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Primeiros dias de vacinação em Cruzeiro, Cachoeira, Pindamonhangaba e Guaratinguetá; anúncio do Estado no novo mapa paulista da Covid-19 (centro) aponta para região na fase mais rigorosa do Plano São Paulo

Enfermeira vacinada contra Covid
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Medida proíbe atividades não essenciais; secretarias voltam a reforçar combate à Covid-19

Mais de cem mil casos e 
duas mil mortes: RMVale 
de volta à fase vermelha

Após ultrapassar a marca 
dos cem mil casos de Co-
vid-19, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) entra 
nos próximos dias na fase 
vermelha, a mais rigorosa 
no plano de flexibilização da 

quarentena. A expectativa 
é que com a restrição, a cir-
culação de pessoas também 
seja reduzida, culminando 
na contenção do vírus. Desde 
o início do ano, todo o esta-
do tem registrado elevação 
acelerada dos casos do novo 

coronavírus. Os especialistas 
apontam que as aglomera-
ções das festas de fim de ano 
contribuíram para a prolife-
ração da doença. Com a fase 
vermelha, somente serviços 
essenciais como supermer-
cados, padarias, farmácias e 

postos de combustível pode-
rão funcionar. Setores como o 
comércio de rua e shoppings, 
bares, restaurantes, salões de 
beleza e cabeleireiros, aca-
demias e centros esportivos, 
estarão vetados. As medidas 
entram em vigor a partir da 

próxima segunda-feira (25).
De acordo com levanta-

mento de dados realizado na 
manhã desta sexta-feira (22), 
a região tem cerca de 101,6 
mil casos identificados de 
Covid-19.

Cidades da região iniciam 
vacinação com a Coronavac

Aparecida cria Aluguel Social a 
famílias em alta vulnerabilidade

Em uma sessão extraordi-
nária realizada no último dia 
15, a Câmara de Aparecida 
provou por unanimidade um 
projeto do Executivo para 
criação do programa Aluguel 
Social para as famílias em 
situação de vulnerabilidade, 
que tiveram suas moradias 
condenadas. De acordo com 
o projeto, a Prefeitura pagará 
até 3/4 de um salário míni-
mo referente ao piso anual 
(R$825) para aqueles que 
tiveram suas casas abaladas 
após anomalias climáticas 
como enchentes e desliza-
mentos de terra. O pagamen-
to será feito diretamente para 
as imobiliárias que gerenciam 
os imóveis. 

Silveiras aprova 
novo reajuste  
para servidores

Por unanimidade, a Câmara de Silveiras 
aprovou na noite da última segunda-feira 
(18) o projeto do Executivo que concede um 
reajuste salarial de 4,52% aos servidores mu-
nicipais. Com a medida, a categoria acumula 
23,31% de aumento em seus subsídios nos 
últimos cinco anos. Encaminhada pelo prefei-
to, Guilherme Carvalho (PSDB), a proposta de 
reajuste foi elogiada pela nova composição 
da Casa, que conta com cinco vereadores 
remanescentes e quatro novos nomes. Além 
do atual presidente, Sidnei Ferreira (PSDB), os 
outros veteranos são Marco Aurélio Gonçal-
ves (PL), Neusa Menegon (PTB), Pedro Cirilo 
(PSD) e Pedro Paulo Cardeal (PTB). Os novos 
vereadores escolhidos pelos eleitores foram 
Dirceu dos Santos, o Dirceu Zé Carmo (DEM), 
Djalma Nunes (PSDB), Francisco Mendes 
(PSD) e Vicente Braga (PSD).Moradia no Santa Edwirges em Aparecida; cidade cria Aluguel Social

Após discussões, Gerdau 
paga R$ 10 milhões em 
PLR para funcionários

Os trabalhadores da Gerdau começaram a re-
ceber, nesta quinta-feira (21), a segunda parcela 
da PLR (Participação nos Lucros e Resultados). 
Com valor estimado em R$ 10,3 milhões, a 
expectativa é de que a economia municipal 
deve sentir melhoras em meio à crise. No últi-
mo ano, os funcionários se mobilizaram após 
os resultados da participação apresentarem 
problemas. Segundo o  presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos, André Oliveira, a cobrança 
pela transparência na discussão da PLR tem 
sido continua. “Os números ficaram sim mais 
próximos da realidade do chão de fábrica, que 
está com boa produção. Teve áreas que atingiu 
quase os 100%, que é de 1,25 salário, outras 
nem tanto, como no Acabamento da Pesada, 
mas todas ficaram perto de um salário”. A 
empresa conta com 2,3 mil funcionários. O 
pagamento é feito baseado nos salários, lucro 
global, e de acordo com a produtividade de 
casa setor.
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Juarez Juvêncio
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Política a conta-gotas...

Aparecida - O prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira – o Piriquito, 
que sensível a situação das famílias 
de baixa renda afetadas pelas fortes 
chuvas, criou o projeto Aluguel 
Social, que prevê subsídio de até 
3/4 do valor do um salário mínimo, 
pelo período de 12 meses, podendo 
ser prorrogado por mais 12. Inicial-
mente seriam 6 meses, mas ao ser 
votado em sessão extraordinária, os 
vereadores aprovaram uma emenda 
de Xande (PSD) ampliando o bene-
fício para um ano. 

Cachoeira - As condições em 
que foi deixada a Prefeitura Munici-
pal pelo antiga gestão de Edson Mota 
em termos de estrutura da máquina 
pública. Além dos cofres públicos 
vazios e com índice de endivida-
mento jamais visto, computadores 
sumiram e os que permaneceram 
foram encontrados sem HD, ou seja, 
sem histórico e registro. Além de 
um almoxarifado sem ferramentas 
e equipamentos básicos para o tra-
balho e, por fim, os veículos da frota 
municipal sem condições de uso.

A FORD DO BRASIL JÁ ERA!
A Ford do Brasil se resume a um 

escritório de representação comercial 
a partir de agora.

Fecha as suas fábricas em Tauba-
té, Camaçari na Bahia e em Forta-
leza.

A mais longeva fábrica de auto-
móveis do Brasil desiste do país pela 
segunda vez.

No início do século passado cons-
truiu na selva amazônica o complexo 
Fordlândia para a plantação e extra-
ção da borracha.

Com o surgimento da borracha 
sintética o seu investimento tor-
nou-se inapropriado e abandonado 
está até hoje, sendo utilizado como 
atração turística.

No ano passado fecha a sua fá-
brica de caminhões e por decisão de 
sua diretoria fecha, no ano seguinte, 
a unidade do Brasil e Austrália e de 

outros países.
A indústria americana de automó-

veis entra em processo de decadência 
após a segunda guerra mundial.

Os estudiosos da produção, após 
a segunda guerra mundial, Deming e 
Joseph Juran, apresentam à indústria 
automobilística americana uma nova 
forma de produzir veículos com 
menor custo.

A arrogância e a segurança de que 
marca era o grande fator de venda 
recusaram as suas ideias.

De posse de suas ideias rumaram 
ao Japão e detalharam o seu progra-
ma de qualidade na produção às em-
presas japonesas não só aprovaram 
como colocaram em prática.

Passados quinze anos, após a se-
gunda guerra, os japoneses colocam 
nos Estados Unidos e na Europa 
veículos, em seus mercados cativos, 
ainda de qualidade duvidosa, com 
preço imbatível.

Carros médios, econômicos, que 
tiveram uma aceitação imediata 
em um período em que a economia 
americana dava sinais de recessão.

Os “carrões” americanos, be-
bedores de gasolina desaparecem 
paulatinamente do mercado dando 
lugar ao carro japonês.

O processo “fordismo” de produ-
ção dá lugar ao “Toyotismo” e a difi-
culdade dos americanos de entender 
o novo consumidor.

O “Toyotismo” se alastra por toda 
a Ásia e o mercado de automóveis 
sofre uma mudança extraordinária. 

O carro americano sendo produ-
zido e o Estados Unidos mantendo 
guerras no Oriente Médio para ob-
ter o petróleo como fonte única de 
energia e manter os “carrões” em 

circulação e a produção das fábricas 
de automóveis deficitárias.

Atualmente, apenas a Ford e a 
Chevrolet se mantêm no mercado 
mundial concorrendo com produtos 
japoneses, coreanos e agora chineses.

A construção de automóveis 
transformou-se em um processo 
otimizado, eficiente, disponível para 
os países com capacidade de investi-
mento neste setor.

O nosso país optou pela transfe-
rência da tecnologia da produção de 
automóveis em um programa criado 
no governo JK, o GEIA – Grupo 
Executivo da Industria Automobilis-
ta, oferecendo vantagens fiscais para 
as montadoras se instalarem no país.

Paralelo a este programa a proi-
bição da importação através de alí-
quotas que inviabilizassem o produto 
semelhante.

As montadoras trouxeram para 

cá modelos em desuso em seus país 
aproveitando as antigas prensas e má-
quinas usadas em modelos superados 
em seus mercados.

Para o governo era a solução para 
o emprego em massa e uma fonte 
inesgotável de impostos.

A indústria de automóveis no 
país sempre dependeu do apoio go-
vernamental por uma situação que 
o próprio governo conhecia e sabia 
que estava criando um buraco de 
difícil saída.

O país não teria como manter um 
parque industrial com uma capacida-
de de produção igualada a países da 
Europa e Asia com uma distribuição 
de renda pífia da população.

Uma indústria mantida pelo cré-
dito em uma economia sem renda.

O setor automobilístico sempre 
foi mantido sobre a proteção do 
governo.

Esta situação se agravou nos anos 
2000 em que o setor automobilístico 
instalado não tinha como competir 
com a produção da China e da Coreia 
do Sul.

Temos, atualmente, 22 monta-
doras de veículos para um mercado 
onde cabe apenas seis ou sete mar-
cas com o atual nível de renda do 
brasileiro.

A crise de 2014 mostrou a ocio-
sidade do setor e para continuarem 
produzindo, mantendo os empregos 
e lucrativas elas dependem de bene-
fícios fiscais prontamente atendidas.

Ao atual governo a busca de uma 
saída para as empresas que inves-
tiram em um país que criou o seu 
próprio buraco.

E aos brasileiros a ilusão do país 
do futuro!

“Uma indústria mantida 
pelo crédito em uma economia 

sem renda”

“O fracasso é uma 
oportunidade de 

começar de novo, de maneira inteligente”
Henry Ford

Roderley Miotto

Filosofia da lógica
Se a ‘primeira impressão é a 

que fica’, numa eventual autoapre-
sentação que poderá ou não ser o 
start para parcerias, têm prefeitos 
de ‘primeira viagem’, vereadores 
e secretário municipais em rota de 
convergência.

Embaixada lorenense
A convite de Paulo Skaf, o pre-

feito Sylvio Ballerini, seu irmão e 
vice Humberto e o presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho estive-
ram visitando a sede da Fiesp em 
São Paulo. Cordialidades, propostas 
de parcerias – já que Skaf comprou 
as instalações da Comil em Lorena 
para implantar um condomínio de 
empresas – e a solicitação do empre-
sário para a pavimentação asfáltica 
do acesso à fábrica, de aproxima-
damente 800 metros. Com certeza 
o prefeito está se empenhando em 
fazer o quanto antes, para chegada 
de vários investimentos e postos de 
trabalho no município.

Lotação
Entre as três figuras mais impor-

tantes na visita à Fiesp – prefeito, 
vice e presidente do Legislativo – 
as redes sociais mostraram vários 
tripulantes na equipe de Ballerini. 
Comentários posteriores deram 
conta que um dos secretários, ao 
invés de tirar a foto, fez questão de 
sair na foto...

Unanimidade
A Câmara de Silveiras aprovou, 

na última terça-feira, o reajuste sa-
larial dos servidores municipais em 
4,52%. Mesmo com discurso con-
traditório do oposicionista Marco 
Aurélio (PL), o presidente da Casa 
Sidnei Ferreira (PSDB) levou os 
vereadores a aprovarem por unani-
midade o projeto do Executivo.

Antecipando 2024
Rolou pelas esquinas de Cruzei-

ro, esta semana, a suposta iniciativa 
do presidente da Câmara Jorge Cur-
rila (PL) em concorrer à indicação 
de prefeito Thales Gabriel (PSD) à 
sua sucessão.  Cedo ou não para ‘to-
car no assunto’ eleições municipais, 
disseram que Currila seguiu o prin-
cípio de “quem chega primeiro na 
mina, bebe água limpa”; ainda mais 
sendo incentivado pelo ex-vereador 
Paulo Vieira e pelo ex-prefeito de 
Lavrinhas José Luiz...

Antecipando 2022
Se o presidente da Câmara de 

Cruzeiro está pensando na eleição 
para prefeitura, nomes como de 

Juarez Juvêncio, 
Raf ic  Zake  e 
Higmar Frentis-
ta são comenta-
dos em algumas 
rodas políticas 
como postulan-
tes a deputado. 
O que estaria 
dentro da lógica, 

porque segundo os mais experien-
tes, candidaturas eficientes são pro-
jetadas antes do período eleitoral. 
Perguntem ao Dr. Davi, que já está 
consultando seus pacientes sobre 
eleições futuras...

Pressão total
Parece que a oposição de Pinda 

vai tentar o ‘terrorismo eleitoral’ 
para ganhar as votações no plenário 
da Câmara Municipal. Já no primei-
ro projeto polêmico desta legisla-
tura, o grupo que perdeu nas urnas 
em 15 de novembro ‘metralhou’ os 
vereadores que aprovaram a cria-
ção de novos cargos de assessoria 
na administração pública, como se 
meia a dúzia a mais de assessores 
fossem o problema da cidade. Pelo 
barulho da torcida, o discurso de 
liberdade de pensamentos e opiniões 

são válidos apenas se favorecerem 
os que ficaram do lado de fora ou 
não conseguiram entrar...

Devagar também...
...é pressa – A maioria do mer-

cado político de Pinda acredita que 
seja precoce intitular na ‘nova’ 
Câmara Municipal ‘quem é quem’ 
na hora do voto. Parlamentares, 
que hoje sinalizam posicionamento 
contrário ao da administração de 
Isael Domingues, podem mudar 
de opinião na hora que precisarem 
atender os eleitores ou de uma ‘boia 
de salvação’ quando tiverem de en-
frentar as urnas eleitorais, a exemplo 
do Magrão, que para ser reeleito 
posou de ‘bom moço’ no palanque 
governista.

O dono da caneta
Comenta-se pelos balcões de 

Guará que o prefeito Marcus So-
liva tirou alguns dias de férias e 
aparentemente a cidade também 
entrou em reces-
so, com algu-
mas exceções. 
Segundo os bem 
informados, até 
a patuleia po-
lítica da Praça 
C o n s e l h e i r o 
‘baixou a bola’ 
com as críticas 
durante este período, como também 
as pessoas com necessidades de 
tratarem assuntos específicos com 
o Executivo, aguardaram o retorno 
do ‘dono da caneta’. Perguntem ao 
Malvadeza!!!

Promessa é dívida
Quem foi assunto nas rodas dos 

escarnecedores de Guará, esta sema-
na, foram os emedebistas Fabrício da 
Aeronáutica e Nei Carteira, que no 
final da legislatura passada votaram e 
discursaram contra o aumento dos sa-
lários dos parlamentares. Demagogias 
à parte, mas no último dia 20, a Câ-
mara depositou o primeiro pagamento 
aos novos vereadores – inclusive dos 
dois – e o povo da Praça que saber: 
para qual entidade filantrópica a dupla 
vai doar o valor excedente que recebe-
ram em função do aumento?

‘Metendo os pés pelas mãos’
As recentes mudanças na direção 

do trânsito de algumas ruas impor-
tantes de Lorena não agradaram 
gregos, nem troianos, principal-
mente a maioria dos motoristas. 
Parece que as ideias do secretário 
da pasta, PM Souza – apelidado nas 
rodas políticas de ‘Guarda Belo’, 
foram consideradas pelos críticos 
como gafes de quem busca chamar 
a atenção...

Temporada 2022
O mercado político segue es-

quentando vários nomes que busca-
rão votos em 2022 para Assembleia 
Legislativa e Câmara Federal. Em 
Guaratinguetá, além de Regis Yasu-
mura (PL) e Fabrício da Aeronáutica 
(MDB), quem está sendo comentado 

para estadual com certeza de legen-
da é o vereador Márcio Almeida 
(PSC) – 4º mandato – por ter sido in-
dicado diretamente pelo presidente 
do seu partido – o deputado Gilberto 
Nascimento. Se de fato aceitar o 
desafio, Almeida, que concentra a 
maioria dos votos evangélicos da ci-
dade, vai poder contar também com 
o apoio explícito do colecionador de 
mandatos no Estado, Vaz de Lima e 
de sua equipe de assessores.

E por falar em Câmara...
...Federal que ninguém seja 

pego de surpresa com uma even-
tual candidatura de Major Lescura 
(Cidadania) a 
deputado por 
Lorena, com 
apoio orques-
trado da famí-
lia militar do 
Estado de São 
Paulo. Disse-

ram que seu 
nome foi in-
dicado num 
processo sele-
tivo entre as 
lideranças po-
líticas da cor-
poração para 
fortalecer  o 

Vale do Paraíba. Comenta-se tam-
bém que um grupo de advogados 
está empenhado em acertar a saúde 
eleitoral do ex-prefeito e ex-depu-
tado estadual Dr. Paulo Neme, só 
que agora para concorrer a federal. 

Tiro ao alvo
Circula nas rodas políticas de 

Pinda que o prefeito Isael Domin-
gues (PL) pretende aproveitar a 
fase positiva que conquistou em sua 
administração para potencializar os 
secretários Roderley Miotto – De-
senvolvimento 
Econômico – e 
Ricardo Pio-
rino – Gover-
no – em suas 
candidaturas a 
deputado fede-
ral e estadual. 
Disseram que a 
aposta de Isael 
é para que o município volte a ter 
representantes locais em Brasília e 
São Paulo, porque desde Geraldo 
Alckmin, a população não tem um 
deputado ‘pra chamar de seu’ nas 
duas sedes do parlamento.

Inflacionando o mercado
A resposta contrária da concor-

rência eleitoral ao plano ousado de 
Isael Domingues em eleger a dupla 
Ricardo e Roderley em 2022, já está 
sendo observada em todos os níveis 
da especulação política de Pinda. 
Neste fogo cruzado em meio às 
possíveis candidaturas, os eleitores 
seguem com três dúvidas e uma 
certeza: a disposição de Vito Ardito 
e Rafael Goffi em arriscar perder a 
terceira eleição consecutiva e termi-
nar pedindo ‘música ao Fantástico; 
a candidatura de Herivelton Vela 
aparelhada com os interesses de seu 
partido. E a certeza do momento é 
que a dobradinha ‘RR’ – Ricardo 
e Roderley – vai pegar firme para 
chegar ao pódio...

Numerologia da Câmara
Com as últimas ocorrências na 

Câmara de Guará, onde seis vere-
adores (do PSD e MDB) perderam 
a presidência para cinco (PSC e 
PL), a especulação política consulta 
cartomantes e videntes da cidade 
para tentar antecipar qual será 
posicionamento do ex-presidente 
Celão quanto a governabilidade de 
Marcus Soliva. Na conta de alguns 
cientistas, se Rosa Filippo somar 
com os governistas, mesmo que o 
MDB segure Vantuir no cabresto 
e Celão permaneça com o ‘casaco 
virado’, Arilson será o destaque 
dos desempates. Ao contrário disso, 
Rosa ‘fazer coro’ com a oposição, 
seis voltará a ser mais que quatro e 
os projetos relevantes do Executivo 
podem ir por ‘água abaixo’...

Não convidem para...
...a mesma picanha – aquele 

novo secretário 'bom de mira' e o 
vereador Max de Cachoeira...

Márcio Almeida e Gilberto Nascimento
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Medida mais restritiva no Plano São Paulo impede atividades não essenciais; 
secretarias de Saúde voltam a reforçar a necessidade do distanciamento social

Movimento no calçadão de Lorena; atividades comerciais estão entre as afetadas pela medida estadual

O prefeito Marcus Soliva acompanha início das imunizações em Guará; distribuição de 1,6 mil doses

Foto: Arquivo Atos

Em ascensão recorde de casos, Doria 
devolve RMVale para fase vermelha

Com aplausos e sorrisos, Pinda inicia imunização contra a Covid-19

Guaratinguetá inicia aplicação 
da Coronavac em 1,6 mil pessoas

Nesta primeira fase, profissionais da linha de frente são foco do atendimento; cidade já registrou mais de oitenta mortes

Profissionais da saúde da linha de frente contra a pandemia têm prioridade

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá iniciou a apli-
cação das doses da vacina 
Coronavac em profissionais 
que atuam na linha de frente 
do combate à pandemia da 
Covid-19. São 1,6 mil doses en-
caminhadas ao município, que 
vai imunizar médicos, enfer-
meiros, técnicos de enferma-
gem e outros trabalhadores da 
saúde pelos próximos dez dias. 
A expectativa é receber mais 
1,6 mil unidades da vacina em 
até vinte dias.

As vacinas chegaram ao 
município na noite de quarta-
-feira (20). Em um caminhão 
escoltado desde São Paulo ao 
Vale do Paraíba por policiais 
militares da Rota (Rondas 
Ostensivas Tobias Aguiar), as 
doses ficaram armazenadas 
na secretaria de Saúde do 
município até a manhã de 
quinta, quando foram levadas 
aos postos de vacinação e ao 
auditório da secretaria de 
Educação.

No auditório, a Prefeitura 
deu início a aplicação de cinco 
doses do imunizante em pro-
fissionais da saúde. A agente 
comunitária de saúde Regia-
ne Aparecida foi a primeira 
guaratinguetaense a receber 
a vacina. “É uma sensação 
de orgulho, poder receber a 
dose. Eu não sabia que seria 
escolhida e fui descobrir ape-
nas quando estava chegando 
aqui”, contou a profissional, 
que dedica 13 dos 41 anos de 
vida à saúde municipal.

Após ultrapassar a marca 
dos cem mil casos de Co-
vid-19, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
entra nos próximos dias 
na fase vermelha, a mais 
rigorosa no plano de fle-
xibilização da quarentena. 
A expectativa é que com 
a restrição, a circulação 
de pessoas também seja 
reduzida, culminando na 
contenção do vírus.

Desde de o início do ano, 
todo o estado tem registra-
do elevação acelerada dos 
casos do novo coronavírus. 
Os especialistas apontam 
que as aglomerações das 
festas de fim de ano contri-
buíram para a proliferação 
acelerada da doença. Com 
a fase vermelha, somente 
serviços essenciais como 

Menos de 24 horas após a 
chegada das vacinas, Pinda-
monhangaba iniciou, na ma-
nhã desta quinta-feira (21), 
a imunização contra o novo 
coronavírus. Os primeiros 
vacinados são profissionais 
que trabalham diretamente 
com pacientes graves da 
doença.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Bruna Silva
RMVale

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Assim como Regiane, a en-
fermeira Suiana Alves Martins, 
o motorista Sérgio José de 
Abreu, a técnica em enferma-
gem Josiane Aparecida Maciel 
de Brito e o médico Dr. Anísio 
Inácio de Oliveira Júnior rece-
beram as doses da vacina. No 
palco, além das cinco cadeiras 
para os profissionais da saúde, 
havia um acento que perma-
neceu vazio com dois balões 
azuis em homenagem ao pe-
diatra Dr. Rogério Barbosa e 
ao motorista da secretaria de 
Saúde, Lourenço Monteiro.

A secretária de Saúde, Ma-
ristela Macedo, informou que 
todos os profissionais da linha 
de frente receberão as doses. 

supermercados, padarias, 
farmácias e postos de com-
bustível poderão funcionar. 
Setores como o comércio de 
rua e shoppings, bares, res-
taurantes, salões de beleza 
e cabeleireiros, academias 
e centros esportivos, estarão 
vetados. As medidas entram 
em vigor a partir da próxima 
segunda-feira (25).

De acordo com levanta-
mento de dados realizado 
na manhã desta sexta-feira 
(22), a região tem cerca de 
101,6 mil casos identificados 
de Covid-19. Mais de 25 mil 
deles foram confirmados 
neste mês. As secretarias de 
Saúde notam que o ciclo de 
internações e falecimentos 
tem se intensificado nas úl-
timas semanas. Somente nas 
últimas 24 horas, ao menos 
31 pessoas morreram na re-
gião. No estado, a contagem 
é de um óbito a cada seis 
minutos.

Em coletiva de imprensa, 

A cidade recebeu 1,8 mil 
doses da Coronavac, na noite 
da última quarta-feira (20). 
Antes mesmo da aprovação fi-
nal da vacina, Pindamonhan-
gaba já tinha preparado toda 
a estrutura de armazenamen-
to. A médica Bruna Ribeiro 
Monteiro e o fisioterapeuta 
André Mantovani foram os 
primeiros imunizados.

A expectativa é que seja 
aplicada uma triagem téc-
nica dos profissionais de 

“Se você pegar o PS (Pronto 
Socorro), do recepcionista ao 
doutor, todos estão recebendo. 
O PA (Pronto Atendimento) 
do Hospital Maternidade 
Frei Galvão está recebendo, 
do recepcionista ao doutor, 
não foi excluído ninguém da 
linha de frente. A gente fez 
essa opção para garantir logo 
esse público e acabar com as 
nossas baixas”, esclareceu.

As baixas citadas pela se-
cretária são referentes às 
licenças de profissionais que 
são afastados por suspeita 
ou diagnóstico de Covid-19. 
Os profissionais imunizados 
agora receberão a segunda 
dose da vacina em 28 dias. 

realizada no Palácio dos 
Bandeirantes, o governador 
João Doria (PSDB) afirmou 
que o número de infectados 

“O Governo do Estado vai 
entregar as doses um pouco 
antes para que o município 
possa ter a logística até o 
vigésimo oitavo dia”. A princí-
pio, profissionais de saúde em 
clínicas particulares não serão 
imunizados neste primeiro 
momento. Os idosos em insti-
tuições de longa permanência 
como asilos, por exemplo, re-
ceberão as doses, assim como 
os cuidadores de cada casa de 
repouso. A vacinação em asilos 
foi concluída nesta sexta-feira, 
enquanto que a imunização 
dos profissionais de saúde de 
hospitais pode durar mais dez 
dias devido à escala e plantão 
de trabalho.

Aparecida, Roseira e 
Potim imunizam com 
doses da Coronavac

As cidades de Aparecida, 
Potim e Roseira receberam 
na quinta-feira (21) doses da 
vacina Coronavac, produzida 
em parceria entre o Instituto 
Butantan e o chinês Sinovac.

Os imunizantes serão apli-
cados nos profissionais de 
saúde, com prioridade para 
os chamados “linha de fren-
te”, que acolhem e atendem 
os pacientes com suspeitas e 
diagnosticados com o novo 
coronavírus.

Em Aparecida foram entre-
gues 360 doses para o início 
da imunização. De acordo com 
o prefeito Luiz Carlos de Si-
queira, o Piriquito (Podemos), 
cinco grupos serão vacinados 
nessa primeira etapa. “Em 
reunião com a nossa secretária 
de Saúde e a nossa diretora de 
Agência Sanitária, tomamos a 
decisão de primeiro vacinar 
todos os agentes de saúde que 
estão à frente da Covid-19, 
sejam elas, agentes sanitá-
rios, recepcionista, médicos, 
enfermeiras e motoristas que 
fazem remoção de pacientes 
com a doença. Então, toda 
essa relação será vacinada”, 
anunciou Siqueira.

Além desses grupos, os ido-
sos que vivem em lares de lon-
ga permanência como os asilos 
também serão imunizados.

O chefe do Executivo in-
formou que o protocolo de 
vacinação será respeitado. 
“Na nossa vacinação será 
rigidamente cumprido o pro-

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

tocolo e não haverá privilégio 
para quem quer que seja. Nós 
vamos obedecer rigidamente 
a orientação de toda a coorde-
nação da área da saúde”.

As aplicações estão sendo 
feitas no Centro de Enfrenta-
mento Covid-19, e o primeiro 
a receber a aplicação do imu-
nizante foi o médico derma-
tologista Wilian Roberto da 
Silva.

Em Potim a vacina chegou 
na tarde de quinta-feira e fo-
ram entregues 281 doses do 
imunizante.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde Leandro 
Marcondes, a vacina trará 
segurança aos profissionais. 
“A chegada da vacina traz 
esperança e segurança para 
todos os nossos profissionais 
que lutam diariamente para 
cuidar da nossa população”, 
comemorou.

De acordo com a Prefeitura, 
a cidade seguirá o crono-
grama disponibilizado pela 
secretaria de Estado da Saúde 
do Governo de São Paulo e a 
vacinação terá início na se-
gunda feira (25) para o grupo 
de profissionais da saúde que 
está na linha de frente do 
combate ao novo coronavírus.

Roseira recebeu 112 doses. 
Duas profissionais da Saúde 
foram imunizadas. A repor-
tagem do Jornal Atos entrou 
em contato com a Prefeitura 
para saber quando começou a 
imunização no município, mas 
ninguém da administração 
municipal soube informar à 
Redação.

Juntas, cidades têm 753 ampolas dos 
imunizantes para profissionais de saúde

e a taxa de ocupação de lei-
tos são preocupantes e que 
a medida visa a preservação 
de vidas. “Por favor, nos 

ajudem a conter a pandemia. 
São Paulo não vai ceder, São 
Paulo vai proteger”, desta-
cou, fazendo referência ao 

Governo de Manaus, que so-
freu pressão, no fim do ano 
passado, quando determinou 
lockdown.

Mais de 750 leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) foram anunciados, cerca 
de dez deles são destinados 
para o Hospital Regional 
de Caraguatatuba. Os res-
ponsáveis pelo Centro de 
Contingência da Covid-19 
enfatizaram que o aumento 
é para evitar que o sistema 
de saúde estadual colapse.

Embora a recolocação da 
quarentena passa a valer a 
partir do próximo domingo 
(24), o Estado pede para 
que a população pratique o 
distanciamento social como 
meio de frear a doença. Uma 
reavaliação está prevista 
para acontecer no dia 8 de 
fevereiro.

Vacinação – Após recebe-
rem as doses do imunizante 
contra o vírus, Aparecida, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba, Cruzeiro, Cacho-
eira Paulista e Caraguata-
tuba estão entre as cidades 
da região que já iniciaram a 
vacinação dos profissionais 
de saúde que são da linha de 
frente de combate ao vírus. 
Embora tenham recebido o 
número de vacinas abaixo 
do esperado, os municípios 
estão otimistas, tendo em 
vista que devem receber 
novos lotes do Estado.

saúde que serão vacinados 
nesta primeira fase. Os dois 
integram a equipe de co-
ordenação da “Campanha 
Covid” e estão há quase um 
ano enfrentando a doença 
de perto.

“Vamos dar início hoje 
aos profissionais da rede 
de urgência, aqueles que 
estão alocados em lugares 
que fazem diretamente o 
enfrentamento à Covid. To-
dos serão vacinados, todos 

os profissionais da saúde, 
é claro que vai depender 
das próximas remessas que 
serão enviadas”, ressaltou a 
secretária de Saúde, Valéria 
dos Santos.

Apesar dos mais de cin-
co mil casos, perdas de 
profissionais para a doen-
ça e cansaço da equipe, a 
chegada da vacina é vista 
com muito otimismo pelos 
responsáveis pela saúde 
no município, pois marca 

a vitória sobre o vírus. “É 
emocionante, agora vaci-
nou... trabalha! Voltar para 
a luta, é tempo de esperança 
e mudança que nos mostra 
o quanto temos que cuidar 
mais de nós e do próximo”, 
comentou emocionado An-
dré Mantovani.

O ato que marcou o co-
meço da vacinação no mu-
nicípio, embora restrito, 
contou com a presença de 
autoridades como o vice-pre-

feito Ricardo Piorino (PSL) e 
vereadores. A secretaria de 
Saúde prosseguiu até quinta-
-feira com a imunização dos 
profissionais de saúde.

Até o fechamento desta 
matéria, Pindamonhangaba 
havia registrado 5.201 casos 
confirmados, com 86 óbitos 
e 1.315 suspeitos. A cidade 
registrou 93% na ocupação 
de leitos entre unidades 
públicas, privadas e 83 en-
fermarias.
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À espera de novas doses, Lorena e Piquete 
iniciam vacinação contra o novo coronavírus

Cruzeiro, Cachoeira 
Paulista e Silveiras 
iniciam a vacinação 
contra a Covid-19
Foram entregues 840, 480 e 57 doses da 
vacina às três cidades, respectivamente; 
profissionais da saúde são vacinados

Primeira etapa contempla profissionais de Saúde e idosos; imunização em Canas foi na sexta-feira

Para o alívio das famílias de 
Lorena e Piquete, a vacinação 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19) foi iniciada na úl-
tima quinta-feira (21). No dia 
seguinte, foi a vez de Canas. 
As prefeituras aguardam 
nova remessa da Coronavac, 
prometida pelo Estado ainda 
para este mês.

Contemplada com 1.080 
doses da Coronovac, produzi-
da pelo Instituto Butantan e a 
farmacêutica chinesa Sinovac, 
Lorena foi a primeira entre as 
três cidades a receber as vaci-
nas, entregues no município 
por volta das 22h da última 
quarta-feira (20).

A primeira imunização ocor-
reu na manhã da quinta-feira 

O trabalho de imunização 
contra a Covid-19 segue na 
região. Cruzeiro, Cachoeira 
Paulista e Silveiras deram 
início à vacinação contra a 
Covid-19 nesta quinta-feira 
(21), se juntando às demais 
cidades da RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) que já haviam 
começado a imunização dos 
profissionais de saúde. Ao 
todo, mais de 1,1 mil foram 
imunizados no primeiro dia 
de vacinação.

As doses vieram do Centro 
de Distribuição e Logística 
da secretaria da Saúde, em 
Pinheiros, zona Oeste de São 
Paulo. Seguindo as determi-
nações do Ministério da Saúde 
e da secretaria de Estado da 
Saúde, o público-alvo desta 
primeira etapa de vacinação 
são os profissionais que estão 
na linha de frente do enfren-
tamento ao novo coronavírus 
(médicos, técnicos e auxiliares 
de enfermagem, enfermeiros, 
técnicos de radiologia, auxilia-
res de limpeza).

A Prefeitura de Cruzeiro 
recebeu do governo do Esta-
do 840 doses da CoronaVac. 
O ato simbólico do início da 
vacinação aconteceu em uma 
sala reservada do Cisa (Cen-
tro Integrado de Saúde) com 
representantes das entidades 
de Saúde da cidade.

A primeira pessoa a ser 
vacinada foi a técnica de en-
fermagem Ana Maria Pinto da 
Silva, que atua há seis anos na 
Santa Casa. “Eu me senti muito 
feliz e honrada de fazer parte 
desse momento histórico. É um 
mix de sensação de ansiedade, 
esperança e muita gratidão”, 
frisou Ana Maria.

Lucas Barbosa
RMVale

Thales Siqueira
RMVale

no hospital particular Unimed. 
A escolhida para este momen-
to histórico foi a gerente de 
enfermagem Maria Cecília 
Odorosi de Melo. Nesta pri-
meira etapa, os contemplados 
serão os profissionais de Saúde 
que atuam na linha de frente 
do combate a Covid-19 e os 
idosos internados em institui-
ções de longa permanência 
como o Lar São José e o abrigo 
Maria de Nazareth.

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio na tarde 
desta quinta-feira, o secretário 
de Saúde de Lorena, Antônio 
Carlos Fabreti, revelou que a 
expectativa é que as aplicações 
sejam concluídas em um prazo 
de até três dias.

Além da Unimed, os pro-
fissionais de Saúde estão re-
cebendo a primeira dose da 
Coronovac na Santa Casa e 

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), que recebeu 
no início da madrugada as 
vacinas, enfatizou que se trata 
de um momento histórico para 
todo o Brasil. “É um momento 
histórico para todo país e 
não diferente aqui para nossa 
cidade. Todos os profissionais 
de saúde que estão na linha de 
frente terão prioridade neste 
primeiro momento. Vamos 
lutar para receber mais doses, 
para conseguirmos dar sequ-
ência na campanha”.

Em Silveiras, 57 doses foram 
entregues para atender os pro-
fissionais de saúde do municí-
pio. Para o prefeito Guilherme 
Carvalho da Silva (PSDB) é um 
momento importante e de es-
perança para a cidade. “É uma 
felicidade muito grande para 
Silveiras. Vou vacinar todo o 
pessoal que trabalha na área da 
Saúde, e, se Deus quiser, tudo vai 
dar certo”, comemorou Carvalho.

Doutor Leandro, médico 
e primeiro caso positivo da 
Covid-19 do município foi 
também o primeiro a ser imuni-
zado. “Esse momento foi muito 
aguardado por todos nós da 
saúde. É emocionante. Tivemos 
dias difíceis, meses difíceis e de 
muito trabalho. Espero que essa 
vacina traga esperança para 
todos nós brasileiros”, salientou 
o médico.

Já em Cachoeira Paulista, na 
noite da última quarta-feira 
(20), foram recebidas 480 do-
ses da vacina. Por volta das 9h 
desta quinta-feira teve início a 
vacinação. A enfermeira Erika 
do Carmo Vezário Barbosa foi 
a primeira a receber a dose da 
Coronavac.

Outros municípios como 
Lavrinhas, Queluz, Areias, Bana-
nal, São José do Barreiro ainda 
não haviam informado sobre o 
plano de imunização contra o 
novo coronavírus.

no AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades). “Apesar de 
termos recebido apenas um 
terço da quantidade de doses 
que solicitamos ao Governo 
do Estado, a chegada destes 
imunizantes é algo que merece 
ser comemorado. As equipes 
de Saúde terão mais segurança 
e tranquilidade para continua-
rem exercendo suas funções. 
Infelizmente, ainda não temos 
uma previsão de quando re-
ceberemos as demais doses”, 
explicou Fabreti.

Em Piquete, as 186 doses 
chegaram por volta das 14h 
desta quinta-feira. Segundo 
o secretário de Saúde, Luiz 
Humberto da Silva, o primeiro 
vacinado foi o servidor mu-
nicipal Mario da Silva Rosa, 
63 anos, que atua há 22 anos 
como técnico de radiologia do 
Pronto Socorro.

De acordo com o chefe da 
pasta, além dos profissionais 
de Saúde serão também bene-
ficiados nesta primeira fase os 
assistidos pelo Lar dos Idosos 
São Vicente de Paulo.

Em Canas a vacinação teve 
seu ‘pontapé inicial’ na manhã 
da sexta-feira (22). Segundo a 
Prefeitura, a cidade foi con-
templada pelo Estado com 
49 doses. As vacinas serão 
aplicadas em profissionais de 
Saúde.

Profissional de saúde imunizada com Coronavac; vacinação iniciada na última quinta-feira, em Lorena

Início da vacinação em Cachoeira; cidade recebe primeiras 480 doses
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Saneamento básico contribui para 
manutenção da saúde pública

O saneamento básico é de 
suma importância para a vida 
humana, pois auxilia no con-
trole de diversas doenças pre-
judiciais à saúde. Ter acesso à 
água potável, esgoto coletado 
e tratado são imprescindíveis 
para o desenvolvimento so-
cial e econômico de qualquer 
sociedade. A saúde da popu-
lação é a maior prejudicada 
pela falta desses benefícios, 
visto que muitas doenças 
estão vinculadas à água sem 
o devido tratamento ou pelo 
contato direto com o esgoto. 

Diarreia, leptospirose, có-
lera, dermatite, gastrointe-
rite, verminose são alguns 
exemplos de doenças que 
facilmente atingem as pesso-

Da Redação
Guaratinguetá as pela falta do saneamento 

básico. Segundo o Relatório 
sobre o Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), 10% das doenças re-
gistradas ao redor do mundo 
poderiam ser evitadas se os 
governos investissem mais 
em saneamento básico.

De acordo com o diretor 
Operacional da Guaratingue-
tá Saneamento, Sérgio Bovo, 
investimentos em obras de 
saneamento contribuem para 
o desenvolvimento social e 
econômico e, consequente-
mente, na melhoria de vida 
dos cidadãos. “Nenhum país 
que almeja destaque positivo 
no cenário econômico mun-
dial pode ignorar a urgência 
desse setor. Nós, do grupo 
Iguá, estamos imbuídos em 

Investimentos na área garantem qualidade de vida à população
levar investimentos a todos 
os municípios aonde atuamos. 
Aqui em Guaratinguetá a 
manutenção dos nossos ser-
viços diários contribui para o 
bem-estar local e na melhoria 
da qualidade de vida da popu-
lação”, disse Bovo.

Embora tratem-se de as-
suntos básicos e atividades 
essenciais à população, dados 
do SNIS-2018 (Sistema Na-
cional de Informações sobre 
Saneamento) mostram que 
mais de 100 milhões de pes-
soas não têm acesso ao esgo-
tamento sanitário e cerca de 
35 milhões não contam com 
abastecimento de água. Além 
disso, pesquisa realizada 
pela ANA (Agência Nacional 
de Águas) mostra que para 
o cumprimento do PLANSAB 
(Plano Nacional de Sanea-

mento Básico), deveriam ser 
investidos cerca de R$10 a 
R$12 bilhões por ano, porém 
não é injetado nem um terço 
deste valor, o que dificulta o 
alcance da universalização 
nacional até 2033. 

“A participação social, as-
sim como o interesse dos 
governantes e o apoio de 
investimentos no capital 
privado podem influenciar 
as ações socioambientais 
no município e auxiliar no 
avanço da qualidade de vida 
aos moradores. Por isso a 
importância do Novo Marco 
Legal do Saneamento, que 
possibilita o apoio de empre-
endimentos privados em prol 
de um objetivo comum que é 
100% de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário 
e coleta de resíduos”, contou.

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 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.

TRAIDÓRIA - Doria também se vale do famoso ‘estouro na boaiada’, 
ao melhor estilo daquele ministro do Bolsonaro. Aproveitando 
a comoção da pandemia e da vacinação, o governador de São 
Paulo enviou à Assembleia, na surdina, projeto de lei aumentando 
o imposto de transmissão sobre bens imóveis, causa mortis, de 4 
para 8 por cento em todo estado paulista. Isso nossos filhos terão 
de pagar para herdar o que deixarmos. Oportunismo na jugular 
da classe média. Já existe um movimento intitulado ‘TraiDoria’...
DE VOLTA OS ‘BASTIDORES’ – Tive a honra de participar da 
volta do programa ‘Bastidores da Política’ na ‘ValeVerTV’, após 
recesso eleitoral. Zé Roberto e Frangão estiveram com a corda 
toda ao entrevistar Herivelto Vela, o vereador mais votado em 
Pindamonhangaba...
PAROLE, PAROLE... – Tanto o vereador Magrão quanto o vice 
Ricardo Piorino têm planos de se tornarem prefeitos na sucessão 
de Isael Domingues que, estando em segundo mandato, não 
poderá mais concorrer ao cargo. O momento é de busca de cabos 
eleitorais, com muitas promessas de recompensa a futuro. As 
perguntas que não querem calar: Você acredita em promessa de 
candidato? Dentre eles existe o que seja mais ‘furão’? Advinhe e 
ganhe um prêmio...
DETONAÇÃO – O vice Ricardo Piorino quer melhorar a performance 
em Moreira César. Agora tudo lá é com ele. No Distrito o povo vê 
nisso desprestígio para o sub-prefeito Nilson. Há quem pregue que 
ele peça as contas. Outra opção é que a subprefeitura acabe, com 
a reversão de verbas para a Saúde...
LINHA NA PIPA – Quem está gostando da queda de braços entre 
Piorino e Magrão é o prefeito Isael Domingues. Fornece ‘corda de 
enforcados’ aos dois, que não devem ser convidados a ‘dividir a 
mesma picanha’, como costuma dizer o expert Éder Bilota titular 
do Jornal Atos, em seu programa  ‘Política a Conta Gotas’, pela 
TV Atos. Piorino é entusiasmado a ampliar seus tentáculos em 
Moreira, bem longe do Palácio de Cristal. Quanto mais longe, 
melhor. Magrão teve promessa de apoio à presidência da Câmara, 
onde levou bola nas costas. Assim o caminho fica aberto a outros 
planos do prefeito... 
JÁ VI ESSE FILME – Trabalhava na Rádio Tupi do Rio, onde 
surgiram rumores de que o produtor Paulo Nobre queria matar o 
apresentador Antonio Carlos. O Diretor, paraibano, Péricles Leal 
chamou a dupla em sua sala. E, rolando um molho de chaves à 
altura dos olhos disse: Paulo Nobre, meu filho, soube que você 
deseja matar Antonio Carlos... Pois mate. Assim você vai preso 
e Antonio Carlos morre. E eu fico livre dos dois... Assim parece 
estar o prefeito de Pinda em relação a Piorino e Magrão. Com os 
dois fora do cenário, Isael lança a primeira dama à sua sucessão...
EXÉRCITO EM AÇÃO – Segundo Batalhão de Engenharia de 
Combate – Batalhão Borba Gato; sob o comando do Coronel 
Pedrosa, prestou apoio à Prefeitura de Pinda, na recomposição 
da Estrada Anhanguera e nas Oliveiras, principalmente na altura 
do bairro Martins. Região altamente castigada por temporais, 
contou com mão de obra e equipamentos pesados da unidade de 
Engenharia militar...
BELA INICIATIVA – Comitiva da AREX – Associação dos 
Reservistas do Exército no Vale do Paraíba; foi recebida na Câmara 
de Pinda pelos vereadores Julinho Car e Regininha. A Entidade 
congrega 70 militares da reserva, todos colocados à disposição 
da municipalidade para colaborar em qualquer ato ou momento 
humanitário... 
BOLSAS INTEGRAIS – Prefeitura de Pindamonhangaba abriu 
18 oportunidades para bolsas de estudo integrais a candidatos 
a vagas em escolas de nível superior, presenciais e à distância, 
reconhecidas pelo MEC. Interessados, que residam em Pinda 
há pelo menos 48 meses, devem se inscrever no site oficial do 
Município, entre 4 e 5 de fevereiro...
REPETINDO ATÉ CANSAR – Continua reinando silêncio sobre 
o que vai acontecer no ‘Espaço João do Pulo’, onde hoje existe 
apenas um pedestal. Sem ouvir a população, o prefeito Isael 
Domingues, inspirado pelo vice, retirou de lá o que erroneamente 
insiste em chamar de ‘Homem de Lata’. Colocou em lugar o que 
ele próprio mandou retirar, considerando um monstrengo. O Povo 
quer a volta do monumento antigo, altivo a arrojado na reprodução 
do salto do João. Mas, prefeito e vice estão esperando a poeira 
baixar para colocar ali o que quiserem, indiferentemente à vontade 
popular. Continuamos de olho...
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 169/20 – TP 24/20 – Processo 378/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA
CNPJ Nº: 12.476.090/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 169/20, decorrente do Processo Licit. n ° 378/20, TP n ° 24/20, 
firmado em 01/10/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 04 (quatro) meses, a partir de 01/02/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao contrato original
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 203/19 – TP 15/19 – Processo 555/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 203/19, decorrente do Processo Licit. n° 555/19, TP n° 15/19, 
firmado em 09/12/19.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 02 (DOIS) meses, a partir de 09/01/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria 
referente ao contrato original
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2020 PROC. Nº 599/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Licenciamento (ou cessão de direito de uso) de assinaturas do software AutoCAD 
da Autodesk versão 2021 para plataforma Microsoft Windows 7 (ou superior), conforme 
especificações técnicas e quantitativas constantes no Termo de Referência que integra 
esse contrato – Anexo I.
CONTRATADA: MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA
CNPJ Nº: 66.582.784/0001-11
VALOR TOTAL: R$ 33.600,00 (trinta e tres mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020 PROC. Nº 462/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
pavimentação com bloco de concreto sextavado em ruas do Loteamento Jardim Primavera, 
a saber: rua Therezinha Braga de Menezes e rua Jovino Benedito Pereira – trecho 6, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: LEFON CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ Nº: 34.648.442/0001-60
VALOR TOTAL: R$ 389.332,11 (trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e dois 
reais e onze centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2020 PROC. Nº 500/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de pavimentação 
asfáltica nas estradas rurais Morro do Tarumã e Serra do Bonito, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
CNPJ Nº: 03.750.447/0001-76
VALOR TOTAL: R$ 1.180.580,96 (um milhão, cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta 
reais e noventa e seis centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

Por restauração, alunos do "Chagas 
Pereira" são realocados em Aparecida
Mudança foi definida independente da modalidade de ensino adotada

A realocação dos alunos 
foi definida independente da 
modalidade de ensino a ser 
adotada (presencial ou remota) 
para o ano letivo de 2021.

Por ser um prédio tombado, 
Uma obra de recuperação 

do prédio da escola Chagas Pe-
reira, em Aparecida, transferiu 
os estudantes do colégio para 
outras instituições da cidade. 
O prédio, que fica no centro do 
município, vai passar por uma 
restauração devido aos danos 
na estrutura.

De acordo com a secretaria 

Da Redação
Aparecida

de Educação, Esporte e Cultura, 
os alunos do 1º ao 5º ano (perí-
odo da tarde) foram transferi-
dos para a escola MAE (Maria 
Aparecida Encarnação), que 
fica à rua Leopoldo Macedo, 
nº 106, no bairro Ponte Alta. 
O sexto ano (período da tarde) 
e os 7º, 8º e 9º anos (período 
da manhã), passam para o 
Ceja (Centro Educacional do 
Jovem Aprendiz), que fica à 
rua Simplício Soares, nº 380, 
no bairro Santa Rita.

a pasta está elaborando um 
documento que será entregue 
ao Condephaat (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico), em busca do parecer do 
órgão e a liberação da obra.
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encargo de desenvolver po-
líticas públicas eficazes e 
adequadas para o controle 
reprodutivo de cães e gatos, 
bem como para os seus reco-
lhimentos, vacinações, iden-
tificações e disponibilizações 
para adoção”, salientou.

Na liminar, a juíza Luciene 
Belan Ferreira Allemand de-
terminou um prazo de seis 
meses para a construção 
de um centro de zoonoses e 
estipulou uma multa diária 
de R$ 500 a R$ 100 mil 
para o descumprimento da 
determinação.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a 
duas prefeituras. O secretário 
de Justiça e Cidadania de Po-
tim, Marcelo Augusto Pazzini, 
contou que devido à pande-

Justiça concede liminar e Aparecida e Potim
têm seis meses para construir centro de zoonose

Câmara de Silveiras aprova novo reajuste 
salarial para os servidores municipais

Juíza determina prazo e estipula multa diária que varia entre R$ 500 e R$ 100 mil

Vereadores atendem Executivo; aumentos na gestão de Carvalho ultrapassam 23%

O TJ-SP (Tribunal de Justiça 
de São Paulo) concedeu uma 
liminar ao Ministério Público 
contra as cidades de Apareci-
da e Potim, após entrar com 
uma ação civil pública por 
falta de um centro de zoonose 
e políticas públicas para a 
proteção dos animais.

A Promotoria de Justiça do 
Meio Ambiente instaurou um 
inquérito civil após receber 
uma representação formu-
lada pelo Condic (Conselho 
Comunitário dos Direitos 
Civis de Roseira) para apurar 
a falta de ações e políticas 
públicas municipais voltadas 
para o controle populacional 

Por unanimidade, a Câmara 
de Silveiras aprovou na noite 
da última segunda-feira (18) 
o projeto do Executivo que 
concede um reajuste salarial de 
4,52% aos servidores munici-
pais. Com a medida, a categoria 
acumula 23,31% de aumento 
em seus subsídios nos últimos 
cinco anos. 

Encaminhada pelo prefeito, 
Guilherme Carvalho (PSDB), a 
proposta de reajuste foi elo-
giada pela nova composição 
da Casa, que conta com cinco 
vereadores remanescentes e 
quatro novos nomes. Além do 
atual presidente, Sidnei Ferrei-
ra (PSDB), os outros veteranos 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale 

Da Redação
Silveiras

de cães e gatos das cidades de 
Aparecida e Potim.

De acordo o MP, as duas 
cidades ferem lei estadual 
nº 12.916, de 16 de abril 
de 2008, que dispõe sobre 
o controle da reprodução de 
cães e gatos e dá providências 
correlatas, Lei nº 11.977, de 
25 de agosto de 2005, que 
institui o Código de Proteção 
aos Animais do Estado e dá 
outras providências.

Em sua argumentação, o 
promotor Luís Dias Fernan-
des classificou como” inad-
missível” o Poder Executivo 
se eximir de cumprir seu 
dever. “Não pode o adminis-
trator público se estribar em 
argumentos de convivência 
e oportunidade para se des-
mentir de seu irrecusável 

são Marco Aurélio Gonçalves 
(PL), Neusa Menegon (PTB), 
Pedro Cirilo (PSD) e Pedro 
Paulo Cardeal (PTB).

Os novos vereadores esco-
lhidos pelos eleitores foram 
Dirceu dos Santos, o Dirceu Zé 
Carmo (DEM), Djalma Nunes 
(PSDB), Francisco Mendes 
(PSD) e Vicente Braga (PSD). 

Na justificativa do projeto, 
o chefe do Executivo explicou 
que o índice de reajuste de 
4,52% foi estabelecido através 
do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), referen-
te à inflação acumulada nos 
últimos 12 meses.

Uma das residências no bairro Santa Edwiges, em Aparecida; famílias da comunidade podem ser beneficiadas pelo projeto aprovado na Câmara

Aparecida cria aluguel solidário a 
famílias em alta vulnerabilidade
Benefício aprovado, também garantido a mulheres que sofrem algum tipo de 
violência doméstica e com vínculos familiares rompidos, tem duração de 12 meses

Em uma sessão extraordiná-
ria realizada no último dia 15, 
a Câmara de Aparecida provou 
por unanimidade um projeto 
do Executivo para criação do 
programa Aluguel Social para 
as famílias em situação de 
vulnerabilidade que tiveram 
suas moradias condenadas.

De acordo com o projeto, a 
Prefeitura pagará até 3/4 de 
um salário mínimo referente 
ao piso anual (R$ 825) para 
aqueles que tiveram suas 
casas abaladas após uma 
anomalias climáticas como 
enchentes e deslizamentos 
de terra. O pagamento será 
feito diretamente para as 
imobiliárias que gerenciam os 
imóveis. O benefício também 
é garantido às mulheres que 
sofrem algum tipo de violên-
cia doméstica, com vínculos 
familiares rompidos e que 
seja responsável por crianças, 
adolescentes e idosos.

O solicitante deve morar em 
Aparecida, possuir uma renda 
familiar per capita igual ou 
inferior a meio salário míni-
mo e não ser beneficiário de 
outro programa habitacional 
municipal, estadual ou federal.

Aparecida conta com 39 
pontos com famílias que se en-
contram em situação de risco.

Para contar com o Aluguel 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Social os interessados devem 
procurar o Cras (Centro de 
Referência da Assistência So-
cial) do seu bairro e solicitar o 
benéfico. Após a solicitação, o 
órgão fará uma avaliação so-
cial, além da avaliação técnica 
da Defesa Civil e engenheiros 
da Prefeitura.

De acordo com a secretária 

de Desenvolvimento e Promo-
ção Social, Natália Caroline 
Lino de Carvalho, todos terão 
um acompanhamento da 
pasta. “De dois em dois me-
ses as assistentes sociais de 
referência vão acompanhar 
essa família e realizar um 
planejamento com eles para 
conseguirem um emprego me-

lhor e direcioná-los”, explicou.
Emenda – A proposta ini-

cial seria de repassar o 
benefício por seis meses, 
com prorrogação de mais 
seis. Durante a aprovação 
do projeto, o vereador Car-
los Alexandre Rangel dos 
Santos, o Xande (PSD), apre-
sentou uma emenda que 

Foto: Arquivo Atos

aumenta o tempo do benefício 
do Aluguel Social de 6 para 
12 meses.

Apesar da proposta extra 
ter sido indicada pelo Legis-
lativo, gerando custos a outro 
Poder (o que fere o princípio 
de constitucionalidade), o 
prefeito sancionou o projeto 
com a emenda de Xande.

mia do novo coronavírus, o 
Município está com recursos 
escassos. “Nós entendemos 
que é importante o Centro de 
Zoonose, mas estamos ainda 
em uma fase de pandemia. 
Então, os custos do município 
estão todos praticamente vol-
tado ao combate e prevenção 
do Covid-19”, explicou.

Ainda segundo o secretá-
rio, Potim vai recorrer da 
decisão. Ele informou que 
já existe um estudo para 
construção do prédio. “A 
Prefeitura vai priorizar pri-
meiramente (sic) a castração 
dos animais e a longo prazo 
a construção do Centro de 
Zoonose”.

Parceria – Presidiários 
da Penitenciária 2 de Potim 
confeccionam casinhas para 

cães abandonados como uma 
das formas de ressocialização 
dentro da cadeia. Desde junho 
de 2020 eles constroem as 
casas de madeira e são do-
adas para a ONG Patas Pela 
Inclusão. A redação do Jornal 
Atos entrou em contato com o 
secretário de Justiça e Cidada-
nia, Jefferson Monteiro da Sil-
va, com perguntas sobre essa 
ação, mas até o fechamento 
dessa matéria não obtivemos 
resposta.

A Prefeitura de Aparecida 
informou à Promotoria que 
“atualmente não possuímos 
recursos para implantar um 
centro de zoonose, mas en-
traremos em contato os mu-
nicípios circunvizinhos para 
propor uma parceria quanto 
a este assunto”.

Com o aval da Câmara, o au-
mento será aplicado no salário 
dos servidores municipais a 
partir de janeiro. 

Este foi o quinto reajuste 
promovido por Carvalho nos 
últimos cinco anos. 

O primeiro, efetuado em 
2017, atingiu 8%, e os demais 
ocorreram em 2018 (2,79%), 
2019 (3,69%) e 2020 (4,31%).

Segundo o prefeito, os au-
mentos anuais fazem parte de 
sua política de valorização dos 
servidores municipais. “Estes 
reajustes são uma forma de 
agradecimento e reconhecimen-
to ao grande trabalho prestado 
pelos nossos colaboradores. 
É importante destacar que os 
índices respeitam o equilíbrio 
financeiro do Município, geran-
do um impacto orçamentário 
aceitável. Agradeço o apoio da 
Câmara nesta ação tão impor-
tante para dezenas de famílias”.

Trabalho de servidores em Silveiras; governo deve adequar salários

Gerdau paga 
R$ 10 milhões 
em PLR para 
funcionários

Por arrecadação, 
Caraguá oferece 
desconto de 10% 
no IPTU em 2021

Os trabalhadores da Gerdau 
começaram a receber, nesta 
quinta-feira (21), a segunda 
parcela da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados). Com 
valor estimado em R$10,3 mi-
lhões, a expectativa é de que a 
economia municipal deve sen-
tir melhoras em meio à crise.

No último ano, os funcio-
nários se mobilizaram após 
os resultados da participação 
apresentarem problemas. 
Segundo o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos, An-
dré Oliveira, a cobrança pela 
transparência na discussão 
da PLR tem sido continua. “Os 
números ficaram sim mais 
próximos da realidade do 
chão de fábrica, que está com 
boa produção. Teve áreas que 
atingiu quase os 100%, que é 
de 1,25 salário. Outras nem 
tanto, como no Acabamento 
da Pesada, mas todas ficaram 
perto de um salário”.

A empresa conta com 2,3 
mil funcionários. O pagamento 
é feito baseado nos salários, 
lucro global e de acordo com 
a produtividade de casa setor. 
Assim, é feito o cálculo do “Pro-
grama Metas” da fábrica, com 
um grupo de trabalhadores 
que teve pagamento propor-
cional devido a suspensão de 
contratos durante a primeira 
onda dos casos de Covid-19. 

Apesar da crise, os últimos 
dados financeiros da Gerdau 
apontam crescimento de 44% 
na produção de aço bruto no 
país, entre julho e setembro 
de 2020, se comparado com 
o mesmo período no ano 
anterior.

Na tentativa de auxiliar 
os contribuintes de Cara-
guatatuba em meio à crise 
econômica, a Prefeitura dará 
10% de desconto no IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) para o pagamento 
da cota única até o próximo 
dia 29.

Para os moradores que 
desejam pagar a contribui-
ção à vista, mas somente no 
próximo mês, será assegura-
do desconto de 5% até o dia 
22 de fevereiro. Os carnês 
referentes a este ano estão 
sendo entregues via Correios.

Segundo a Prefeitura, os 
moradores que desejarem a 
segunda via podem solicitá-
-la de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 14h, na sede da 
administração municipal. 
É possível também obtê-la 
pelo site oficial da Prefeitura,  
caraguatatuba.sp.gov.br.

Em caso de problemas, 
como a falta de acesso ao 
documento, os contribuintes 
contam com o atendimento 
pelo WhatsApp, no contato 
(12) 99792-3446 ou ainda 
pelo telefone (12) 3897-
8170.

Pindamonhangaba
Bruna Silva

Da Redação
Caraguatatuba
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Tempo de férias e de curtir 
família... de viver, mesmo que 
de maneira diferente do que 
queríamos, momentos inesque-
cíveis!!

#táComigo??

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.

Você gosta de Do-
nuts? E de Eclair 
(bomba recheada)? 
Bolos?? Então não 
tem jeito. . .  você 
precisa conhecer a 
“BomBolo”!! Ludy-
mila, filha da Mila 
e do Atala Trepe-
chio arrasa nos seus 
maravilhosos qui-
tutes!!! É simples-
mente de dar água 
na boca só de ver... 
Siga nas redes so-
ciais. Vai amar!!

Você gosta de ar-
tesanatos? Eu amo!! 
Precisa conhecer o 
lindo trabalho reali-
zado pela Ana Pau-
la... Muitos mimos 
lindos, úteis e ado-
ráveis. “Ana Atelie” 
é um ótimo lugar 
para você presen-
tear alguém ou para 
você mesmo!!! Veja 
agora, não deixe 
para depois, é show!

Tem lugares em 
Lorena que mar-
cam o coração da 
gente, sabe? “Café 
da Morga e Gelato” 
é um exemplo dis-
so.... Além do sorve-
te maravilhoso, tem 
tantas delícias para 
acompanhar seu 
café ou seu suco, 
que fica quase im-
possível escolher 
um só! Vale a pena 
conferir! É bom, 
muito bom!

 
"Desdocéu"... Co-
nhece o “Bem Mi-
neirim”, da Carla e 
do Leôncio?? É bom 
dimais da conta, sô! 
Vale muito a pena 
conhecer (pertinho 
da Unimed) ou fazer 
seu pedido online. 
Especializado com 
os “trem” de Minas 
como queijos, doces, 
cachaça, pamonha e 
até um cafezim! Per-
de tempo não... "De-
diprosa" que vale a 
pena curtir!

 
Quando for a Cunha, 
não deixe de pro-
curar pela Marli 
Ferraz de Campos! 
Que mão para fazer 
doces e outras tan-
tas gostosuras! E o 
rocambole? Maravi-
lhoso! Ela é demais. 
Além de esbanjar 
simpatia e alegria. 
Marli, você é admi-
rável!!!

 
Breno Líbano sem-
pre foi uma daque-
las pessoas que são 
super dedicadas, 
competentes e bem 
humoradas! Mas se 
o assunto for tra-
balho, a BLCar faz 
o melhor, quando o 
ramo é ar-condicio-
nado!!! Excelente! 
Vale conferir!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com 
#táComigo?

 Família de pessoas lindas e mulhe-res incríveis é a da charmosa e eterna educadora Nadya Galvão. Uma mulher que deixou um rastro incrível de com-petência por onde passou, além de ser chiquérrima, agradável e maravilhosa! Mas quer ver ela transbordar de alegria e emoção?? É só rodeá-la com seus netos!!! Não é mesmo lindo de viver? É um doce presente que recebemos da vida termos a chance de sermos avós... Um abraço cheio de admiração e carinho, querida!!

 Não tem realização maior para os pais do que ver lindas conquistas de seus filhos. Quem está todo emocio-nado com a mais uma conquista de sua lindíssima filha Maria de Fáti-ma Gonçalves Ramos da Silva é o casal Ana Luiza e Marquinhos, da Colchoaria Ramos. Não é para menos... Formou-se com honra e destaque em Direito realizando um grande sonho de sua vida. Parece que o papai acertou em sua carrei-ra, não é mesmo?? E nossa “Fafá”,  com certeza, merece o que há de melhor nessa vida!! Parabéns! Que venham muitas e muitas conquistas em sua vida, minha linda!!

 Quem comemorou também 
mais uma primavera essa sema-
na foi a fofíssima Laura Cipria-
no, filha do casal de Cruzeiro, 
Bruno e Thaís Guerra. Ela não 
é mesmo um encanto?? Que 
tenha sempre luz em sua vida 
e espalhe essa sua alegria por 
onde passar. Feliz aniversário, 
Laura!  Um big abraço cheio de 
carinho para você!!

 SociAtos Aniversários... Sempre tem gente 

especial comemorando mais um ano de vida. Destacamos essa 

semana o jovem fotógrafo Raffael Bevilacqua, a charmosa 

Paula Salles, de Cachoeira Paulista; do querido amigo Douglas 

Areco; o lindo jovem Luis Felipe Lopes, o grande empresário 

de Campinas Cassius Di Cianni, nosso amigo querido Djalma 

Diniz; a amada Terezinha Duarte e a nossa amada psicóloga 

Cigiane Bittencourt, a adorável professora Isandra Correa 

Porto, e a amada Maria Ignez de Araújo Castro. Parabéns, 

felicidades, paz e alegria é o nosso desejo para todos vocês e 

aos demais aniversariantes da semana!! 

Tem pessoas que marcam nos-

sas vidas e permanecem em 

nossos corações para sempre... 

É o caso do charmoso e querido 

Eduardo Malerba, o “Dudu”. 

Um profissional incrível, fez do 

handebol um destaque em nossa 

cidade, um professor dedicado e 

determinado, além daquele amigo 

que todos gostam de tê-lo por 

perto... Dudu, você é tudo de bom! 

Sucesso sempre, meu lindo!!!

“Defina sucesso com seus próprios termos, o alcance 
segundo as suas próprias regras e viva uma vida da qual 
você se orgulhe.”                  

Anne Sweeney

 Quem comemorou mais um ano de vida ao lado de sua família que é muito linda e estimada em nossa cidade foi a maravilhosa Sandra Malerba. Um momento de alegria, festividade ao lado das filhas e de nosso eterno político Ivo Malerba, que tanto fez por nossa cidade. Sempre bom comemorar a vida ao lado de gente que amamos, não? Para-béns, Sandra, bênçãos de luz e harmonia, saúde e paz para você!! Um imenso abraço!!


