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Rigor do Estado e posicionamento da Justiça pressionam municípios a seguir decreto paulista, 
mesmo após protestos pelas ruas; RMVale tem índices recordes de contaminações de Covid

Guará, Lorena e Aparecida 
retornam à fase vermelha

A polêmica queda de braço 
entre o Governo do Estado 
e parte dos municípios da 
região teve mais um emba-
te, desta vez sob atenção 
da Justiça. A Prefeitura de 
Guaratinguetá recebeu uma 
determinação do Tribunal 
de Justiça de São Paulo para 
fechar as atividades conside-
radas não essenciais a partir 
da próxima segunda-feira 
(1). O Município seguia as 
regras da fase laranja do 
Plano São Paulo, ou seja, 
mais brandas que a determi-
nação do Governo do Estado 
para que toda a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
mantivesse restrições sobre 
o funcionamento dessas 
atividades.

A situação é a mesma de 
Aparecida e Lorena. Na ca-
pital católica, o prefeito Piri-
quito acatou a recomendação 
da Procuradoria de Justiça 
do Estado de São Paulo para 
seguir o decreto estadual. 
Com isso, todas atividades 
não essenciais devem ficar 
fechadas até o próximo dia 7. 
Entre as atividades afetadas, 
está a feira livre, que havia 
sido liberada pela Prefeitura 
no início da semana.

Em Lorena, o prefeito Sylvi-
nho Ballerini (PSDB) assinou, 
nesta quinta-feira (28), o 
terceiro decreto da semana 
em relação às medidas de 
prevenção à Covid-19. A 
tentativa de abrir setores da 
economia, em uma estratégia 
mais branda, foi barrada 
pela Procuradoria Geral do 
Estado, que prevê que sejam 
atendidas as recomendações 
da fase vermelha. A admi-
nistração foi alvo de críticas 
e protestos com direito à 
carreata pelas ruas centrais 
do município.

O governador João Doria (esq.), que não vê alteração de fase tão cedo na RMVale; Soliva, Ballerini e Piriquito também decretaram fase vermelha

Saúde habilita sete leitos 
de UTI no Hospital
de Campanha de Guará

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá confirmou a 
abertura de sete leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
no Hospital de Campanha, 
centro médico exclusivo para 
atendimentos a pacientes com 
Covid-19. Os leitos começam a 
atender na primeira semana 
de fevereiro. Foram contra-
tados médicos intensivistas, 
responsáveis pela ala dedica-

da aos pacientes em quadro 
clínico mais grave. Os leitos 
foram abertos no Hospital de 
Campanha, que atendia até 
então apenas pacientes em 
estágio inicial da doença. A 
secretária de Saúde, Maristela 
Macedo, confirmou que foi 
contratada uma empresa de 
Guaratinguetá especialista no 
serviço de intensivistas.

Isael explica 
medidas contra 
Covid-19 para 
manifestantes  

Após Pindamonhangaba 
voltar à fase vermelha da 
flexibilização da quarentena, 
a mais rigorosa do Plano São 
Paulo, comerciantes, empre-
sários e motoristas de aplica-
tivos passaram a pedir maior 
flexibilização das atividades. 
Uma carreata por menos res-
trições foi organizada nesta 
quarta-feira (27) e obteve res-
posta no dia seguinte. Para os 
organizadores, a alta nos casos 
de Covid-19 no município se 
dá diretamente pelas festas 
com aglomeração e não pelo 
funcionamento do comércio, 
que atende com os protocolos 
de saúde.

Após Cruzeiro, 
Caraguatatuba e 
Ubatuba param 
com Zona Azul

Acompanhando a decisão 
de Cruzeiro, as prefeituras 
de Caraguatatuba e Ubatu-
ba suspenderam na última 
terça-feira (26) a cobrança 
da taxa do estacionamento 
rotativo, a “Zona Azul”. A 
medida foi motivada pela 
proibição do funcionamento 
do comércio não essencial 
diante o avanço da pande-
mia, o que deverá reduzir o 
fluxo de veículos nas regiões 
centrais das cidades.

Potim decreta 
fase vermelha 
e multa de até
R$ 4 mil

Ao contrário das vizinhas 
Aparecida e Guaratinguetá, 
Potim acatou sem confronto o 
pedido do Governo do Estado 
e determinou o regresso à 
fase vermelha do plano São 
Paulo. Entre as ações do novo 
decreto, assinado pela prefeita 
Erica Soler (PL), multa para 
estabelecimentos que desobe-
decerem às novas normas de 
flexibilização. O documento foi 
publicado na  última segunda-
-feira (25),.

Silveiras garante 
apoio financeiro 
para entidades 
assistenciais

A Câmara de Silveiras apro-
vou, por unanimidade, o 
projeto do Executivo que 
amplia os valores das verbas 
municipais.Novos leitos disponibilizados para o atendimento à Covid, em Guará

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista anunciou na última 
terça-feira (27) que o processo 
seletivo para contratação de 
dez profissionais para traba-
lharem na Santa Casa de Mise-
ricórdia da cidade foi suspenso. 
A administração apontou a 
mudança para fase vermelha 
como como causa. 

Santa Casa
decide parar 
com concurso 
em Cachoeira
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Sylvio Ballerini

Isael Domingues

Política a conta-gotas...

Lorena - Se depender de sua 
equipe de comunicação (ou algo que 
deveria ser uma), o prefeito Sylvio 
Ballerini deve ter muitas dificuldades 
em chegar aos olhos e ouvidos dos 
moradores. Enquanto a população 
questiona o que a Prefeitura planeja 
para amenizar os impactos da crise, 
que fecha portas no comércio e reduz 
o número de leitos disponíveis nos 
hospitais, a assessoria da Prefeitura 
mais parece preocupada em brincar de 
programa de entrevistas com secretá-
rios (que também ainda não entraram 
no ritmo de trabalho que a população 
espera). Como disse o outro: um 
simples celular com whats na mão do 
prefeito seria mais eficiente... e barato!

Dois prefeitos - Isael Domin-
gues (Pindamonhanga) e Thales 
Gabriel (Cruzeiro), que jogaram 
abertos com a população anteci-
pando a fase vermelha  do combate 
a Covid-19 em seus respectivos 
municípios. A similaridade do 
aparelhamento da saúde pública 
motivou os gestores, cada um em 
suas realidades, a fecharem de 
forma consciente a economia, en-
frentando rejeições, repúdios e até 
mafestações contrárias à medida.  
Em ambas as cidades o índice de 
ocupação hospitalar margeou os 
100% e a resposta do Governo foi 
inferior ao esperado para manter os 
atendimentos.

O VÍRUS DA POLÍTICA
Agora temos braço e não te-

mos vacina!
Nos vinte anos escrevendo 

nunca me senti tão impotente 
para produzir uma coluna.

Um sentimento de vergonha!
Como explicar, justificar o 

desencontro de medidas que 
estão sendo desenvolvidas para 
salvar vidas.

A vida humana parece não 
ter valor!

A estatística da morte virou 
um ato corriqueiro.

A ciência sendo desacatada e 
menosprezada.

O Brasil sempre foi elogiado 
pelo seu plano de imunização 
com índice de atendimento va-
cinal que poucos países desen-
volvidos alcançam.

As equipes médicas estran-

geiras visitavam o país, mantem 
contato com os nossos técnicos, 
para conhecer o processo de 
atendimento com índices de qua-
se 100% da população.

Infectologistas, médicos sa-
nitaristas, o corpo funcional do 
ministério da saúde, secretarias 
da saúde estadual e municipal, 
organizavam os planos de imuni-
zação com uma perfeição tal que 
a população apenas aguardava a 
data e comparecia.
O importante era salvar vidas.
O respeito as pessoas, a vida!
A certeza de a vida estar em 
perigo.
A solidariedade, o companheiris-
mo, técnicos que se alimentavam 
de lanches para não abandonar a 
sua posição e o reconhecimento 
da população pelo ato.

Os problemas logísticos de 
colocar a vacina no local certo 
no momento certo, utilizando 
os mais diversos tipos de trans-
porte.

Inexplicável as razões e cau-
sas o porquê destruímos o que 
construímos ao longo do tempo.

Inconcebível imaginar que 
a questão de saúde pública se 
transformasse em disputa políti-
ca enaltecendo o negacionismo.

Negar a existência da ciência 
e disseminar a dúvida sobre o 
único elo de salvamento de vidas 
é desprezar o ser humano.

Evidente, que o Covid-19 é 
um vírus desconhecido, letal, 

mutante, uma vez mais a confian-
ça na ciência, a única esperança, 
respondeu em tempo recorde 
para combater a doença.

Inacreditável o avanço do co-
nhecimento humano nesta área e 
impossível entender que muitos 
desacreditam do seu efeito.

Um vírus aterrador sendo 
combatido “precocemente” sem 
comprovação científica, por pro-
dutos farmacêuticos inadequa-
dos. O medo supera o bom senso 
por produtos farmacêuticos 

Recursos financeiros aloca-
dos nestes produtos sem resulta-
do, apenas no achismo e na sen-
sação, dominada pelo medo, e as 
pessoas se sentindo protegidas.

Medidas simples como o uso 
de máscara, lavar as mãos, hi-
gienizar com álcool gel e evitar 
aglomerações.

Um desprezo para estas me-
didas simples.

O importante é tomar remédio 
para matar piolho, se hospitali-
zar, usar leitos escassos de hospi-
tais e equipamentos sofisticados 
para salvar vidas.

 O fato de o vírus ser invisível 
as medias simples se tornaram 
totalmente desacreditadas, como 
lavar as mãos, hábito desconhe-
cido pelo brasileiro.

Pelo vírus ser invisível não 
faz sentir não se aglomerar, pois 
com certeza, para os debochados 
e inconsequentes, não ficará no 
nosso meio.

Quanta mentira e dúvidas 
espalhadas ao vento para gerar 
a confusão e a incerteza da cura, 
simplesmente, para ocultar a 
incompetência daqueles que se 
julgam os donos da verdade.

A incompetência incomensu-
rável que levou pessoas a perder 
a vida asfixiados.

O sopro do resto de vida em 
cilindros vazios de oxigênio.

Mortos asfixiados pelo des-
caso.

A pandemia do vírus nos veio 
mostrar a grande divisão no país: 
educados e mal educados.

Este é o retrato de um país que 
não está quebrado, mas inacaba-
do, em construção!

Não é o país que imaginei 
deixar para meus descendentes!

Peço desculpas, ao leitor, pela 
minha indignação.

“O sopro do resto de vida em 
cilindros vazios de oxigênio”

“A nação não está 
quebrada, mas 

apenas inacabada”
 Amanda Gorman, poetisa americana

Antonio Mineiro

Thales Gabriel

Leitura dinâmica
Uma consulta entre os cientistas 

políticos da região após completar 
um mês de novos e renovados man-
datos, já foi possível uma leitura do 
que os eleitores podem esperar dos 
governos municipais:
Cachoeira Paulista - tem largada, 
mas não sabem se terá chegada;
Canas - ainda impera a lei do si-
lêncio;
Lorena - muita gente no pódio, 
concentra mas não sai;
Cruzeiro - muito trabalho pela 
frente com dinheiro curto;
Guaratinguetá - o sonho ainda não 
acabou;
Pindamonhangaba - a cidade não 
pode parar e a oposição não deixa 
por menos;
Aparecida - cidade insaciável, cre-
dibilidade baixa;
Potim - o pior já passou, mas se não 
pegar pra valer a coisa desanda;
Piquete - adrenalina e ritmo ace-
lerado;
Silveiras - 'receita de bolo', basta 
seguir no passo a passo;
Ubatuba - cadê o dinheiro dos 
financiamentos públicos?
Caraguá - a realidade que a ma-
quiagem não esconde!

O império contra-ataca
Pelo teor dos requerimentos na 

primeira sessão de Câmara de Ca-
choeira, não precisa ser vidente para 
imaginar que o prefeito Antônio 
Mineiro não terá vida fácil com o 
Legislativo. Quem ouviu ou tomou 
conhecimento dos discursos de tri-
buna, se não conhecesse os personas 
da Motolândia que sobreviveram 
às urnas eleitorais, imaginam que 
em 30 dias de mandato o prefeito 
criou todos os problemas que eles 
criticaram. Perguntem ao incoerente 
Max Barros!!!

Não joga na defesa...
...ainda marcam gol contra – 

Não precisa ser expert para sacar 
que o prefeito Antônio Mineiro vai 
virar saco de pancadas daquela meia 
dúzia vereadores inconformados 

com o ‘final da 
mamata’ em Ca-
choeira Paulista. 
De acordo com 
a patuleia, mes-
mo o grupo do 
prefeito sendo 
maioria em ple-
nário, a primeira 
impressão é que 

não terão pegada para defender o 
governo. Nesta primeira sessão, 
além de ‘mudos marcaram gol 
contra' votando com a oposição no 
festival de requerimentos que vão 
‘encher a paciência’ da administra-
ção. Há quem diga que esta faltando 
um preparador técnico para o time 
de Mineiro...

Terremoto
Corre na boca pequena de Ca-

choeira, se o prefeito Antônio Mi-
neiro levar a sério reestruturação 
dos aluguéis dos boxes do prédio da 
Rodoviária Velha – região central da 
cidade – vai dar a repercussão de um 
‘terremoto’, e o ‘epicentro sísmico’ 
vai ser na Câmara Municipal, quer 
dizer, no colo de um dos vereadores. 
Já que a meta é passar o município a 
limpo, na opinião de muitos é inad-
missível alguém alugar praticamen-
te todos os pontos comerciais locais 
pelo valor simbólico de apenas um...

O que muitos querem saber
O novo Conselho Municipal de 

Políticas para as Mulheres de Gua-
ratinguetá, em processo de criação 
na administração do prefeito Marcus 
Soliva, vai resolver ou inibir a prá-
tica de assédio ao elenco feminino 
da Prefeitura, a exemplo do que 
andaram comentando pelos andares 
do Palácio de Vidro?

Em solenidade de posse o engenheiro João Bosco Romeiro, engenheiro Vinicius 
Marchese Marinelli – presidente do CREA SP e o engenheiro Fernando Macedo

O engenheiro João Bosco Romeiro foi eleito como conselheiro do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA para um 
mandato de 3 anos, podendo ser renovado para 6 anos. A posse ocorreu no último 
dia 20, em solenidade no auditório do órgão, em São Paulo e, junto a ele, foi 
empossado o engenheiro Fernando Macedo como suplente. Romeiro e Fernando 
foram convidados a participarem das eleições para o CREA SP, representando 
a AGEA-Associação Guaratinguetaense de Engenheiros e Arquitetos, através 
de sua diretoria representada por sua presidente a engenheira Vanessa Lucchesi. 
Entre as atribuições do conselho está a fiscalização do exercício profissional 
do engenheiro e profissionais do sistema CONFEA/CREA. 

Romeiro toma posse como conselheiro do CREA-SP

E por falar em mulheres...
...o prefeito Marcus Soliva 

avançou o layout da nova Secretaria, 
quer dizer, Conselho das Mulheres 
em reunião com as três vereadoras 
Alexandra Protetora (PL), Rosa 
Filippo (PSD) e Dani Dias (PSC) 
nesta semana. O projeto deverá ser 
proposto na primeira sessão de Câ-
mara da atual legislatura, no dia 8.

Força-tarefa
Mesmo com a cidade fervendo 

em contradições com o primeiro 
decreto da nova administração que 
fechou Lorena na fase vermelha no 
combate ao coronavírus, o prefeito 
Sylvio Ballerini cumpriu agenda 
na última segunda-feira em duas 
secretarias de Estado: Habitação 
e Infraestrutura. Na força-tarefa, 
Executivo e Legislativo foram em 
busca de novas moradias no CDHU 
e a regularização do abastecimento 
de água e rede de esgoto em áreas 
de ocupação, em especial no Parque 
Rodovias. Para auxiliar nas apresen-
tações e planejamento, o presidente 
da Câmara, Fábio Longuinho e seu 
vice Beto Pereira fizeram parte da 
comitiva. . 

Três em um
A patuleia política de Lorena 

terminou a semana questionando o 
prefeito Sylvio Ballerini pela edição 
de três decretos na mesma semana. 
O que alguns entenderam como 
tentativas da 
Prefeitura em 
adequar as me-
didas do Esta-
do na realidade 
local – preser-
vando algumas 
atividades em 
funcionamento 
– outros porém, 
levaram cem por cento para o lado 
crítico, inclusive com manifesta-
ções. Provavelmente faltou publi-
cidade na pressão que Doria fez 
para forçar os municípios a segui-lo 
no Plano São Paulo – recorrendo a 
uma ameaça de ação judicial pela 
Procuradoria Geral. 

Não convidem para...
....a mesma picanha – o grupo 

do vice prefeito de Pinda, Ricardo 
Piorino, os infiltrados de Fabiano 
Vanone na administração e por fim, 
o time de Felipe César, mesmo que 
o churrasqueiro seja o próprio pre-
feito Isael Domingues, com Rodeley 
Miotto alimentando a churrasqueira 
e lendo uma sentença judicial que 
requentaram de 2019!!!

Tour parlamentar
A semana foi movimentada 

para o vereador Herivelton Vela 
– do PT. Após estrear na primeira 
sessão ordinária da Câmara de 
Pinda, já embarcou na ponte aérea 
rumo à Capital Federal para um 
encontro com lideranças petistas 
na discussão dos interesses de seu 
público eleitoral, os metalúrgicos. 
Com isso, a especulação política 
do mercadão ficou em dúvida se 
este primeiro 'tour parlamentar' do 
vereador, correu pelos cofres do 
Legislativo ou do Sindicato, já que 
pelas redes sociais, Vela, embora 
vereador, foi tratar assuntos da ca-
tegoria e depois deu um 'rolê' nos 
gabinetes dos deputados...

Resistência
A repercussão do decreto de Tha-

les Gabriel colando Cruzeiro na fase 
vermelha, bem antes do plano Do-
ria, digo, São 
Paulo, seguido 
da forma como 
ele atendeu os 
manifestantes 
contrários as 
res t r ições  – 
com educação 
e respeito – na 
porta da Pre-
feitura, ultrapassou as divisas do 
município, tornando-se referência 
a outros prefeitos, inclusive o Saud 
de Taubaté. A dificuldade que Thales 
enfrenta é com o índice de pacien-
tes da região que tem sua estrutura 
de saúde como referência, porque 
o número de infectados da cidade 
diminuiu com suas medidas.

Circunstâncias
Os efeitos e críticas ao decreto 

do Estado em fechar mais uma vez a 
economia da região chegou também 
em Pindamonhangaba. A exemplo 
de outros prefeitos, Isael Domingues 

tentava equa-
cionar a libera-
ção de alguns 
se to re s  pa ra 
funcionamento 
nestes dias de 
fase vermelha, 
quando foi sur-
preendido com 
a notícia de uma 

sentença condenatória, em cima 
da Prefeitura, por ter flexibilizado 
várias atividades no ano passado. 
Mesmo assim, o prefeito recebeu 
em seu gabinete comerciantes e 
prestadores de serviços, mas por 
'obra e graça de João Doria', nada 
pode ser feito...
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Justiça determina e Guaratinguetá 
fecha comércio a partir de segunda
Decisão vem cinco dias após cidade liberar atividades não permitidas na fase vermelha

A Prefeitura de Guaratin-
guetá recebeu uma determi-
nação do Tribunal de Justiça 
de São Paulo para fechar as 
atividades consideradas não 
essenciais a partir da próxima 
segunda-feira (1). O Municí-
pio seguia as regras da fase 
laranja do Plano São Paulo, 
ou seja, mais brandas que a 
determinação do Governo do 
Estado para que toda a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) mantivesse restrições 
sobre o funcionamento dessas 
atividades.

Em nota, a Prefeitura con-
firmou a publicação de um 
novo decreto que restringe 
serviços e atividades econômi-
cas. “Com isso, fica proibido o 
funcionamento do comércio, 
serviços em geral e outras 
atividades que estavam per-
mitidas durante os dias da 
semana. Com o novo decreto, 
poderão funcionar somente 
os essenciais”.

Apenas hospitais, clínicas, 
farmácias, consultórios odon-
tológicos, mercados, estabe-
lecimentos de saúde animal, 
supermercado, atacadistas 
de alimentos, feiras livres, 
padarias, estabelecimentos 
de alimentos e outros servi-
ços listados como essenciais 
poderão funcionar. Nas feiras 
livres fica proibido o consumo 
de alimentos no local, sendo 
permitida apenas a compra.

Atividades religiosas terão 
capacidade máxima limitada 
a 40% de ocupação. Acade-
mias, parques públicos, lojas, 
campos de futebol, quadras 
poliesportivas estarão fe-
chadas. Com a publicação do 
novo decreto fica proibida a 
realização de quaisquer tipos 
de eventos no município.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) afirmou que a culpa do 
aumento de contaminação 
não é do comércio, mas são 
os comerciantes que sofrem 
com os fechamentos das lo-
jas. “Isso é fator de segunda 
onda, de reflexo de fim de 
ano, de vários locais liberados 
e pessoas sem consciência da 
necessidade de se proteger, 
fazem jogos de futebol, aglo-
merações em praças públicas, 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

festinhas”, citou.
A decisão chegou à cidade 

na última quinta-feira (28) 
de acordo com o prefeito. O 
Município já havia sido noti-
ficado pelo Governo do Estado 

de São Paulo, na quarta-feira, 
sobre o seguimento do decre-
to de fase vermelha do Plano 
São Paulo.

Na última segunda-feira 
(25), o secretário de Admi-

nistração de Guaratinguetá, 
Saluar Pinto, havia afirmado, 
durante o programa Atos no 
Rádio, que a cidade não havia 
desrespeitado o decreto do 
Estado, já que o entendimen-

to da Prefeitura era de que 
não havia citação de fase 
vermelha fixa para a região, 
mas o documento trazia em 
anexo artes que apontavam 
o município na fase vermelha.

Novos leitos disponibilizados para o atendimento à Covid, em Guaratinguetá; Saúde amplia estrutura a crescente demanda regional de pacientes

Saúde habilita sete leitos de UTI no 
Hospital de Campanha de Guará
Unidades recebem profissionais e ampliam capacidade de internação por covid

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá confirmou 
a abertura de sete leitos de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) no Hospital de 
Campanha, centro médico 
exclusivo para atendimentos 
a pacientes com Covid-19. 
Os leitos começam a aten-
der na primeira semana de 
fevereiro.

Foram contratados médi-
cos intensivistas, que serão 
os responsáveis pela ala 
dedicada aos pacientes em 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

quadro clínico mais grave, 
acometidos pelo novo corona-
vírus. Os leitos foram abertos 
no Hospital de Campanha, 
que atendia até então apenas 
pacientes em estágio inicial 
da doença.

A secretária de Saúde do 
município, Maristela Macedo, 
confirmou que foi contratada 
uma empresa de Guaratin-
guetá especialista no serviço 
de intensivistas. O número de 
médicos não foi especificado. 
“Eu sei que tem um plantonista 
24 horas, um responsável téc-
nico e um médico diarista que 
é obrigado por lei a ter nesses 
leitos”, salientou.

Recentemente, Guaratingue-
tá tem registrado mais de cem 
casos confirmados de Covid-19 
por dia. Por duas vezes conse-
cutivas foram marcados 138 
novos casos em apenas 24 ho-
ras, a pior e mais preocupante 
marca do município desde o 
início da pandemia.

No mesmo ritmo em que os 
casos aumentam, a taxa de 
internação continua subindo. 
“Concluímos pela abertura 
de mais sete leitos, pois te-
mos todos os equipamentos, 
respiradores importados da 
Alemanha, tudo que compõe 
nossa UPA nível 3. A contra-
tação da equipe médica já foi 

feita, todo processo licitatório. 
É uma equipe de intensivistas 
que têm que acompanhar”, 
afirmou Maristela.

A taxa de ocupação de leitos 
de UTI para casos exclusivos 
de Covid-19 em Guaratinguetá 
estava em 73%, nesta semana. 
“Esperamos baixar a ocupação 
de leitos de UTI para 60%, o 
que nos dá uma condição mais 
tranquila para absorver possí-
veis novos casos que possam 
acontecer”.

Guaratinguetá tem duas 
portas de entrada para casos 
de Covid-19, uma delas é o 
Hospital de Campanha e a 
outra é o Pronto Socorro.

Lorena lança terceiro decreto em uma semana 
alterando as medidas restritivas na quarentena
Nova mudança de posicionamento sobre flexibilização de atividades é motivada por parecer 
da Procuradoria Geral do Estado; cidade enfrenta manifestações por reabertura do comércio

A incerteza tomou conta 
dos últimos dias para parte 
dos empresários de Lorena. 
O prefeito Sylvinho Ballerini 
(PSDB) assinou, nesta quinta-
-feira (28), o terceiro decreto da 
semana em relação às medidas 
de prevenção à Covid-19. A 
tentativa de abrir setores da 
economia, em uma estratégia 
mais branda, foi barrada pela 
Procuradoria Geral do Estado 
que prevê que sejam atendidas 
as recomendações da fase ver-
melha, estipulada pelo Governo 
do Estado.

De acordo com a Prefeitura, 
é preciso que as orientações do 
Governo sejam seguidas, assim 
como as do Governo Federal de 
maneira supletiva, para que 
não haja pena de responsabi-
lidade civil e criminal.

Ainda no início desta sema-
na, assim como toda região, 
Lorena iniciou a fase vermelha 

Bruna Silva
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com objetivo de diminuir a cir-
culação do coronavírus e con-
sequentemente as internações, 
mas na quarta-feira (27), com 
a pressão dos comerciantes 
para uma maior flexibilização, 
o Município publicou um novo 
decreto mais permissível, ga-
rantindo atuação em parte das 
atividades consideradas não 
essenciais, entre elas salões de 
beleza e barbearia.

Porém, um parecer da Pro-
curadoria-Geral do Estado, 
divulgado nesta quinta-feira 
(28), aponta que as medidas 
estão em desacordo com o 
Plano São Paulo de retomada 
da economia. Dessa forma, 
Lorena retorna para a fase 
vermelha em que bares, sho-
ppings, restaurantes e similares 
ficam impedidos de atender 
clientes presencialmente, as-
sim como salões de beleza, 
barbearias e academias, além 
da proibição da realização de 
eventos. O novo texto garante 
a permissão para a realização 
de cultos religiosos, desde que 

as igrejas apresentem protoco-
los de atuação e respeitem as 
medidas de distanciamento e 
uso de máscaras de proteção.

A promessa é de manter uma 
fiscalização efetiva, principal-
mente em locais que há maior 
fluxo de pessoas, gerando 

aglomerações.
Lorena chegou nesta quin-

ta-feira aos 2.884 casos con-
firmados do novo coronavírus, 
com 57 óbitos. A taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) segue 
em alta, beirando o colapso 

municipal, com 14 dos 15 lei-
tos ocupados, causando 93% 
de ocupação. A ocupação na 
enfermaria está em 58%. Dados 
epidemiológicos confirmam 
que mais de trezentas pessoas 
ainda aguardam a confirmação 
dos testes.

Loja na Rua Principal, no Centro de Lorena, anuncia venda pelo Whatsapp, estratégia para driblar restrições

Verbas para 
entidades são 
ampliadas 
em Silveiras
Reajuste atende 
Apae de Cachoeira 
Paulista e Lar São 
Vicente de Paula

A Câmara de Silveiras 
aprovou, por unanimidade, 
o projeto do Executivo que 
amplia os valores das verbas 
municipais destinadas para 
duas entidades assistenciais. 
O reajuste busca contribuir 
para que as instituições 
tenham mais recursos para 
continuarem atuando du-
rante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Com o aval dos vereadores 
na última terça-feira (26), 
a partir de fevereiro a Pre-
feitura aumentará em 60% 
o valor do repasse mensal 
encaminhado ao asilo Lar 
Vicente de Paula, saltando 
de R$ 2,5 mil para R$ 4 mil. 
Localizada na região central 
da cidade, a entidade acolhe 
trinta idosos.

A outra instituição bene-
ficiada com o reajuste foi a 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de 
Cachoeira Paulista, responsá-
vel pelo atendimento de vinte 
portadores de necessidades 
especiais de Silveiras. Com 
um aumento de 33%, o valor 
da verba mensal passará de 
R$ 6 mil para R$ 8 mil. “Es-
tamos muito felizes em poder 
retribuir um pouco mais com 
essas duas grandes entidades 
que realizam um trabalho tão 
importante para a sociedade. 
Sabemos que a pandemia 
prejudicou financeiramente 
todos os setores, inclusive 
o assistencial, que sofreu 
queda de doações. Então, 
esse aumento do repasse as 
ajudará a reequilibrar suas 
finanças”, explicou o prefeito, 
Guilherme Carvalho (PSDB).

Além da Apae e do Lar 
Vicente de Paula, Silveiras 
destina atualmente recursos 
mensais de R$ 500 para a 
Apae de Cruzeiro e R$ 5 mil 
para o Berço Redenção de 
Cachoeira Paulista, que aco-
lhe crianças e adolescentes 
que aguardam ser adotados. 

Num vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Silveiras, a presidente do 
Lar Vicente de Paula, Raquel 
Vilhena, comemorou o refor-
ço no apoio concedido pelo 
Executivo. “Agradecemos 
muito este aumento de R$2,5 
mil para R$ 4 mil, que nos 
ajudará muito neste momen-
to de pandemia. A Prefeitura 
vem colaborando muito com 
o nosso trabalho, inclusive 
nesta semana todos nossos 
assistidos foram vacinados 
contra a Covid-19”.

Da Redação
Silveiras
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Leito de Pindamonhangaba; após lotação, Isael promete ampliação

Protesto de comerciantes, 
empresários e motoristas 
de Uber por reabertura 
recebem resposta de Isael

Pinda chega ao limite da capacidade da 
UTI Covid e Isael anuncia novos leitos

Manifestantes questionam restrição e temem maior perda 
econômica; Prefeitura destaca obstáculo após condenação judicial

Estrutura atinge ocupação máxima e cidade registra a cem mortes pela doença

Reunião do prefeito Isael Domingues com comerciantes e motoristas de aplicativo, após a série de manifestações nas ruas de Pindamonhangaba

Após Pindamonhangaba 
voltar à fase vermelha da 
flexibilização da quarentena, 
a mais rigorosa do Plano São 
Paulo, comerciantes, empre-
sários e motoristas de aplica-
tivos passaram a pedir maior 
flexibilização das atividades. 
Uma carreata por menos res-
trições foi organizada nesta 
quarta-feira (27) e obteve 
resposta no dia seguinte.

Para os organizadores, a 
alta nos casos de Covid-19 no 
município se dá diretamente 
pelas festas com aglomeração 
e não pelo funcionamento do 
comércio, que atende com 
os protocolos de saúde. Os 
manifestantes destacaram 
que uma vez que as lojas es-
tejam fechadas, cai também 
o fluxo dos passageiros dos 
motoristas de aplicativos, 
que engrossaram o coro para 
cobrar medidas que os asse-
gurem financeiramente. “As 
lojas fecham, mas as contas 

Pindamonhangaba chegou, 
nesta sexta-feira (29), à capa-
cidade máxima de interna-
ções na Unidade de Terapia 
Intensiva reservada para 
os pacientes da Covid-19. 
O prefeito Isael Domingues 
(PL) anunciou, por meio de 
redes sociais, a aquisição de 
mais dois leitos e prometeu, 
ainda na próxima semana, 
esforços para ampliação dos 
leitos intensivos.

De acordo com Domingues, 
apesar de ter registrado 102 
óbitos, Pindamonhangaba 
segue entre as menores taxas 
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não param de chegar”, frisou 
um nos manifestantes, em meio 
à carreata. Eles apontaram 
também a falta de fiscalização 
em locais com aglomeração.

O convite para manifestação, 
que saiu da rodoviária em 
direção à rotatória do Tenda, 
foi estendido para diferentes 
setores, inclusive para donos 
de academia, mas a adesão não 
foi como esperada.

Após o protesto, o prefeito 
Isael Domingues (PL) recebeu 
em seu gabinete, na manhã 
desta quinta-feira (28), co-
merciantes e motoristas de 
aplicativo, em encontro que 
contou também com membros 
do Comitê de Enfrentamento 
ao Covid-19, em Pindamo-
nhangaba.

Isael garantiu que as portas 
do seu gabinete estão sempre 
abertas para o diálogo com o 
grupo e que as novas altera-
ções têm obstáculo jurídicos 
gerados após condenação por 
descumprimento dos decretos 
de enfrentamento à pandemia, 
com foco nas normas sanitárias 
do Estado. “Importante vocês 

de mortalidade por corona-
vírus do Estado. “Nós preci-
samos que você tome todas 
as atitudes, para que a gente 
não chore ao lado de um leito 
de um familiar vitimado pela 
Covid-19. Usar máscara em 
todos os ambientes, uso de 
álcool gel e principalmente o 
distanciamento social. É uma 
medida muito importante, 
principalmente, ainda... dimi-
nuam os encontros sociais”, 
garantiu.

A secretaria de Saúde fe-
chou a semana contabilizando 
6.187 infectados. Ao menos 35 
pacientes seguem internados e 
mais de 1,7 mil pessoas aguar-
dam os resultados dos exames 
para a confirmação da doença.

entenderem esse quadro para 
não gerar comentários de que 
outras cidades flexibilizaram 
mais. Diversas cidades, como 
recentemente Taubaté, agi-
ram com maior liberalidade e 
foram obrigadas a retroceder”, 
lembrou o prefeito.

A secretária de Saúde, Va-
léria dos Santos, pontuou as 
ações que estão sendo tomadas 
no enfrentamento e citou os 
estudos que já estão em an-
damento visando a ampliação 
de mais leitos UTIs. “Quero 
aproveitar também para des-
tacar algumas fakes news 
que precisam ser combatidas. 
Não é verdade que inflamos o 
número de casos de Covid-19 e 
muito menos que o município 
recebe valor de R$ 12 mil para 
cada notificação de óbito da 
doença”, afirmou Valéria.

Ciente do quadro jurídico e 
epidemiológico, os represen-
tantes debateram questões de 
apoio que o município pode 
ofertar à categoria visando 
trazer menos prejuízos pos-
síveis num momento crítico 
que a economia está passando. 

“Elaboramos algumas pautas 
que serão desenvolvidas pela 
Secretaria de Segurança e Ju-
rídico junto a categoria como 
forma de amenizar as dificul-
dades. Estamos aqui sempre 
pra somar e nunca prejudicar. 
A reunião foi muito produtiva 
e esclarecedora”, afirmou Dr. 
Isael.

Ainda nesta semana, a Ad-
ministração anunciou que foi 
condenada judicialmente a 
cumprir as medidas do Plano 
São Paulo, enquanto perdurar 
a crise sanitária.

A medida é referente ao 
aumento do horário de aten-
dimentos de salões de beleza 
e barbearias, ainda no último 
ano, para seis horas diárias, en-
quanto a previsão pelo Estado 
era de quatro horas.

O Município, que já registrou 
35 mortes por Covid-19 no 
último mês, não deve ceder 
às pressões dos comerciantes, 
devido à condenação. A taxa de 
contaminação segue em alta. 
Em cerca de dez dias, a cidade 
identificou mais de novecentas 
novas contaminações.

Foto: Arquivo Atos

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.

ELETRIZANTE - O programa Bastidores da Política, com Zé Roberto 
e Frangão continua eletrizando as noites de terça-feira, das 18 às 
20 horas pela ValeVerTV. É pauta para blogs, sites, Rádios, TVs e 
jornais. Políticos vão lá tremendo nas pernas. Esta semana esteve 
o presidente da Câmara de Pinda. Quando viu o jurista Julielton 
Modesto quase foi embora. Ficou, ao ser informado que Julielton 
não ia debater com ele. Iria participar somente no último bloco... 
PROMESSA NÃO CUMPRIDA - Fui capaz de apostar, semana 
passada, na certeza de ganhar; quando disse ‘Parole, parole, 
parole... Candidatos quando prometem têm de ser cobrados na hora, 
senão... Piorino prometeu tirar plantões semanais na sub-prefeitura 
de Moreira, e, como vem faltando, coloca a culpa na pandemia. É a 
velha história que o italiano define como parole, parole... Palavras 
ao vento... Muita gente frustrada em filas formadas para falar com 
o ‘Poderoso’...  
FALANDO EM ITALIANO – Não pensem que Vitão está morto. Pelo 
menos ele acha que não. Anunciou a seus seguidores que será 
candidato a deputado como ‘ponte de volta’ à Prefeitura de Pinda. 
E não esqueçam que tem chance. Foram mais de 20 mil votos na 
última, em que Isael aparelhou um monte de partidos. Mesmo não 
morando mais em Pinda... 
APARELHAMENTO CARO – Observadores acham que para ganhar 
com folga, Isael teria vendido a alma. A prefeitura, hoje, tem um 
racha, com pelo menos 3 abutres liderando grupos de desossa da 
carniça renovada: grupamento da ‘Ovelha’, reunindo perdedores; 
do ‘Poderoso’, já em campanha; e o ‘Sexteto Harmonia’, que vota 
mesmo sem ler o que o prefeito manda. A ideia é que a Prefeitura 
de Pindamonhangaba esteja como ‘nau sem rumo’... 
MAL NA FITA – Prefeito Isael Domingues ficou em posição 
desconfortável com comerciantes de Pindamonhangaba, ao aderir 
de peito aberto às coordenadas do governador paulista. Fechando 
totalmente as lojas, inclusive shoppings e salões de beleza, deu 
margem à reação de Toninho Cozzi, presidente do SINCOMÉRCIO 
que, em nota, repudiou a atitude... 
FAZENDO CAMPANHA – Gostaria que o governador João Dória 
esclarecesse quem está pagando os ‘Out Dors’ que ele espalhou 
pelo Brasil, apresentando-se como ‘pai herói da vacina’. Como 
contribuinte do Estado de São Paulo não gosto da ideia de estar 
pagando para o ‘enxutinho’ botar o ‘bloco na rua’ em sua campanha 
antecipada ao Planalto... 
ATITUDE – Gosto das posições do vereador Herivelto Vela. Sem 
estardalhaço, juntou-se ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Taubaté, Cláudio Batista, para cobrar do ainda presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre a interferência do Congresso na chicana 
da Ford para permanecer no Brasil. O fechamento da montadora, 
sobretudo em Taubaté e região, causa profundo baque na economia 
do Vale, quiçá do Brasil... Parabéns, Vela. Estou gostando...  
EMBRAER SUPERA CRISE – Apesar de todas as dificuldades 
que enfrenta, desde que levou um chapéu da Boeing, a Embraer 
expande suas vendas. Fechou com a Air Peace, maior companhia 
aérea da Nigéria e Oeste da África, a venda da primeira aeronave 
do tipo E-195-E2, fabricada em São José dos Campos. Trata-se de 
avião mais confortável e eficiente, dentro do segmento... 
EM VIGÍLIA – 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... 
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...
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A avenida 23 de Março em Canas; cidade suspende processo seletivo

Após Cruzeiro, Caraguá e Ubatuba 
suspendem cobrança da Zona Azul

Seletiva para cadastro reserva na Educação 
de Canas é suspensa durante pandemia

Fechamento do comércio não essencial barra serviço por cidades da região

Ação inibe impacto da fase vermelha sobre provas, mas deixa previsão sobre datas

A Santa Casa de Cachoeira, que teve o processo seletivo suspenso nesta semana após fase vermelha

A Prefeitura de Cacho-
eira Paulista anunciou na 
última terça-feira (27) que 
o processo seletivo para 
contratação de dez profis-
sionais para trabalharem na 
Santa Casa de Misericórdia 
da cidade foi suspenso. O 
regresso da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) à 
fase vermelha do Plano São 
Paulo foi apontado como a 
motivação para a decisão.

A Associação Beneficente 
São José/Santa Casa de Mi-
sericórdia São José prevê a 

Acompanhando a decisão 
de Cruzeiro, as prefeituras 
de Caraguatatuba e Ubatuba 
suspenderam na última terça-
-feira (26) a cobrança da taxa 
do estacionamento rotativo, 
a “Zona Azul”. A medida foi 
motivada pela proibição do 
funcionamento do comércio 
não essencial diante o avanço 
da pandemia, o que deverá 
reduzir o fluxo de veículos nas 
regiões centrais das cidades.

Baixado pelo prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Júnior 
(MDB), o decreto municipal es-
tabelece a paralisação do siste-
ma de Zona Azul até o próximo 
dia 7, data prevista para novo 
anúncio do governador João 

A Prefeitura de Canas in-
formou através de nota que 
o processo seletivo para a 
área da Educação, que seria 
realizado neste fim de sema-
na (30 e 31), foi suspenso. A 
decisão foi motivada, segundo 
a administração municipal, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus e a cidade ter re-
gredido para a fase vermelha 
do Plano SP.

A prova para seleção de 
estagiários, marcada para o 
próximo dia 7, também foi 
suspensa. Novas datas ainda 
serão definidas pela Comissão 
Permanente dos Processos 
Seletivos, quando a cidade 
avançar de fase.

Desde o último dia 18, toda a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) voltou para a fase mais 

Marcelo Augusto dos Santos
Cachoeira Paulista
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contratação de três técnicos 
de enfermagem, um ma-
queiro, um flebotomista, um 
profissional de limpeza, dois 
farmacêuticos, um auxiliar 
de farmácia e uma vaga para 
nutricionista.

Após avaliação de cur-
rículos e comprovação de 
experiência na área, os se-
lecionados farão uma prova 
de dez questões. Os aprova-
dos passarão por avaliação 
psicológica.

“Foram bastantes cur-
rículos deixados aqui e 
principalmente nas áreas 
de técnico em enfermagem 
e auxiliar de farmácia. A 
previsão para a gente voltar 
ainda não tem um dia exato”, 

Doria (PSDB) sobre a reclassi-
ficação do Plano SP. No último 
dia 25, o Estado ordenou o 
regresso da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte) à fase ver-
melha, a mais restritiva, devido 
ao aumento de infectados pelo 
novo coronavírus (Covid-19) e a 
alta taxa de ocupação de leitos 
de UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo).

Além de suspender a tarifa 
por 12 dias, Aguilar proibiu 
o estacionamento de veículos 
em quatro avenidas durante 
os finais de semana: Avenida 
da Praia, Indaiá, Centro e Mar-
tim de Sá. A iniciativa busca 
desmotivar a permanência de 
turistas nas praias em meio 
à pandemia. A taxa da Zona 
Azul de Caraguatatuba possui 
o valor de R$ 2,40, por hora, 

restritiva de flexibilização 
contra o avanço do novo coro-
navírus. A decisão estadual e o 
aumento do número de casos 
positivos da doença no muni-
cípio levaram ao adiamento 
das provas.

De acordo com a diretora de 
Educação, Margarida Marton, 
“a prioridade da Prefeitura é 
a saúde e bem estar dos ins-
critos”. Caso a fase vermelha 
se prolongue, a Comissão se 
reunirá para traçar estraté-
gias para uma nova forma de 
avaliação.

“Ainda é prematuro fixar 
alguma data, levando em conta 
o momento em que estamos 
passando. Assim, a nova con-
vocação será feita em nosso 
site e redes sociais quando 
houver condições favoráveis 
que permitam a realização 
das provas”, frisou Margarida.

Com o impasse sobre o re-
torno às aulas e o formato do 
processo de contratação com 

destacou o diretor admi-
nistrativo da Santa Casa, 
Guilherme Capucho Bueno.

Somente após o fim da 
fase vermelha, a Santa Casa 
vai entrar em contato com 
os participantes e agendar 
a prova.

Questionado se o aten-
dimento será prejudicado 
pela falta dos profissionais, 
Bueno disse que essas vagas 
devem agregar o funciona-
mento interno do hospital 
e não prejudicar no atendi-
mento. “Nossa equipe está 
com um número bom para o 
atendimento, mas lógico que 
quando nós contratarmos, 
isso vai melhorar o fluxo de 
atendimento da Santa Casa”.

para carros e de R$ 1,20 para 
motocicletas.

Assim como na cidade vizi-
nha, em Ubatuba a paralisação 
da cobrança é válida até o 
próximo dia 7. O decreto da 
prefeita Flávia Pascoal (PL) 
ressalta que o prazo poderá 
ser prorrogado caso a cidade 
permaneça classificada na 
fase vermelha do Plano SP. A 
tarifa da Zona Azul em Ubatuba 
tem o valor único de R$ 12, 
permitindo que o automóvel 
permaneça estacionado na via 
por até 12 horas.

Também na última terça-
-feira, a Prefeitura de Taubaté 
cancelou temporariamente a 
obrigatoriedade do pagamento 
do estacionamento rotativo, 
que tem um custo, por hora, 
de R$ 2 para carros e de R$ 1 
para motocicletas.

cadastro reserva, a diretora 
acredita que não haverá ne-
nhum prejuízo para o ensino 
dos alunos na rede pública. 
Ela destacou que mesmo com 
o adiamento, não haverá pror-
rogação para inscrições. “O 

Santa Casa de Cachoeira Paulista suspende 
processo seletivo após volta à fase vermelha
Contratação para atendimento é suspenso após retorno da região para a fase mais restritiva do Plano São Paulo

Cruzeiro – O primeiro muni-
cípio da RMVale a suspender a 
cobrança da tarifa foi Cruzeiro, 
no último dia 20. O decreto, 
baixado pelo prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), é válido 
até a próxima segunda-feira 
(1), podendo ser prorrogado. 
O documento justifica que a 
ação foi motivada devido as 
medidas restritivas de funcio-
namento dos estabelecimentos 
comerciais não essenciais, o 
que diminuirá consideravel-
mente o fluxo de veículos na 
região central do município, já 
que estão funcionando apenas 
farmácias, supermercados, 
lotéricas e padarias.

O valor do estacionamento 
rotativo de carro em Cruzeiro é 
de R$1,50 por hora. Em contra-
partida, os motociclistas estão 
isentos do imposto.

adiamento das provas não 
vai alterar os prazos ante-
riores do processo seletivo. 
Tivemos seiscentas inscrições 
deferidas, que atenderam as 
datas e pagamento de boletos 
especificados no edital”.

Prefeitura de Roseira 
abre processo seletivo 
para cadastro reserva 
na Educação e Saúde

Apesar da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) ter 
regredido à fase vermelha 
do Plano São Paulo, a Pre-
feitura de Roseira abriu 
nesta terça-feira (26), um 
processo seletivo nas áreas 
da Educação e Saúde.  O 
prazo para inscrições segue 
até o próximo dia 9.

Com o foco na formação 
de cadastro reserva, o pro-
cesso seletivo oferta vagas 
para técnico de enferma-
gem, enfermeiro, agente 
comunitário de saúde, cozi-
nheiro, monitor de creche, 
professor de alfabetização 
de jovens e adultos, PEB 
(Professor Educação Bási-
ca) 1 ensino fundamental e 
infantil e PEB 2 de ciências, 
educação artística, educação 
física, geografia, história, 
inglês, língua portuguesa 
e matemática. Os salários 
variam entre R$ 1.049,07 
e R$ 2.360,34.

Da Redação
Roseira

Os interessados devem se 
inscrever pelo site agirh.org 
até o dia 9 de fevereiro. A 
previsão para a aplicação 
das provas, compostas por 
questões de conhecimentos 
básicos e específicos, é para 
o dia 20 do mesmo mês. A 
data pode ser alterada devi-
do a pandemia da Covid-19 
e a classificação da cidade 
no Plano São Paulo.

O edital destaca que “a 
homologação do processo 
seletivo será feita pelo Sr. 
Prefeito Municipal de Ro-
seira em até 20 (vinte) dias, 
contatos da publicação do 
resultado final, avista do 
relatório apresentado pela 
Comissão do Processo sele-
tivo (trecho do documento)”.

Na área educacional, a 
atribuição de classes e aulas 
será realizada pela secreta-
ria de Educação, durante o 
ano, todas as sextas-feiras, 
às 9h, com publicações no 
site do governo, roseira.sp.
gov.br. No mesmo endereço 
é possível conferir o edital 
completo.

Inscrições seguem até o próximo dia 
9; prova pode ser alterada devido aos 
impactos da pandemia de Covid-19
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Dupla é presa por matar mulher 
grávida de gêmeos em Caraguá
Jovem estava no quarto mês de gestação; namorado da vítima é baleado

A Polícia Militar prendeu na 
madrugada da última quinta-
-feira (28) dois homens acu-
sados de assassinarem uma 
gestante de 20 anos e tentarem 
matar o seu namorado de 
29 anos, em Caraguatatuba. 
A principal hipótese é que o 
crime tenha sido motivado por 
ciúmes. 

De acordo com a Polícia Civil, 
a jovem, que estava grávida de 
gêmeos, e o seu companheiro 
caminhavam na noite da última 
quinta-feira pela avenida Ben-
jamim da Silva Arantes Junior, 
no bairro Travessão, quando 
por volta das 21h foram abor-
dados por dois homens numa 
motocicleta. 

Na sequência, o “garupa” 
desceu do veículo e apontou 
uma arma de fogo em direção à 
gestante, que estava no quarto 
mês de gestação. Ao tentar 

Da Redação
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desarmar o criminoso, o na-
morado da jovem foi atingido 
na mão. Após tentar correr, a 
vítima foi alvejada por cinco 
disparos de arma de fogo, mor-
rendo do local.

Depois da fuga da dupla, um 
grupo de pedestres acionou a 
Policia Militar e o Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência), que encaminhou 
o ferido a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) do bairro 
Perequê. 

Ao receber a informação 
que o baleado estava sendo 
atendido no aparelho público, 
um dos atiradores, de 23 anos, 
foi até ao local no início da ma-
drugada, mas ao tentar entrar 
na UPA, o criminoso foi preso 
por policiais militares.

Questionado, ele revelou a 
identidade do outro homem, de 
19 anos, envolvido no atentado. 
O denunciado foi preso em 
seguida pela Polícia Militar em 
sua casa, no bairro Travessão. 

Encaminhada à Delegacia 

de Caraguatatuba, a dupla 
permanece à disposição da 
Justiça. A principal suspeita 
da Polícia Civil é que o crime 
tenha motivação passional, já 
que um dos assassinos afirma 
ter tido um relacionamento 
com a jovem anteriormente.

A Polícia Civil deverá convo-
car a depor durante a próxima 
semana amigos e familiares 
da gestante, para que possam 
confirmar se ela realmente 
teve um envolvimento com o 
atirador e estaria sendo ame-
açada por ele.

Depois de um mês 
internada, bebê vítima 
de incendiário morre 
em Pindamonhangaba

Uma bebê de um pouco 
mais de três meses de vida, 
que estava internada no 
Hospital São Mateus, em 
São Paulo, para o tratamen-
to das queimaduras, não 
resistiu às complicações e 
faleceu, nesta semana. Ela 
foi vítima de um ataque cri-
minoso, no início de dezem-
bro, em Pindamonhangaba, 
que ainda matou a mãe.

Após o crime a bebê, que 
teve 82% do corpo compro-
metido, foi transferida da 
UPA Moreira César (Unida-
de de Pronto Atendimento) 
para a unidade especiali-
zada em atendimento de 
queimados.

O crime deixou a cida-
de em choque. De acordo 

Da Redação
Pindamonhangaba

com moradores locais, um 
homem teria tentado estu-
prar a mãe da vítima, que 
resistiu ao ataque. Ao ter 
sua tentativa frustrada, ele 
ateou fogo na casa e fugiu. 
Na mesma noite foi preso 
pela Polícia Militar. 

A mãe da criança, que 
teve 90% do corpo quei-
mado, foi socorrida para 
o Hospital Regional de 
Taubaté mas faleceu na 
mesma semana do crime. A 
irmã de seis anos segue no 
hospital de referência em 
tratamento de queimadu-
ras. Quando foi levada para 
o local, a menina tinha 
cerca de 40% de compro-
metimento.

Havia um pedido da fa-
mília para que as meninas 
permanecessem interna-
das na mesma unidade de 
saúde.

Com 82% do corpo comprometido, 
criança de três meses não resistiu aos 
ferimentos; após tentativa de estupro, 
criminoso incendiou casa com família

Guaratinguetá Saneamento orienta sobre a utilização correta das redes 

Ligações cruzadas de redes 
pluviais e de esgoto prejudicam 
serviços de saneamento

As altas temperaturas do 
início do ano podem oca-
sionar pancadas de chuva 
no final do dia e com elas 
muitos transtornos nas 
cidades, como alagamen-
tos. Esses alagamentos 
acontecem por diversos 
fatores, entre eles, as liga-
ções clandestinas entre as 
redes de esgotos e pluviais. 

A Guaratinguetá Sane-
amento, empresa respon-
sável pelo esgotamento 
sanitário do município, 
orienta a população sobre 
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a importância de não reali-
zar ligações cruzadas entre 
as redes de água e esgoto. 
“Cada efluente deve ter 
uma rede, ou seja, as redes 
coletoras de esgoto têm o 
objetivo de levar os esgotos 
sanitários domésticos até 
as estações de tratamen-
to de esgoto (ETE), e as 
galerias ou redes pluviais 
servem para captar, trans-
portar e drenar a água pro-
veniente das chuvas até os 
rios ou córregos”, esclarece 
o diretor operacional da 
Guaratinguetá Saneamen-
to, Sérgio Bovo.

Fazer uma ligação entre 

as redes pluviais e as redes 
de esgoto é proibido por 
lei, de acordo com Decreto 
Estadual nº3926, no Artigo 
21 - é proibido ligar a água 
da chuva na rede pública 
de esgotamento sanitá-
rio, assim como despejar 
esgoto na galeria de água 
pluvial. Se identificado, 
pode gerar multa para o 
dono do imóvel.

“É fundamental que a 
população entenda que 
as redes de esgoto são 
para a coleta dos resíduos 
líquidos produzidos nas 
atividades do cotidiano, 
como por exemplo as águas 

que utilizamos para tomar 
banho, lavar os pratos e 
dar descarga. Por outro 
lado, as redes pluviais 
recolhem os excessos de 
água da chuva que se acu-
mulam em superfícies e 
subsolos da cidade. Quando 
essas redes são interliga-
das de forma irregular, 
geram diversos problemas 
como os entupimentos 
e extravasamentos nas 
redes, comprometimento 
das estruturas físicas das 
tubulações, contaminação 
do solo, proliferação de 
pragas urbanas, entre ou-
tros fatores”, explica Bovo.

CARGO QUANT. PROVIMENTO SALARIOS
29 E ASSESSOR JURÍDICO 1 COMISSÃO 4.371,23R$     
24 A ASSESSOR LEGISLATIVO 1 COMISSÃO 1.959,15R$     
28 E ASSESSOR CONTÁBIL 1 COMISSÃO 3.947,25R$     
27 A ASSESSORA PARLAMENTAR 1 COMISSÃO 3.183,67R$     

CARGO QUANT. PROVIMENTO SALARIOS
28 E DIRETOR DE SECRETARIA 1 EFETIVO 3.947,25R$     
26 A DIRETOR EXPEDIENTE 1 EFETIVO 2.721,43R$     

Canas, 31  de Dezembro de 2020

CARGOS EM COMISSÃO

CARGOS EFETIVOS

VER. LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL
PRESIDENTE DA CÂMARA

NIVEL

NIVEL

VEREADORES - R$ 2.823,97
PRESIDENTE - R$ 5.064,45

Câmara Municipal de Canas
Estado de São Paulo

camaracanas@uol.com.br - www.camaracanas.sp.gov.br

RELAÇÃO DOS CARGOS E SALARIOS EM 31/12/2020

CARGOS ELETIVOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

27/01/2021
10:26:53

3º Quadrimestre de 2020

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

Despesas com Pessoal
Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses Total

(últimos 12 meses)dez/2020nov/2020out/2020set/2020ago/2020jul/2020jun/2020mai/2020abr/2020mar/2020fev/2020jan/2020

DESPESAS

    Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 27.301,73 26.019,30 28.851,62 28.181,88 26.602,98 40.359,15 26.602,98 27.012,20 29.803,37 27.012,20 27.057,66 40.647,20 355.452,27

    Contratação Temporária

    Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)

    Remuneração de Agentes Políticos 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 331.874,52

    Encargos Sociais 11.483,08 11.215,05 23.479,76 11.339,88 11.435,81 11.338,98 23.434,18 11.425,40 28.442,39 143.594,53

    Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários

    Outros Benefícios Assistênciais

    Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)

    Despesas de Exercícios Anteriores

    Sentenças Judiciais

    Indenizações e Restituições Trabalhistas

SUBTOTAL (I) 66.441,02 64.890,56 56.507,83 79.317,85 65.599,07 79.451,17 65.598,17 54.668,41 80.893,76 66.093,81 54.713,87 96.745,80 830.921,32

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

    Incentivo à Demissão Voluntária

    Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores

SUBTOTAL (II)

TOTAL LÍQUIDO (I-II) 66.441,02 64.890,56 56.507,83 79.317,85 65.599,07 79.451,17 65.598,17 54.668,41 80.893,76 66.093,81 54.713,87 96.745,80 830.921,32
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CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

27/01/2021
10:05:18

3º Quadrimestre de 2020

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF %Valor
24.175.525,61 100,0000Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 24.175.525,61 100,0000

Despesas Totais com Pessoal 830.921,32 3,4370
1.450.531,54 6,0000
1.378.004,96 5,7000

      Limite Máximo (art. 20 LRF)
      Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)
      Excesso a Regularizar
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PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 004/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para 
execução de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, sem aplicação 
de peças ou acessórios, em equipamentos odonto-médico-hospitalares e auxiliares, e em 
aparelhos de ar-condicionado; serviços especializados quando necessários, calibração 
e teste de segurança elétrica, dos equipamentos instalados nas Unidades de Saúde do 
município, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 12/02/2021, às 09:00 horas. Optando o 
licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que 
Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os 
envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados 
no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 29 de janeiro de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Delegacia da Mulher em Caraguatatuba, que investiga morte de jovem
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Aparecida acata pedido do Ministério 
Público e barra atividades não essenciais
Município publica novo decreto de regresso à fase vermelha; Santuário liberado, mas com 30% de capacidade

A Prefeitura de Aparecida 
acatou a recomendação da 
Procuradoria de Justiça do 
Estado de São Paulo para 
seguir o decreto estadual que 
classificou a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) para 
a fase vermelha do Plano São 
Paulo. Com isso, todas ativida-
des não essenciais devem ficar 
fechadas até o próximo dia 7.

O decreto, publicado no 
último domingo (24), liberava 
serviços como restaurantes, 
imobiliárias, concessionárias, 
shoppings, galerias, centro de 
apoio, restaurantes, academias 
e barbearias poderem fun-
cionar com uma capacidade 
máxima de 30%, de segunda 
à sexta-feira, das 6h às 20h, 
já a tradicional Feira Livre 
poderia funcionar aos finais de 
semana, das 6h às 17h. Porém, 
as liberações caíram nesta 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

sexta-feira (29), após aponta-
mento do MP recomendar o 
fechamento de serviços não 
essenciais, com possibilidades 
de medidas judiciais cabíveis.

De acordo com o secretário 
de Indústria e Comércio, José 
Fábio Moreira, o Município se 
pautou no artigo 1º do decreto 
do Estado de São Paulo publi-
cado no último dia 23.

“O decreto do governo es-
tadual de São Paulo em seu 
artigo 1º, não diz os outros 
dias. Ele cita os dois finais de 
semana 30 e 31, 6 e 7 e isso 
é o que está no decreto do Go-
verno do Estado de São Paulo”, 
explicou o secretário.

As celebrações religiosas 
continuam, mas com uma 
capacidade máxima de 30%. 
Em nota, o Santuário Nacional 
informou que determinou 
o fechamento de diversos 
pontos turísticos de seu com-
plexo como Centro de Apoio 
ao Romeiro, Porto Itaguaçu, 
Mirante da Torre Brasília, 
Mirante do Cruzeiro. Além 

disso, todas as suas lojas oficiais 
também foram fechadas. Entre 
as medidas estão o controle 
de acesso, disponibilização de 
material para higienização, 
sanitização constante dos am-
bientes, redução na ocupação 
de seus espaços, comunicação 
de conscientização e incentivo 
de hábitos de prevenção por 
parte dos visitantes, treina-
mento de todas as equipes de 
atendimento ao público e dos 
demais setores, inclusive com 
fornecimento de materiais de 
proteção.

Covid-19 – A cidade regis-
trou a marca de 1.243 casos 
confirmados, sendo 1.162 
recuperados (93% do total de 
casos confirmados), 45 pessoas 
em isolamento domiciliar, 9 
pessoas internadas na ala Covid 
da Santa Casa e 27 óbitos. Entre 
os suspeitos, 115 pessoas com 
algum sintoma de síndrome gri-
pal seguem sendo monitoradas 
em suas residências, e outras 
sete pessoas estão internadas 
na ala Covid da Santa Casa.Movimentação da feira livre e hotéis aos finais de semana; atividades estão barradas após novo decreto

A Prefeitura de Potim, que anúnciou decreto que promete rigor na fiscalização sobre o Plano São Paulo

Potim se mantém na fase vermelha 
e tem multa de até R$ 4 mil por 
desobediência a decreto municipal
Medida publicada pela Prefeitura destaca que estabelecimentos podem ser 
lacrados pela Vigilância Sanitária em caso de reincidência contra normas 

Ao contrário das vizinhas 
Aparecida e Guaratinguetá, 
Potim acatou o pedido do Go-
verno do Estado e determinou 
o regresso à fase vermelha do 
plano São Paulo. Entre as ações 
do novo decreto, assinado pela 
prefeita Erica Soler (PL), multa 
para estabelecimentos que de-
sobedecerem as novas normas 
de flexibilização. 

Segundo o documento pu-
blicado na segunda-feira (25), 

Marcelo Augusto dos Santos
Potim

os serviços não essenciais 
como lojas, concessionárias, 
escritórios, bares, restauran-
tes, lanchonetes (exceto para 
delivery), academias e salões 
de beleza devem ficar fechados.

Ainda segundo a publicação, 
aqueles que descumprirem o 
decreto podem ser multados 
nos valores de R$ 200 a R$4 
mil e terem seus estabeleci-
mentos lacrados pela Vigilância 
Sanitária da cidade.

As igrejas e templos religio-
sos podem funcionar com uma 
capacidade máxima de 40%, e 
devem disponibilizar álcool em 

gel 70% em todas as portas 
e saídas, uso obrigatório de 
máscara, aferição de tempe-
ratura na entrada, proibição 
de pessoas com ou mais de 
60 anos e manutenção do 
distanciamento de 1,5 metro 
por pessoa.

Os demais setores consi-
derados essenciais como far-
mácias, mercados, padarias, 
postos de combustíveis, meios 
de transporte coletivo, hotéis, 
pousadas e outros serviços de 
hotelaria podem funcionar 
em horário normal.

A inclusão da cidade na fase 

vermelha foi motivada pelos 
altos índices de casos que foram 
registrados nos últimos dias no 
município.

Segundo o Boletim Covid 19 
desta quarta-feira (27), a cidade 
contabiliza 750 casos positivos, 
429 casos suspeitos e 12 óbitos 
pela Covid-19.

Vizinhas – A decisão do Go-
verno do Estado em direcionar a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) para a fase vermelha 
do Plano São Paulo continua 
causando polêmica em parte 
das cidades que publicaram 
decretos com posicionamento 
divergentes do governo de João 
Doria (PSDB).

Aparecida e Guaratinguetá, 
mantém regras de flexibilização 
ligadas à fase laranja, enquanto 
a maior parte dos municípios da 
região segue sob a norma mais 
rigorosa contra a Covid-19.

Em Aparecida, a fase verme-
lha deve ser instituída somente 
aos finais de semana, mas com 
feira livre liberada. Em Gua-
ratinguetá, o comércio estará 
aberto até às 20h de segunda 
a sexta-feira e, também fase 
vermelha somente aos finais 
de semana.

Até a noite desta quarta-feira 
(27), a RMVale já havia registra-
do 107.817 casos confirmados, 
das quais 93.036 recuperados 
e 2.081 mortes.

Prefeitura avança 
em pacote de obras 
de pavimentação 
em Silveiras

Dando continuidade ao 
pacote de obras de pavi-
mentação em Silveiras, 
a Prefeitura iniciou na 
última quarta-feira (26) o 
calçamento do trecho de 
acesso ao Bairro do Melado. 
Além de mais segurança 
aos motoristas, a iniciativa 
tenta proporcionar uma 
melhor qualidade de vida 
aos moradores.

Num vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
no Facebook, o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
e o vereador Pedro Paulo 
Cardeal (PSD) aparecem 
comemorando o início da 
obra de implantação de 
bloquetes em quinhentos 
metros da via de entrada 
do Bairro do Melado.

Solicitado por Cardeal, 
o serviço neste trecho faz 
parte do pacote de obras 
de pavimentação de 15 
mil m² anunciado pelo 
Executivo em abril do ano 
passado, que conta com um 
investimento municipal de 
R$ 1,182 milhão. Além do 
Bairro do Melado, a ação 
promove, simultaneamente, 
melhorias nos calçamentos 
dos bairros Asa Branca, Ca-
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lunga, Campos da Bocaina, 
Peitudo, Ponte Nova, Ma-
cacos, Usina e Vargem dos 
Pinheiros. A expectativa 
municipal é que os serviços 
sejam concluídos até o fim 
de fevereiro.

Além de revelar que a 
Prefeitura estuda promo-
ver avanços semelhantes 
em outros pontos da ci-
dade, Carvalho destacou 
a importância da ação. “A 
pavimentação destes tre-
chos estratégicos atende 
uma antiga reivindicação 
de dezenas de famílias que 
enfrentavam muitos trans-
tornos devido à falta de cal-
çamento adequado. Além 
de não deixar acumular 
poeira e formar lamaçais, 
essas obras darão mais 
segurança aos motoristas 
e motociclistas que tran-
sitam pela nossa cidade”.

A expectativa do Exe-
cutivo é que a obra de 
calçamento do Bairro do 
Melado seja concluída até 
o fim da primeira quinzena 
de fevereiro. 

Na última semana, a 
atual gestão municipal 
concluiu a pavimentação 
de aproximadamente 300 
m² da estrada rural que 
liga os bairros Macacos e 
Ponte Nova.

Ação conta com investimento de quase 
R$ 1,2 milhão; nove bairros beneficiados

Corregedoria e Ministério Público deflagram operação contra 
policiais civis suspeitos de envolvimento com roubo em Guará
Três agentes do 3° Distrito Policial são alvos de investigação; viatura descaracterizada pode ter sido usada em crime

O Ministério Público e a 
Corregedoria da Polícia Civil 
deflagaram uma operação 
na manhã desta sexta-feira 
(29), em Guaratinguetá, que 
tem como alvos três policiais 
civis investigados por possível 
envolvimento em um roubo 
cometido no município. Na 
ação criminosa, uma viatura da 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Polícia Civil descaracterizada 
teria sido utilizada.

O MP, através do Gaeco (Gru-
po de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado) e a 
Corregedoria cumpriram cinco 
mandados de busca e apreen-
são que foram expedidos pela 
Justiça de Guaratinguetá. Dos 
investigados, três são policiais 
civis do 3° Distrito Policial e um 
tem antecedentes criminais por 
roubo à mão armada.

As investigações tiveram 

início em outubro de 2020. 
Segundo nota do Ministério 
Público, a apuração aponta três 
agentes da Polícia Civil com 
possíveis participações.

O Ministério Público solicitou 
o afastamento dos policiais ci-
vis até o término das investiga-
ções, o que não foi autorizado 
pela Justiça. “As investigações 
conjuntas indicam a possível 
participação e policiais civis 
em associação criminosa e 
na prática de crime de roubo, 

juntamente com outras pes-
soas, mediante a utilização de 
viatura descaracterizada de 
uso da Polícia Civil”, destacou a 
nota publicada na manhã desta 
sexta-feira.

O roubo – Segundo o MP, a 
viatura descaracterizada da Po-
lícia Civil é um carro Pálio, de 
cor prata, que foi flagrado por 
uma câmera de segurança em 
uma rua do município, minutos 
antes de um roubo ter sido co-
metido. Os ocupantes do Pálio 

conversam com ocupantes de 
um Fiat Uno, que estacionou 
na mesma rua minutos depois. 
Dois passageiros do Uno des-
cem e cometem o roubo em 
outro ponto do bairro. Eles 
retornam ao local minutos 
depois. A Polícia investigava o 
caso e encontrou os vídeos em 
que a viatura descaracterizada 
é flagrada.

Por nota, a Delegacia Seccio-
nal de Guaratinguetá respon-
deu: “A Polícia Civil do Estado 

de São Paulo está investigando 
o caso por meio de sua própria 
corregedoria. A Polícia Civil não 
compactua, nunca compactuou 
e jamais admitirá atos ímprobos 
ou criminosos por parte de seus 
membros. Há apenas uma in-
vestigação em andamento, com 
total independência, justamente 
para se averiguar a materialida-
de e autoria, e posteriormente 
adotarmos as medidas pertinen-
tes, caso se comprove atitudes 
ilegais de algum policial”.
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Mesmo em dias difíceis, pode-
mos viver momentos e histórias 
incríveis. Recrie-se! Tudo pas-
sa... acredite!

#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.

Impossível começar 
esse espaço sem falar 
desse momento tão 
difícil que passamos. 
Não é fácil ter que 
encarar novamente a 
fase vermelha. Nossa 
região vive basica-
mente do comércio. 
É preciso duas imen-
sas atitudes de nos-
sa parte: respeitar 
as regras da saúde 
(uso de máscara, não 
aglomerar, evitar con-
tatos desnecessários, 
usar álcool em gel...) 
e comprar no comér-
cio de sua cidade! 
Use o delivery. Li-
gue. Busque na porta. 
Mas não deixe de ser 
parte desse processo 
de união e força em 
nome de nossa pró-
pria economia!

Uma das pessoas 
mais gentis e com-
petentes que tenho o 
prazer de conhecer é 
o querido Diego Car-
valho.  E fica aqui a 
dica.. precisa de qual-
quer coisa para seu 
carro? Auto Peças 
Pinho, no Santo An-
tônio.  Atendimento 
incrível!

Quer comer uma 
pizza caseira, gos-
tosa, caprichada e 
deliciosa? Fale com 
a Sullen, da Fer Piz-
zas! Você vai receber 
em casa e vai amar!! 
Quer o contato? Ano-
te aí: 12.981828569 
e receba hoje mesmo 
seu cardápio!

A lindíssima Mar-
cela Almeida não 
para de surpreender 
com seu super bom 
gosto... Já conhece 
o perfil dela? Vale a 
pena conferir. “Looks 
Marcela Almeida”, 
no Instagran. É de ba-
bar! Fique na moda, 
arrase nos looks com 
essa mulher maravi-
lhosa!

Conhece o Empório 
de Minas Uai? Fica 
no Mercadão.. Gente 
do céu.. tem muita 
coisa boa! Queijos 
deliciosos, doces, 
cachaça, manteiga, 
requeijão.. tudo de 
primeira!! E claro, 
tem delivery sim. Tem 
como comprar a dis-
tância. Não tem des-
culpa.. experimente 
logo as delícias desse 
lugar!!

A n a  C l á u d i a 
Hunkar é uma mu-
lher supreendente. 
Ultimamente tem fei-
to de nossos dias pura 
tentação! É cada doce 
que faz, que fica difícil 
dizer qual é o melhor! 
Já experimentou? 
Tá perdendo... “Ana 
Claudia Doces”. Veja 
no Instagran e pegue 
logo seu contato! Su-
per recomendo!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

     Dra. Zeima Satim Mori¸ mes-tra em Direito, da cidade Cachoeira Paulista, mas super conhecida e re-conhecida em Lorena. É casada com o simpático Rodrigo e tem uma filha lindíssima, a Alícia. Uma família linda, concordam comigo? Muito queridos por todos que os conhecem. Zeima, além de linda, charmosa, gentil, é de extrema competência e inteligência. Uma referência em sua área. Uma mulher que merece mesmo nossos aplausos e todo nosso respeito e admiração! Você é demais, minha amada! Felicidades para você e toda sua linda família!

	 Diga	se	essa	moça	não	é	 realmente	 incrivelmente	linda??	Aletheia Bárbara Esteves	 é	 seu	nome!	Uma	profissional	 super	 incrível,	dentista	 reconhecida	 entre	seus	pares	 e	pacientes	por	sua	eficiência	e	competência,	também	 é	 conhecida	 pelo	seu	 sorriso	 que	 conquista,	pelo	brilho	do	olhar,	por	seu	carinho	com	as	pessoas.	Mas	quer	ver	o	sorriso	aumentar?	Só	 falar	 de	 seu	 lindo	 filho	Matheus,	que	realmente	é	um	fofo,	muito	gato!	Linda,	você	é	show!!!

  Como é difícil definir o ma-
ravilhoso amigo Álvaro Daniel, 
o famoso Nelinho. Já nos en-
cantou por anos com sua linda 
voz e violão. Como era bom e 
animado. Energia pura. Hoje ele 
é um biólogo de destaque. Ainda 
com seu sorriso que encanta e 
conquista, seu olhar pela vida 
está bem aprofundando em estu-
dos e descobertas incríveis. Mas 
o que tem arrasado é com seu 
delicioso mel... isso mesmo. Mel 
com favo. Não lembra infância? 
É de dar água na boca. Queridão, 
você é um arraso em tudo que 
faz! Sucesso!!!

 SociAtos Aniversários...	Sempre	 tem	gente	

especial	comemorando	mais	um	ano	de	vida.	Não	poderia	

deixar	de	começar	por	nosso	querido	Ronaldo Lopes,	a	

charmosa	professora	Adriana Bastos;	da	doce	Maria Lau-

ra Knipel;	da	maravilhosa	Dalita Figueiredo,	do	querido	

Paulo Ude,	da	querida	Maria Ferraz;	da	amada	Fátima 

Vieira	e	da	nossa	charmosa	Neliana Vilela,	a	guerreira	

Vivian Telles	e	da	psicóloga	Aurea Aquino.	Parabéns,	

felicidades,	paz	e	alegria	é	
o	nosso	desejo	para	todos	

vocês	

e	aos	demais	aniversariantes	da	sem
ana!!	

 É emocionante ver uma pessoa que 

acredita em seus sonhos e corre atrás de 

sua realização. Assim é a história da linda 

Isabelly Lopes, que é hoje uma profissio-

nal da beleza, na área de estética facial e 

corporal e simplesmente é “best” no que 

faz! Muito orgulho de você, minha querida. 

Sempre sorrindo, feliz e jamais deixando de 

sonhar e acreditar em seus sonhos!!! Beijos 

de carinho para você!

 Caio de Andrade, do Teatrim Cultura e 

Arte, famoso dramatúrgico e pessoa mais 

que incrível, está sempre nos surpreen-

dendo e nos oferecendo belos presentes 

dentro da cultura. Estamos todos ansiosos 

para o lançamento, em fevereiro, de seu 

primeiro livro de dramaturgia “Os olhos 

Verdes do Ciúme/Deserto Iluminado”, 

pela Editora Passarinho. É a realização 

de um sonho de uma vida inteira! Não é 

mesmo maravilhoso? Com certeza, sucesso 

garantido!!! Você é o mestre dos mestres, 

um cara encantador, inteligente e transpa-

rente. Um brinde à você, querido!

“A discriminação ainda existe. Algumas pessoas sentem 
que suas próprias crenças estão sendo ameaçadas. Alguns 
estão descontentes com as culturas desconhecidas. Todos 
eles precisam ser tranquilizados; a diversidade é realmente 
uma força e não uma ameaça.”               

Rainha Elizabeth

 Quem também encheu a família de orgulho e alegria 

foi a lindíssima Larissa Reis, filha dos queridos Bosco 

e Ana Lúcia, que se formou em Direito, na Unisal. O 

tempo realmente passa rápido. Ainda me lembro dela 

tão pequena, sempre charmosa. Hoje, uma mulher 

linda, radiante e que sempre surpreende à todos com 

sua dedicação e vontade de fazer a diferença. Felicida-

des, minha linda! Que tenha uma carreira de sucesso, 

e que esse novo ciclo venha recheado de momentos 

incríveis!!!


