer de conhecer... Finérrima!!! Você é 
show! Só lhe desejo boas energias e exce-
lentes conquistas em sua vida!!

Por falar em política, realmente feliz em ver meu 
amado amigo Wesley Douglas Leal conseguiu seu 
merecido espaço na Câmara Municipal de Piquete!  
Um educador extremamente reconhecido, de bom 
coração, verdadeiro. Luta pelos seus ideais, acredita 
em suas lutas e desistir é algo que ele desconhece. 
Você é show, amado. Piquete merece você!!! Parabéns!

Sabe aquelas mulheres 

que “exalam” charme, 

carinho e simpatia? En-

tão, essa é minha ama-

da amiga de uma vida, 

Ignez Ballerini! Pessoa 

verdadeira, transparente, 

que quando abraça uma 

causa, recebe dela toda a 

dedicação possível! Você 

é muito especial e ilumi-

nada, viu? Receba todo o 

carinho que merece, em 

todos os dias de sua vida!

Patrícia Andrade, esposa do simpático Fábio, proprietária do Tok e Sedução, é uma daquelas mulheres doces, meigas e educadas que encantam a gente. Mas ela também é uma guerreira, politizada, acredita em suas causas e suas lutas. Ela arrasou em Cachoei-ra Paulista, na campanha de nosso querido Mineiro, prefeito eleito. Você é um exemplo para todas nós, mulheres! Continue sendo essa mãe, esposa, empresária, política e amiga de sempre! Beijos mil!!

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.

José Ricardo An-
gelo Barbosa, além 
de ser um incrível 
advogado em nossa 
cidade, que tem a 
resposta certa para 
tudo que precisa-
mos, é um cidadão 
interessante porque 
é um misto de fotó-
grafo de simples e 
belas coisas e um 
apreciador de de-
liciosos pratos por 
onde passa... Vale 
a pena seguir nas 
redes!

Lembro da Karina 
Licarião desde mui-
to menina, aqui em 
Lorena. Sempre sor-
ridente, agradável e 
muito querida. Hoje 
ela arrasa nos qui-
tutes maravilhosos, 
que enchem nossa 
boca de água, lá 
em Caraguatatuba, 
com o “Delicatu’s”. 
Já experimentou???

Leila Famadas , 
linda e maravilho-
sa, morou por anos 
em nossa cidade, e 
hoje está em Uba-
tuba. Paisagismo, 
cuidar do verde, da 
natureza é com ela 
mesmo! Como diz 
sempre: “Colhemos 
o que plantamos!" 
Quando elogiar a 
paisagem de Uba-
tuba, lembre-se que 
tem as mãos des-
se mulher em toda 
essa beleza.

Lyssandra Zappa 
é  uma daquelas 
pessoas que nos 
conquista com seu 
sorriso. Quando en-
tramos em sua Li-
vraria Letras & Cia 
para comprar um 
livro é impossível 
não levar algo mais 
com tanta coisa de 
bom gosto que ela 
tem! Aproveite o 
Natal e faça a dife-
rença!

A n a  L u í z a  A l -
ckmin Prudente 
Zamboni é uma da-
quelas mulheres 
lindas que ainda 
guardam no olhar 
aquela meiguice de 
menina. Uma den-
tista de referência 
na cidade de Gua-
ratinguetá, sempre 
muito requisitada. 
Cuide de sua saú-
de bucal com ela e 
verá a diferença em 
sua vida!

Quem está radian-
te com sua nova 
clínica, que já é um 
sucesso em Lorena, 
é a Dra. Rita Mar-
ton.  A “MedCen-
ter” é uma inovação 
em nossa cidade, 
abraçando várias 
especialidades que 
tanto precisamos. 
Essa mulher não 
para nunca! Sempre 
fazendo a diferença. 
Sucesso!!!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho 
ou fazer aquela homenagem 
especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

Anote aí ... vafortes.
atos@gmail.com 

#táComigo?


