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Foco de denúncia, Max posa ao lado de Nenê do São João e Carlinhos da Saúde; votação polêmica garante arquivamento de denúncia por 8 a 4

RMVale avança à fase 
laranja do Plano SP
Governador destaca melhoras nos índices de contaminações 
e internações após entregas de novos leitos de UTI na região

O Governo do Estado 
de São Paulo anunciou 
no início desta sexta-feira 
(5) que a RMVale (Re-
gião Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) avançou para a 
fase laranja do Plano São 

Paulo, de combate ao novo 
coronavírus. Essa foi a 21ª 
classificação do plano, que 
teve dez regiões avançando 
nas fases e apenas uma com 
queda (Araraquara). Colocada 
em fase vermelha no último 
dia 22 (a mais rigorosa no 

plano de flexibilização da qua-
rentena), a RMVale registrou 
uma série de desencontros 
de medidas entre o Estado e 
prefeituras, que chegaram a 
publicar decretos com nor-
mas mais brandas, como 
Aparecida, Guaratinguetá, 

Lorena e Taubaté. As me-
didas foram contornadas 
após posicionamento da 
Procuradoria Geral do 
Estado, que apontou a 
necessidade de seguir o 
Plano SP.

Mapa apresentado pelo Estado com as determinações de cada região para nova fase do Plano São Paulo contra a Covid-19

Acusado por uso irregular de 
verba e carona ilegal, Max é 
salvo com votação polêmica

A sessão da última terça-feira 
(2) foi marcada por pedidos 
de processos barrados. O de 
maior destaque ficou por 
conta da acusação contra o 
vereador Max Barros (DEM), 
pelo suposto uso indevido do 
carro oficial e de recursos do 
Legislativo. A solicitação de 
uma comissão processante foi 

rejeitada, mesmo com apresen-
tação de gastos e confirmação 
de testemunha. O parlamentar 
é acusado de levar o ex-vere-
ador, Breno Anaya (PSC), no 
veículo cedido pela Câmara 
para viagem até a Assembleia 
Legislativa, em São Paulo, no 
último dia 20.
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Câmara rejeita denúncia de 
quebra de decoro contra Nenê

A Câmara de Cachoeira 
Paulista rejeitou na noite da 
última terça-feira (2) o pedido 
do Executivo para que fosse 
encaminhada à Comissão de 

Ética da Casa uma denúncia 
de quebra de decoro por 
parte do vereador Nenê do 
São João (PSB).

Na véspera de 
novo decreto, 
Litoral Norte  
antecipa Doria

Os prefeitos de Caraguata-
tuba, São Sebastião, Ilhabela 
e Ubatuba decidiram ignorar 
as regras da fase vermelha do 
Plano São Paulo e anuncia-
ram uma flexibilização mais 
branda para a reabertura de 
atividades econômicas como 
comércios, quiosques e restau-
rantes. A decisão contrariou 
a determinação vigente do 
governador João Doria (PSDB), 
que colocou toda a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
Paraíba e Litoral Norte) na 
fase mais restritiva no último 
dia 22 (nesta sexta-feira-5, 
o governador avançou dez 
regiões à fase laranja). Pág.  3
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Canção Nova 
libera fiéis em 
missas antes 
do Estado

A Comunidade Canção 
Nova, em Cachoeira Paulista, 
também antecipou a abertura 
parcial de atividades. Desde a 
última terça-feira (2) as cele-
brações de missas voltaram a 
ter a participação presencial 
de fiéis, contrariando o en-
tão decreto publicado pela 
Prefeitura.

Câmara barra 
veto de Isael 
sobre verbas 
de empresas

A Câmara de Pindamonhan-
gaba rejeitou, por unanimida-
de, um veto do prefeito Isael 
Domingues (PL) sobre altera-
ção na lei de apoio a empresas. 
A falta de justificativa no texto 
encaminhado pelo Executivo, 
dentro prazo de 48 horas, 
impossibilitou a aprovação. 
Os parlamentares esperam 
que um novo pedido seja re-
enviado. O debate tem como 
foco um projeto aprovado em 
2013, durante o governo de 
Vito Ardito (PP), que liberou a 
criação do Distrito Empresarial 
com áreas físicas e estruturais e 
concessão incentivos fiscais às 
novas empresas, como isenção 
de tributos.

Silveiras avança 
em cronograma 
de obras para 
pavimentação

Dando continuidade ao pa-
cote de obras de pavimenta-
ção em Silveiras, a Prefeitura 
iniciou o calçamento do trecho 
de acesso ao Bairro do Melado. 
Além de mais segurança aos 
motoristas, a iniciativa busca 
maior qualidade de vida aos 
moradores.

Aguilar Junior confirma mais dez leitos e 
Caraguá chega a cinquenta UTI’s Covid-19

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior (MDB), 
confirmou, na última terça-
-feira (2), a ampliação com 
mais 10 leitos intensivos para 
o tratamento da Covid-19 na 
Casa de Saúde Stella Maris. O 

Com a ampliação dos leitos 
para pacientes infectados pelo 
novo coronavírus, a secretaria 
de Saúde de Pindamonhanga-
ba registrou queda na taxa de 
ocupação dos leitos intensi-
vos. O número, que chegou a 

Município faz parte do grupo 
de cidades que anunciaram o 
avanço, por conta própria, à 
fase laranja da flexibilização de 
atividades. A aposta é na maior 
estrutura de atendimento. 
Junior explicou que com o sis-

100% na última sexta-feira de 
janeiro, caiu para 86% no início 
da semana. Depois das festas 
de fim de ano, marcadas por 
flagrantes de aglomerações, 
janeiro se tornou o mês com 
o maior número de mortes na 

tema de saúde comprometido, 
não permitiria “fazer nada de 
diferente” em relação à quaren-
tena na cidade. Até o início da 
semana, o índice de ocupação 
era de 70%. 

cidade. A Saúde divulgou que 
diferente de junho, mês em que 
houve o primeiro pico da doen-
ça, os pacientes chegam agora 
com estágio mais avançado da 
contaminação.

Pinda tem alívio em índice de internações 
por Covid-19 após entrega de novos leitos
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'enTão...'

Pedro Sannini

Política a conta-gotas...

Potim - A Câmara Municipal, 
mais precisamente a presidência, 
por procrastinar a votação do proje-
to da prefeita Erica Soler, que busca 
o aval do Legislativo para repassar 
verba de R$ 255 mil à Santa Casa 
de Aparecida, a fim de custear as 
intervenções hospitalares da po-
pulação potinense. O presidente 
Marcinho Cabeleireiro (PCdoB) 
resolveu aplicar seu entendimento 
pessoal do regimento da Câmara, 
onde estabelece que projetos em 
regime de urgência têm de aguardar 
prazo de 48 horas para serem vota-
dos, após protocolo na Casa de Leis, 
procedimento que pode ser alterado 
pelo fato do plenário ser soberano.

Cachoeira Paulista - A vere-
adora Adriana Vieira (PTB) que 
na condição de líder do prefeito 
Antonio Mineiro no Legislativo, 
teve postura positiva diante da 
oposição desrespeitosa na Casa de 
Leis, frente aos ataques e agressões 
verbais. A vereadora soube pontuar 
a verdade, fundamentar argumen-
tos em fatos e marcar posição, 
principalmente nesta semana, em 
que a maioria dos parlamentares 
decidiram por não investigar, muito 
menos considerar dois pedidos de 
aberturas de Comissão Processante 
contra Nenê do São João e Max Bar-
ros pelos delitos desrespeito verbal 
e malversação do dinheiro público.

IMPEACHMENT 
AFASTADO?

O presidente Collor inaugurou o 
instituto do impeachment, em 1992, 
na política brasileira.

A sociedade assemelhou, a partir 
daí, o mecanismo do impeachment 
com o Código do Consumidor: não 
serviu, troca!

Na política, não é assim.
Atitude manifesta de uma socieda-

de que não aprendeu ainda os limites 
da democracia e do mecanismo repre-
sentativo.

O processo de impeachment, 
além do ritual legislativo e jurídico, 
necessita de outros fatores para a sua 
consecução.

Para uma análise mais profunda 
sobre o impeachment a necessidade 
de analisarmos três aspectos funda-
mentais: o grau de popularidade do 
presidente, a sua base política repre-
sentativa e o fato que incomodou a 

sociedade.
Daí, o fundamento do impeach-

ment se concentrar no aspecto político.
O impeachment de Collor era 

inevitável.
O “Caçador de Marajás” não 

debelou a inflação, fez vista grossa 
à corrupção e confiscou os recursos 
bancários da sociedade.

A perda da popularidade, da re-
presentação política no parlamento e 
os desarranjos na economia, o tram-
polim para o salto ornamental do seu 
impedimento.

No caso do presidente Lula, com 
a crise do mensalão em 2005 uma 
perspectiva de análise diferente. 

O impedimento não era previsível 
apesar da gravidade dos atos cometi-
dos em seu governo.

A compra acintosa de apoio dos 
congressistas, parte da imprensa, 
demonstradas na operação Lava Jato.

A negação persistente de Lula na 
participação dos fatos, a construção de 
um discurso “nóis” “contra eles” um 
processo inteligente de sair do foco 
e transferir para a sociedade que se 
tratava de perseguição das “zélites”.

O presidente Lula conseguiu blin-
dar-se mantendo a sua popularidade 
(deixou o governo com 80% de po-
pularidade), a base de apoio mantida 
com os escândalos das estatais e a falta 
de uma prova que ele construiu com 
muita astucia: tinha as mãos e nove 
dedos limpos!

Não recebeu o impeachment, mas 
foi condenado, preso e está cumprin-
do pena(?) por corrupção em vários 

processos.
No final do primeiro mandato da 

presidente Dilma Rousseff, com a 
operação Lava jato em atividade e 
sua incompetência administrativa, 
demostrada em todos os sentidos, o 
impeachment apareceu como uma 
possibilidade.

Subestimou a força do Congresso 
Nacional dando-lhe as costas, em uma 
atitude arrogante, uma das caracterís-
ticas de sua personalidade.

A volta da inflação incomodava a 
sociedade, o déficit público, a falta de 
apoio parlamentar, o caminho para o 
impeachment estava aberto. 

Não deu outra!
O seu sucessor, Michel Temer, após 

o episódio com Joesly Batista e o ardil 
arrumado pelo Procurador Geral, Ro-
drigo Jannot, para caçar, - isso mesmo 
perseguir- Temer, não deu em nada.

Temer tinha o Congresso Nacional 
em suas mãos e a sociedade não teve 

tempo de se posicionar sobre a sua 
posse, apesar do movimento oposi-
cionista promovido pelo partido dos 
trabalhadores e seus partidos satélites, 
tentando confundir a sociedade.

O processo de impeachment seguiu 
os trâmites legais.

Dilma foi para casa, com as suas 
pedaladas fiscais.

No resplandecer de 2021, dezenas 
de pedidos de impeachment para o 
presidente Bolsonaro.

Com o resultado da formação das 
câmaras legislativas, inviabiliza o 
processo já que a sua popularidade está 
em alta, a sociedade vive momentos de 
instabilidade com a pandemia e a che-
gada da vacina ameniza o ambiente.

Para a evolução do impeachment 
necessitaria que a situação econô-
mica agravasse, a sua popularidade 
despencasse e se tornasse impossível 
manter-se no poder.

O processo de impeachment é 
sempre desgastante para o país e a 
sociedade e estamos vivendo um 
momento oportuno para negociações, 
entendimento, dentro das regras cons-
titucionais e abandonar a ideia de que 
o impeachment é uma solução para os 
problemas políticos do país.

A dúvida se os políticos estão 
preparados para esta maturidade de-
mocrática.

O presidente que se cuide, pois, a 
eleição no parlamento foi um festival 
de traições e quebra de compromissos.

Presidente, o senhor sabe: o cen-
trão não tem pátria! 

Boa sorte!

Atitude manifesta de uma sociedade 
que não aprendeu ainda os limites 

da democracia e do mecanismo 
representativo

“Política é uma coisa 
séria demais para 

deixar nas mãos dos políticos”
 Charles de Gaulle

Erica Soler

Trem das onze
Bem que o então ex-presidente 

da Câmara de Lorena foi prevenido 
ao fazer o trem de alegria – contra-
tando um exército de comissiona-
dos e de forma irregular – não aca-
baria bem. Esta semana o Tribunal 

reprovou suas 
contas de 2017 
por este ‘cabi-
dão de empre-
gos’ na Casa de 
Leis. Ah! Im-
portante lem-
brar que ele, o 
‘famoso’ Tão, 
que se gabava 

em seus discursos na tribuna que 
nunca havia recebido a visita de 
oficiais de Justiça e pedia para que 
fosse investigado como se estivesse 
acima de todos, já foi condenado 
aos rigores da lei por ‘torrar’ mais 
de R$ 1 milhão de em publicidade 
por meio de contratação irregular. 
Tem gente querendo saber como ele 
vai devolver essa dinheirama toda 
que a Justiça determinou...

Pardal que come pedra...
...tem que saber o intestino que 

tem – Os vereadores de Pinda der-
rubaram por unanimidade um veto 
do prefeito Isael Domingues em 
uma emenda do ex-vereador Jânio 
Lerário – assunto da legislatura 
passada, que propôs redundância a 
uma lei que regulamenta um Condo-
mínio Empresarial com participação 
comunitária na cidade. Esta atitude 
dos vereadores, principalmente dos 
governistas, gerou comentários nas 
rodas políticas sobre a fidelidade da 
então base do prefeito, na Câmara. 
Há quem aposte que o ‘castigo vem 
a cavalo’, ou seja, o gabinete não 
deverá permitir que a coisa vire a ba-
gunça que a oposição deseja. Nada 
como um NÃO quando vereador 
chegar de ‘mancinho’ para pedir as 
coisas, que não eduque a moçada! 
Perguntem à Regininha...

Não convidem para...
...a mesma picanha – a verea-

dora Dani Dias e o colega Fabrício 
da Aeronáutica, 
principalmen-
te se o assun-
to  apoio  em 
requerimento 
direcionado à 
Prefeitura, e na 
churrasqueira, 
es te ja  Pedro 
Sannini, tentan-
do confirmar ‘quem deu a luz’ no 
Alto das Almas, em Guará. E olha 
que a legislatura apenas começou...

Sem palavras
Vendendo pelo mesmo preço que 

comprei, disseram que os discur-
sos da ‘nova’ Câmara de Cruzeiro 
estão tão fracos que nem som eles 
colocam na transmissão pelo site 
da Casa. Na expressão popular, 
menos mal, assim os ‘novos’ ve-
readores demoram um pouco mais 
para caírem no descrédito popular, 
a vista de outros que passaram pelo 
Legislativo e não se elegerem mais 
nem pra ‘inspetor de quarteirão’.

Balcão de empregos
E por falar em Câmara de Cru-

zeiro, rola pelas esquinas da cidade 
que a vereadora Sandra Cunha 
(MDB), que antes de ser eleita em 
15 de novembro já era considerada 
a campeã de encaixar pessoas nas 
frentes de trabalho, agora com 
mandato, não tem pra ninguém. 
Comentários são que nem o prefei-
to emprega mais que ela. Então, já 
sabem, precisou, basta uma visitinha 
em seu gabinete...

Nada a oferecer
Apesar da Câmara de Cruzeiro 

ainda não ter vivido uma votação 

bem ao estilo ‘prova de fogo’, para 
sentir ‘quem é quem’ na hora do 
voto, muitos acreditam que o Exe-
cutivo não corre risco de ter nenhum 
projeto relevante barrado em plená-
rio. Partindo da lógica que vereador 
para subsistir na vida pública tem de 
praticar a política de varejo com os 
eleitores – concessão de favores – o 
prefeito Thales Gabriel passa ser 
um parceiro imprescindível nesta 
hora. Será que o quarteto Higmar, 
Leprechal, Gordo da Vila e Fafá já 
fizeram essa conta?

Tabuleiro de xadrez
Pelo andar da carruagem na 

Câmara de Guará, ou seja, pela 
composição das Comissões Perma-
nentes do Legislativo, o gabinete do 
prefeito e a presidência da Casa de 
Leis vão ter que dispensar atenção 
redobrada nas tratativas dos projetos 
de maior relevância do Executivo. O 
alerta vem dos bem informados nos 
bastidores, tendo por base a forma-
ção de duas das principais comissões 
como Economia e Orçamento –  que 
foi composta por dois oposicionistas 
e um ‘aliado com opinião própria’ 
e, a de Constituição e Justiça – em 
que configura um governista, um 
oposicionista e o ‘aliado’ acima 
mencionado. Segundo o Regimento, 
estas comissões vão determinar le-
galidade e a velocidade das análises 
para encaminhamento das votações 
em plenário. Capiche...? 

Sem stress
O primeiro teste da nova Câmara 

de Guará, no quesito resposta rápida 
aos projetos e ações da Prefeitura, 
deixou a desejar nesta sessão ordi-
nária que estreou o ano legislativo. 
Logo no primeiro projeto do Execu-
tivo em que pretendia ‘Regime de 
Urgência’ para um adiantamento de 
R$ 2 milhões à Codesg, os vereado-
res por unanimidade disseram não. 
Quer dizer, não ao projeto, mas à 
urgência. Sendo assim, cinco dias 
para emendas, mais dez dias para 
análise em cada uma das comissões  
de Economia e Constituição e Justi-
ça. Perguntem ao Fabrício!!!

Dever de casa
A prefeita de Potim, Erica Soler 

(PL), está fazendo seu dever de 
casa em termos de atendimento à 
saúde pública. Mesmo não tendo um 
hospital em sua cidade, ela vai dar 

um aporte finan-
ceiro de R$225 
mil à Santa Casa 
do vizinho, quer 
dizer de Apa-
recida. Parece 
que o prefeito 
Piriquito anda 
cantando fora do 
poleiro, dizendo 

que a crise em seu hospital é por 
conta dos vizinhos da região que não 
pagam a conta. Que não seja então o 
caso dos eleitores de Erica...

Vias de fatos
Se a oposição de Cachoeira 

Paulista julga que vão manipular o 
plenário da Câmara e ‘vomitar’ todo 
tipo de besteira em cima da nova 

administração, a reação contrária 
à baixaria do Nenê do São João e 
a suposta desonestidade de Max 
Barros deixaram claro que toda 
ação será seguida de uma reação, no 
próprio Legislativo e ou na Justiça 
também. Esta semana os saudosistas 
da Motolândia precisaram ‘engra-
xar’ parte dos supostos governistas 
para segurar duas processantes 
contra a dupla. O prefeito Antônio 
Mineiro pediu a cassação de Nenê 
por ofensas a ele e toda sua equipe 
de governo, mas perdeu a parada 
por 8 votos a 4. Na mesma linha de 
pedido, Letícia Salles tentou uma 
processante contra Max e o placar 
contrário foi o mesmo.

Penalidade máxima
Ainda sobre a Câmara de Ca-

choeira, pelo menos oito dos 13 
vereadores não viram necessida-
de de investigar o procedimento 
de Max Barros, que fez do carro 
oficial uma espécie de ‘UBER’ 
para levar ex-colega Breno Anaya 
para pedir emprego em São Paulo, 
com direito a rodízio às custas do 
dinheiro público e, pior, com nota 
fiscal falcatruada. De acordo com a 
revolta popular, péssima atitude dos 
quatro vereadores que se elegeram 
no palanque de Mineiro gritando por 
mudanças e passaram a engrossar o 
bloco da destruição. O que $erá que 
aconteceu?$?$?

Areia movediça 
Com projetos importantes para 

administração pública de Pinda du-
rante este ano, garantir sete votos na 
Câmara não está sendo uma tarefa 
fácil para os articuladores de Isael 
Domingues junto aos vereadores. 
Disseram que toda ajuda é bem-
-vinda, mas administrar interesses 
pessoais e vaidades da ‘moçada do 
voto’ e poder garantir aprovação dos 
projetos demanda muita habilidade 
e paciência. Pela última escalação, 
que chegou ao gabinete do prefei-
to, principalmente após suposta 
deserção de Rogerinho – que cedeu 
aos encantos da oposição vela-
da – contava-se seis: Cal, Marcos 
Mayor, Regininha, Julinho Car, 
Renato Cebola e Filipe Guimarães. 
Na contramão, com Magrão não dá 
pra contar, Vela é um teatrólogo, o 
Locutor segue o líder, e Norbertinho 
tem rota pré-estabelecida. Como diz 
Cataldi: “segurar um elenco desse é 
enxugar gelo”...

Atração fatal
O mercado político de Pinda atri-

bui as dificuldades do prefeito Isael 
Domingues com a Câmara – passada 
e presente – ao próprio desempenho 
de sua administração. Com o índice 
crescente de aprovação de seu go-
verno, quem permanece ao seu lado, 
corre o risco de se ofuscar, já os que 
se rebelam tornam-se uma espécie 
de ‘Pipas’ da política, ou seja, têm 
seu momento de fama, fala, fala... 
e depois desaparecem, porque os 
contrários desde de 2016 são mino-
ria, quer dizer, poucos votos para 
dividir entre a patuleia. Perguntem 
ao Goffi, se é que alguém sabe de 
seu paradeiro...

O presidente da Câmara de Lorena, Fábio Longuinho e o prefeito Sylvio Ballerini fe-
charam a semana participando do Atos no Rádio, nesta sexta-feira (5). Entre os anúncios 
durante o programa, o chefe do Executivo frisou que as obras iniciadas no governo ante-
rior seguirão a todo vapor, com destaque para a infraestrutura dos bairros (pavimentação 
e sistema pluvial). A expectativa da dupla é de parceria entre os poderes para alavancar o 
atendimento à população da cidade em meio à crise, manter o foco das pautas indicadas 
pelas ruas, e a busca de apoio estadual e federal para novos trabalhos.
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Mapa apresentado pelo Estado com as determinações de cada região para nova fase do Plano São Paulo contra a Covid-19; governador João Doria exalta queda dos índices paulista

Região volta à fase laranja 
no Plano SP contra Covid-19
João Doria destaca melhoras nos índices de contaminações e 
internações na RMVale; novos leitos de UTI ajudaram em avanço

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou no início 
desta sexta-feira (5) que a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) avançou para a fase 
laranja do Plano São Paulo, de 
combate ao novo coronavírus. 
Essa foi a 21ª classificação do 
plano, que teve dez regiões 
avançando nas fases e apenas 
uma com queda (Araraquara).

Colocada em fase vermelha 
no último dia 22 (a mais rigo-
rosa no plano de flexibilização 
da quarentena), a RMVale 
registrou uma série de de-
sencontros de medidas entre 
o Estado e prefeituras, que 
chegaram a publicar decretos 
com normas mais brandas, 
como Aparecida, Guaratin-
guetá, Lorena e Taubaté. As 
medidas foram contornadas 
após posicionamento da Pro-
curadoria Geral do Estado, 
que apontou a necessidade 
de seguir o Plano SP.

Desta vez, a RMVale, apon-
tada no mapa de apresenta-
ção como “região de Tauba-
té”, foi colocada na segunda 
fase (laranja), com menor 

Da Redação
RMVale

rigor que a estipulada para 
as semanas anteriores. A 
apresentação contou com 
comemoração da queda no 
número de internações e 
entrega de leitos, anunciadas 
em cidades referências como 
Guaratinguetá (ganhou dez 
leitos nesta semana) e o Lito-
ral Norte (vinte novas unida-
des) em atendimento como o 
Hospital Regional.

“Ela é feita de acordo com 
critérios do centro de contin-
gencia, que permitem áreas 
que mostraram melhorias 

possam avançar. As regiões 
hoje em fase amarelas apre-
sentam indicadores muitos 
distintos das regiões hoje 
em fase laranja, com até três 
vezes menos internações e 
contaminações”, destacou 
o coordenador do Comitê 
de Saúde, Paulo Menezes. 
Com o avanço, as cidades da 
região estão aptas a liberar 
atividades como o comércio 
em geral, restaurantes, salões 
de beleza, barbearias, acade-
mias e centros esportivos. Os 
expedientes terão limite de 

até oito horas diárias para 
restaurantes e 12 horas 
para outras as atividades 
liberadas. O atendimento 
presencial em bares continua 
proibida.

De acordo com o Estado, a 
venda de bebidas alcoólicas 
em lojas de conveniência e 
depósitos só podem ocorrer 
entre 6h e 20h em todas as 
645 cidades paulistas.

Assim como durante todo o 
período de atuação do Plano 
SP, as prefeituras podem ado-
tar medidas mais restritivas 

do que as apresentadas pelo 
Estado (durante coletiva de 
imprensa no Palácio dos 
Bandeirantes), em caso de 
condições preocupantes no 
combate ao novo coronavírus 
dentro do município.

Os estabelecimentos devem 
seguir todos os protocolos 
sanitários e de segurança. Os 
governos municipais que se 
recusam a seguir as normas 
do Estado ficam sujeitas a 
sanções judiciais.

Casos – Desde de o início do 
ano, todo o Estado tem regis-

trado elevação acelerada dos 
casos do novo coronavírus. 
Os números da primeira se-
mana de fevereiro mostram 
que a região segue em esca-
lada. Nos quatro primeiros 
dias do mês, a RMVale tem 88 
óbitos e 8.636 confirmações 
da doença, uma média de 22 
óbitos e 2.150 diagnósticos 
positivos por dia, as maiores 
médias de toda a pandemia 
até agora, inclusive janeiro, 
mês recorde de contamina-
ções, com 1.238 casos e 16 
mortes por dia.

Fotos: Reprodução GESP
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Antes de novo anúncio de Doria, Litoral Norte antecipa 
Estado e avança para fase mais branda no Plano SP

Canção Nova contraria Prefeitura e permite fiéis em missas e eventos

Caraguá, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba ignoram determinação estadual e anunciam avanço à fase laranja

Trabalho de conscientização durante a pandemia de Covid-19, em Caraguatatuba; cidade volta à fase laranja

Os prefeitos de Caraguata-
tuba, São Sebastião, Ilhabela 
e Ubatuba decidiram ignorar 
as regras da fase vermelha do 
Plano São Paulo e anunciaram 
uma flexibilização mais branda 
para a reabertura de atividades 
econômicas como comércios, 
quiosques e restaurantes. A 
decisão contrariou a determi-
nação vigente do governador 
João Doria (PSDB), que colo-
cou toda a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale Paraíba 
e Litoral Norte) na fase mais 
restritiva no último dia 22 
(nesta sext-feira-5, o governa-
dor, avançou dez regiões à fase 
laranja.

Em São Sebastião, salões de 
beleza e barbearias já haviam 
sido liberados para funcionar.  
Com a nova determinação da 
Prefeitura, o funcionamento 
de restaurantes, bares, ade-
gas, lojas de conveniência e o 
retorno dos ambulantes e das 
atividades das marinas e gara-
gens náuticas estão permitidos.

O prefeito Felipe Augusto 
(PSDB) afirmou que as medi-
das foram adotadas em razão 
da melhora nos números da 
Covid-19 na cidade, que per-
mitiam uma flexibilização (até 
esta quarta-feira, o município 
havia atingido 4.603 casos 
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da Covid-19 e 68 mortes). Ele 
frisou que fechar o comércio 
não é a solução ideal e que a 
medida foi tomada em con-
junto com os demais prefeitos 
do Litoral Norte. “Houve um 
entendimento de nós prefeitos 
no sentido de realizar a reaber-
tura de bares, restaurantes e 
permitir que os ambulantes 
retomem suas atividades”.

Com o apoio da microrre-
gião, o prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci (PL), também 
anunciou, por meio de uma live 
no Facebook, o avanço para a 
fase laranja, alegando que já 
não era mais possível manter 
o regramento da fase vermelha, 
já que muitas pessoas estavam 
perdendo seus empregos e as 
famílias, o seu sustento.

“A fase vermelha já ficou para 
trás, estamos avançando para 
a fase laranja sobre a nossa 
responsabilidade de controlar 
os nossos comércios, que já 
podem voltar a abrir hoje e 
seguindo todos os protocolos”, 
salientou Colucci.

O horário escalonado de 
encerramento das atividades 
comerciais, para evitar aglo-
merações nos transportes 
públicos, volta a valer. Bares, 
lanchonetes e quiosques pode-
rão escolher o horário de fun-
cionamento, porém limitado a 
oito horas de trabalho. Ilhabela 
é o município do Litoral Norte 
que apresenta o menor número 

de óbitos (25). A cidade tem, 
até esta quarta-feira, 4.816 
moradores diagnosticados com 
Covid-19.

Caraguatatuba – A Prefei-
tura da cidade de maior mo-
vimento comercial entre as 
quatro litorâneas publicou 
um novo decreto com ade-
quações de funcionamento 
para as atividades econômicas. 
Podem funcionar atividades 
imobiliárias, concessionárias, 
escritórios, quiosques, salões de 
beleza, instituições de ensino, 

academias, atividades náuticas, 
atividades culturais, restauran-
tes e parques de diversão.

As atividades poderão fun-
cionar em um período de oito 
horas diárias, com limite até 
as 20h. A venda de bebida 
alcoólica, após esse horário, 
fica proibida em qualquer 
estabelecimento comercial. 
Caraguatatuba é a cidade que 
mais acumula casos da doença 
no grupo, com 7.440 infecta-
dos e 150 vítimas fatais.

Última a divulgar o abranda-

mento das restrições, no fim 
da tarde desta quarta-feira, 
Ubatuba já havia, na última 
semana, liberado a abertura de 
salões de beleza e academias. 
Com 4.150 infectados e 64 
óbitos confirmados, a cidade 
divulgou que as novas normas 
para a retomada segura das 
atividades comerciais e pres-
tação de serviços durante a 
pandemia mantém a situação 
de emergência, mas altera as 
regras de funcionamento das 
atividades econômicas, com 

40% da capacidade e respeitan-
do as oito horas diárias, entre 
6h e 22h.

As medidas atendem ativi-
dades como museus, aquário, 
cinema, shopping, comércio 
regular e ambulante, restau-
rantes, lanchonetes, quiosques, 
sorveterias, concessionárias, 
escritórios, fábricas e indús-
trias, lava-rápidos, imobiliárias; 
locações na faixa de areia das 
praias, serviços de hospedagem 
e agências de turismo.

Os serviços de delivery (en-
trega) e take away (retirada 
no local) estão liberados das 
22h às 0h. A comercialização 
de bebidas alcoólicas após as 
20h até as 6h segue vetada.

Outros destaques do decreto 
ubatubense podem ser confe-
ridos na página do combate à 
Covid-19, no site da Prefeitura, 
ubatuba.sp.gov.br/covid-19.

Estado – Apesar dos prefeitos 
alegarem que a fase vermelha 
causa impactos negativos em 
um momento de recuperação 
devido a alta temporada, a 
secretaria de Estado de Desen-
volvimento Regional informou 
que fará notificações sobre o 
descumprimento ao Plano São 
Paulo. No documento, que será 
encaminhado ao Ministério 
Público, é solicitado que todos 
os prefeitos do Litoral Norte 
respeitem as determinações 
estaduais de enfrentamento 
ao novo coronavírus.

A Comunidade Canção 
Nova, em Cachoeira Paulista, 
também antecipou a aber-
tura parcial de atividades. 
Desde a última terça-feira 
(2) as celebrações de missas 
voltaram a ter a participação 
presencial de fiéis, con-
trariando o então decreto 
publicado pela Prefeitura 
de Cachoeira Paulista que 
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proíbe a realização de cultos 
religiosos. A cidade deve 
ter nova publicação, após a 
liberação para fase laranja, 
anunciada pelo estado nesta 
sexta-feira (5). No último 
dia 29, a comunidade cató-
lica chegou a suspender a 
presença do público devido 
ao avanço da pandemia da 
Covid-19 e a cidade ter re-
gredido para a fase vermelha 
do Plano São Paulo.

A administração do Santu-
ário alegou que optou por 

voltar a receber os fiéis nas 
missas, após três dias sem 
a participação dos cristãos, 
devido às atividades reli-
giosas serem consideradas 
essenciais, mas três eventos 
devem permanecer sem a 
presença do público: a missa 
de quarta-feira, às 20h, o 
Terço da Misericórdia e a 
Quinta-feira de Adoração.

A comunidade garantiu 
que manterá o número de 
pessoas reduzido a 40% da 
capacidade máxima do espa-

ço, e todos os protocolos de 
prevenção à Covid-19 serão 
apresentados. Entre as medi-
das, o uso de máscara segue 
obrigatório, assim como o 
aferimento da temperatura 
corporal do público na en-
trada dos eventos. Outras 
regras que seguem valendo 
são o distanciamento so-
cial de 1,50m que deve ser 
obedecido e a higienização 
constante das mãos com 
álcool em gel.

Em suas redes sociais, a 

entidade religiosa enfatizou 
que os fiéis que fazem parte 
do grupo de risco do novo 
coronavírus ou as pessoas 
que apresentarem sintomas 
da doença devem ficar em 
casa e acompanhar as cele-
brações pela internet.

Município – Procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, a Prefeitura não retor-
nou aos contatos para falar 
sobre o descumprimento do 
decreto por parte da Canção 
Nova.

Boletim – Segundo o últi-
mo boletim epidemiológico, 
divulgado na segunda-feira 
(1), a cidade apresenta 4.311 
notificações, entre elas 819 
casos positivos e 172 sus-
peitos. Dos pacientes confir-
mados, 28 são vítimas fatais, 
28 estão em tratamento 
domiciliar e 6 em tratamento 
hospitalar. Em relação aos 
suspeitos, 170 estão reali-
zando o tratamento em casa 
e um óbito aguarda resulta-
do de exames.
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Foco de denúncia, Max posa ao lado do ex-prefeito Edson Mota; nota destaca gastos do vereador em viagem

Acusado por uso irregular de verba e carona 
ilegal, Max é salvo com votação polêmica

A sessão polêmica da Câma-
ra de Cachoeira Paulista, na 
última terça-feira (2), foi mar-
cada por pedidos de processos 
barrados. O de maior destaque 
ficou por conta da acusação 
contra o vereador Max Barros 
(DEM), pelo suposto uso indevi-
do do carro oficial e de recursos 
do Legislativo. A solicitação de 
uma comissão processante foi 
rejeitada, mesmo com apresen-
tação de gastos e confirmação 
de testemunha.

O parlamentar é acusado 
de levar o ex-vereador, Breno 
Anaya (PSC), no veículo cedido 
pela câmara cachoeirense 
para viagem até a Assembleia 
Legislativa, em São Paulo, no 
último dia 20.

Protocolado pela agente 
comunitária de saúde e estu-
dante de direito Letícia Salles, 
31 anos, o pedido de abertura 
da processante denuncia que 
Max deu uma “carona” para 
Anaya até a capital paulista, o 
que caracterizaria utilização 
imprópria do veículo oficial, ao 
transportar terceiros.

O documento ressalta que a 
acusação pode ser comprovada 
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facilmente pela Câmara através 
de depoimento do motorista da 
Casa, popularmente conhecido 
como ‘Seninha’, que teria con-
firmado a passagem pela casa 
de Anaya.

De acordo com Letícia, Max 
pode ter cometido outra ile-
galidade durante a viagem, 
também passível de cassação de 
seu mandato, ao utilizar recur-
sos legislativos para pagar um 
rodízio de churrascos ao ex-ve-
reador, na Master Churrascaria, 
no bairro da Lapa. A moradora 
anexou ao documento uma 
nota fiscal do estabelecimento 
no valor de R$222. “Cabe men-
cionar que em rápida pesquisa 
no site da referida churrascaria, 
assim como em ligação ao 
estabelecimento comercial, o 
valor do rodízio de churrasco 
para o jantar, por pessoa, é 
de R$ 52,90, o que daria um 
total de R$ 105,80, se fossem 
somente duas pessoas, no caso 
Max e o motorista (trecho do 
documento)”. 

Colocada em votação, a so-
licitação de instauração da 
comissão processante foi re-
jeitada por 8 votos a 4. Além 
do presidente da Câmara, 
Rodolpho Borges, o Rodolpho 
Veterinário (REDE), foram favo-
ráveis ao pedido da moradora 

os vereadores Adriana Vieira 
(PTB), Djalcyr Fonseca, o Dil 
(PSD) e Thálitha Barboza (PT). 
Os parlamentares que ficaram 
ao lado de Max foram Agenor 
Silva, o Agenor do Todico (PL), 
Angela Orosco, a Ângela Prote-
tora (MDB), Felipe Cabral, o Fe-
lipe Piscina (DEM), José Carlos 
da Silva, o Carlinhos da Saúde 
(PSD), Luiz Gonzaga, o Brejão 
(PSC), Leonardo Guimarães, 
o Léo Fenix (PSB) e Rogéria 
Lucas (PODE).

Mesmo com o arquivamento, 
a denúncia foi encaminhada 
por Letícia Salles ao Ministério 
Público.

Outro lado – A reportagem 
do Jornal Atos procurou Max 
e solicitou à assessoria do 
vereador um posicionamento 
sobre a acusação, mas nenhu-
ma resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta edição. 
O Atos procurou também o 
ex-vereador Breno Anaya, mas 
ele não retornou o contato. 

Minutos após presenciar a 
rejeição do pedido de abertu-
ra da comissão processante, 
Max utilizou a tribuna para 
negar que gastou R$ 222 na 
churrascaria, mas não comen-
tou a denúncia de ter levado 
Anaya para a viagem à capital 
paulista.

Por 8 votos a 4, vareadores barram processante; parlamentar nega gasto fora da normalidade na Câmara
Fotos: Reprodução
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Câmara rejeita denúncia de quebra de decoro contra Nenê
Vereador nega acusação de ofender prefeito em vídeo postado nas redes sociais contra rigor na restrição do comércio

O vereador Nenê do São João, em vídeo publicado nas redes sociais

A Câmara de Cachoeira 
Paulista rejeitou na noite da 
última terça-feira (2) o pedido 
do Executivo para que fosse 
encaminhada à Comissão de 
Ética da Casa uma denúncia 
de quebra de decoro por par-
te do vereador Ilwanderson 
de Oliveira, o Nenê do São 
João (PSB). O parlamentar é 
acusado de ofender o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB) 
e seu secretariado nas redes 
sociais. 

No ofício enviado ao Legisla-
tivo, a atual gestão municipal 
acusa Nenê de agir de forma 
indevida e irresponsável du-
rante uma transmissão de 
vídeo em seu perfil na rede 
social Facebook, no último 
dia 16.

Nas imagens, o vereador 
aparece chamando Mineiro 
e os secretários de “covardes” 
por reclamarem dos atuais 
problemas financeiros da Pre-
feitura gerados pelas dívidas 
herdadas do antigo governo 
municipal, comandado pelo 
ex-prefeito, Edson Mota (PL). 
“Todo prefeito que entra em 
Cachoeira fala que o anterior 
deixou dívida em conta. Se 
você (Mineiro) e seus secretá-
rios falarem que a Prefeitura 
está falida, vocês são covardes, 
porque quando você lançou 
candidatura já sabia da missão 
(trecho do vídeo)”.

Em seu ofício, o chefe do Exe-
cutivo também acusa Nenê de 
tentar utilizar um discurso de 
ódio para incitar a população, 
principalmente os comercian-
tes, a se revoltarem contra sua 
gestão. No vídeo, o parlamen-
tar critica a decisão do prefeito 
em ordenar, no último dia 15, 
o retrocesso da cidade à fase 
vermelha, a mais restritiva do 
Plano SP de prevenção ao con-
tágio da Covid-19, apesar de 
na data, o Estado reclassificar 
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a RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba) para 
a fase laranja, a segunda mais 
restritiva (o que foi alterado na 
semana seguinte, quando o Go-
verno João Doria-PSDB levou a 
região para a fase vermelha). 
“Você (Mineiro) traiu os co-
merciantes e a população ao 
entrar na fase vermelha. Você 
tem que ser mais digno, o seu 
secretariado está mandando 
mais que o senhor. Seja homem 
(sic), honre o seu compromisso. 
Se vocês querem conscientizar 
o povo, coloquem mais fiscali-
zação. Vocês são ordinários por 
fecharem o comércio (trecho 
do vídeo)”.

Antes de colocar em votação 
o pedido do prefeito para que a 
denúncia de quebra de decoro 
parlamentar fosse encami-
nhada à Comissão de Ética da 
Câmara, o presidente da Casa, 
Rodolpho Borges, o Rodolpho 
Veterinário (REDE), permitiu 

que o Nenê utilizasse a tribuna 
para se defender da acusação. 
“Nunca vi em Cachoeira um 
prefeito tentar tirar a liberda-
de de expressão dos vereado-
res, ele não precisa achar que 
eu o humilhei por chamá-lo 
de ordinário. Esta palavra no 
dicionário significa pessoa 
comum. Não usei nenhum 
‘palavrão’, apenas os termos 
ordinário e falso moralista, que 
na minha opinião ele foi por 
passar uma falsa imagem, já 
que antes era contra fechar o 
comércio e depois foi a favor”. 

Apesar do vídeo, a solicita-
ção de Mineiro pela proces-
sante foi rejeitada por 9 votos 
a 2. Agenor Silva, o Agenor do 
Todico (PL), Angela Orosco, 
a Angela Protetora (MDB), 
Djalcyr Fonseca, o Dil (PSD), 
Felipe Cabral, o Felipe Piscina 
(DEM), José Carlos da Silva, o 
Carlinhos da Saúde (PSD), Luiz 
Gonzaga, o Brejão (PSC), Leo-

nardo Guimarães, o Léo Fenix 
(PSB), Maximilio Miranda, o 
Max (DEM) e Rogéria Lucas 
(PODE) barraram a solicitação 
do Executivo. As vereadoras 
Adriana Vieira (PTB) e Thálita 

Barboza (PT) foram as únicas 
favoráveis ao pedido.

Ao final da discussão, o 
presidente da Câmara, Ro-
dolpho Veterinário, destacou 
que apesar do arquivamento, 

uma cópia da denúncia foi 
encaminhada pela Prefeitura 
ao Ministério Público, que 
analisará o pedido de perda de 
mandato de Nenê por quebra 
de decoro parlamentar.
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Enfermeira de Cruzeiro prepara para mais uma imunização contra o novo coronavírus; cidade atende idosos

Para dar continuidade ao 
cronograma de vacinação 
contra a Covid-19, a secretaria 
de Saúde de Cruzeiro iniciou 
o cadastro antecipado dos 
idosos com noventa anos ou 
mais. A imunização para este 
grupo está programada para 
começar na próxima segun-
da-feira (8).

A cidade, que já vacinou 
1.168 pessoas do grupo prio-
ritário até a última sexta-feira 
(5), e iniciou no mesmo dia o 
cadastro dos idosos que rece-
berão a vacina em casa.

Segundo a Prefeitura, os 
familiares dos atendidos nesta 
fase devem comparecer ao 
ARE (Ambulatório Regional 
de Especialidades), localizado 
à avenida Minas Gerais, nº 500 
das 13h às 16h, apresentando 
documentos como CPF, RG, 
comprovante de residência 
e um telefone de contato. Os 
moradores também podem 
optar pelo cadastro virtual, 
pelo link disponibilizado nas 
redes sociais e no site oficial 
do governo municipal, O cru-
zeiro.sp.gov.br. 

Além da necessidade de o 
idoso ter completado os no-
venta anos até o dia da vacina-
ção, é obrigatório apresentar 
a mesma documentação do 
cadastro, no momento que 
forem receber a imunização 
do novo coronavírus.

A Prefeitura destacou que 
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será organizado um posto de 
vacinação “drive thru” (retira-
da com atendente na porta do 
estabelecimento), no estacio-
namento do ARE, no próximo 
dia 13, das 7h às 13h.

Além dos idosos, a Saúde 

abriu cadastro antecipado 
para vacinação de fisiotera-
peutas, psicólogos e fonoaudi-
ólogos. O serviço de cadastro 
está disponível até este domin-
go (7) no site da Prefeitura,  
cruzeiro.sp.gov.br.

Prefeitura de Cruzeiro avança 
com cronograma de vacinação 
com atendimento para idosos
Ação contra a Covid-19 foca grupo com idade a partir de noventa 
anos; drive-thru deve atender demanda para a próxima semana

O vacinômetro e as listas 
com a relação dos profis-
sionais de saúde e demais 
vacinados no município 
são atualizados e disponi-
bilizados nas plataformas 
digitais.

Aguilar Junior confirma 
mais dez leitos e Caraguá 
chega a cinquenta UTI’s 
contra o novo coronavírus

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior (MDB), 
confirmou, na última terça-
-feira (2), a ampliação com 
mais 10 leitos intensivos para 
o tratamento da Covid-19 na 
Casa de Saúde Stella Maris. O 
Município faz parte do grupo 
de cidades que anunciaram 
o avanço, por conta própria, 
à fase laranja da flexibiliza-
ção de atividades. Para isso, 
aposta na maior estrutura de 
atendimento.

Junior explicou que com 
o sistema de saúde compro-
metido não permitiria “fazer 
nada de diferente” em relação 
à flexibilização da quaren-
tena na cidade. Até o início 
desta semana, o índice de 
ocupação era de 70%. Numa 
reunião com equipe técnica, 
ele debateu a expansão dos 
leitos, aumentando assim a 
capacidade de atendimento 
para pacientes com quadros 
graves da doença.

O anuncio foi feito na noite 
desta terça-feira (2). Com os 
dez novos leitos de UTI, o 
hospital passa a contar com 
vinte espaços exclusivos para 
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pacientes de Covid-19, além 
das unidades de enfermaria 
auxiliares.

Além do Stella Maris, o 
Hospital Regional do Litoral 
Norte, também localizado 
em Caraguatatuba, faz parte 
da ampliação de estrutura. 
Aguilar Junior confirmou que 
já está em funcionamento 
mais dez leitos de UTI no es-
paço regional, inaugurado em 
junho de 2020 e que agora 
comporta trinta quartos com 
tratamento intensivo. A cidade 
mantém ainda mais oitenta 
leitos na UPA Covid, com 22 
respiradores.

Com a ampliação, a Prefei-
tura publicou o novo decreto 
permitindo o funcionamento 
de setores da economia como 
escritórios, shopping center, 
restaurantes, quiosques, sa-
lões de beleza, eventos, con-
venções e atividades culturais.

Desde o início da pandemia, 
em março, Caraguatatuba 
registrou 150 óbitos causa-
dos pela Covid-19 e 8,7 mil 
infectados. Um levantamento 
da secretaria de Saúde aponta 
que 1,2 mil pacientes conta-
minados são de outras cida-
des. Ao todo, 1.040 pessoas 
aguardam a confirmação da 
doença.

O Hospital Stella Maris, que recebeu mais dez leitos em Caraguatatuba

Fotos: Reprodução PMC

Fotos: Reprodução PMC
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Oficial de Registro de Imóveis 
de Guaratinguetá

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.,
Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do 
Registro de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, 
encontrando-se a mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente 
INTIMAÇÃO por edital de: LUDIMILA CASSELA DE PAIVA FRANÇA, 
brasileira, casada, desenhista projetista, RG. 28.527.145-3-SSP-SP, 
CPF. 217.391.018-39. A intimada deverá comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do 
Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 
às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância, posicionada 
em 15 de outubro de 2020, de R$ 107.933,32, sujeita à atualização 
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às 
despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, 
ta mbém, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do 
qual é devedora em decorrência de atraso no pagamento de prestações 
relativas a Cédula de Crédito Bancário número B77330720-4 e Aditivo 
a Cédula de Crédito Bancário, emitidos aos 10.05.2017, que tem por 
objeto o imóvel situado na Rua Sebastião Tavares de Lima, número 
667, Residencial Parque do Sol, CEP: 12.518-140 – Guaratinguetá-
SP, objeto da matrícula no CRI sob número 22.450. O prazo para 
pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e 
última publicação deste edital, que será publicado nos dias 4, 5 e 6, 
do corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel 
na pessoa da credora, requerente da intimação, COOPERATIVA DE 
CRÉDITO, POUPANÇA, E INVESTIMENTO VANGUARDA DA REGIÃO 
DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA PR/SP/RJ, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97.
Guaratinguetá, 03 de fevereiro de 2021.

Humberto Andrade Cossi
Oficial

O que falta para destravar o 
potencial transformador do 
Novo Marco do Saneamento? 

Com a conclusão do processo 
eleitoral das presidências das 
duas casas do Congresso Federal, 
as pautas da Câmara e do Senado 
devem retornar à normalidade. As 
votações decorrentes da urgência 
sanitária provocada pela pande-
mia e as decisões que incidem 
sobre o aspecto econômico-fiscal 
do país devem priorizar a atenção 
dos parlamentares. Mas é necessá-
rio não perder de vista a votação 
dos vetos presidenciais ao Novo 
Marco do Saneamento para que 
ele caminhe, enfim, para a sua 
implementação. 

Os efeitos desses novos pa-
râmetros instituídos pela Lei 
14.026/2020, que regerão o 
setor de saneamento, preveem, 
dentre outros pontos, a necessi-
dade de investimentos da ordem 
de R$700 bilhões, segundo es-
tudos da KPMG e ABCON. Este 
é, possivelmente, o pipeline de 
investimentos alinhados com a 
agenda ESG mais robusto que se 
tem notícia globalmente. 

Na prática, o impulso que o 
Novo Marco promoverá para atin-
gir as metas de universalização, 
traçadas pelo Plano Nacional de 
Saneamento Básico (PLANSAB) 
para 2033, só começará a ser 
sentido daqui a alguns anos. Mas 
ele já atrai grande interesse e aten-
ção ao setor, orienta processos de 
leilões em andamento, mobiliza 
recursos de investidores nacionais 
e internacionais e resulta em im-
pacto social e ambiental positivos 
para a sociedade.

Entretanto, os avanços preconi-
zados pela nova Lei do Saneamen-
to não transcorrerão naturalmen-
te. É necessário um esforço para 
promover a conscientização de 
gestores públicos, e da sociedade 

Talita Caliman e André Salcedo*
Guaratinguetá

como um todo, quanto à sua real 
importância para a melhoria da 
qualidade de vida das populações 
brasileiras. 

A evolução desta agenda tão ne-
cessária para os brasileiros ainda 
encontra resistências em diversos 
níveis, que se materializam em 
processos administrativos e judi-
ciais, prejudicando o engajamento 
mais efetivo de grupos empresa-
riais e de investidores, a despeito 
da segurança jurídica anunciada 
pelo novo marco regulatório. 

Ainda pior, continua comum, 
dentre os mais de 5.500 municí-
pios brasileiros, nos depararmos 
com gestores municipais pro-
pensos a medidas inapropriadas, 
seja por inexperiência ou por 
motivações políticas, que acarre-
tam a judicialização de contratos 
de concessão ou de Parcerias 
Público-Privadas (PPP). 

O saneamento precisa passar 
a ser encarado de forma prag-
mática e como um investimento 
de impacto em várias dimensões. 
A visão dos gestores de recursos 
federal, estadual e municipal sobre 
o saneamento precisa mudar.  

Os contratos de concessão mais 
recentes têm apresentado, ao 
longo do tempo, um alto poder 
transformacional agregado. Neste 
modelo, em vez do saneamento 
ser vertedor de orçamento públi-
co, ele pode passar a ser fonte de 
receita imediata e/ou de longo 
prazo para os municípios. Tanto 
pelas outorgas pagas pelas empre-
sas concessionárias, quanto por 
fomentar a cadeia econômico-pro-
dutiva em seu entorno. Ou, ainda, 
em decorrência de uma melhor 
alocação do dinheiro público, des-
tinando-o para outras áreas como, 
por exemplo, saúde e educação. O 
impacto do saneamento vai além 
do aspecto econômico e ambien-
tal. Não custa lembrar, segundo 

estudo da Organização Mundial 
da Saúde de 2012, para cada 
dólar investido em saneamento 
são economizados 4,3 dólares 
em saúde.

Projetos de saneamento são 
permeados de uma complexida-
de que estende a sua execução 
para além do tempo comum de 
outras áreas de infraestrutura. 
Isso significa que a redução das 
desigualdades sociais promovida 
pela sua implementação caminha 
no mesmo compasso. No ritmo 
atual dos investimentos, as metas 
originais do PLANSAB só seriam 
atingidas para além de 2050, 
um horizonte vergonhoso para o 
país e aterrorizante para as quase 
100 milhões de pessoas ainda 
não atendidas com sistemas de 
esgotamento sanitário. 

 Sem o esforço necessário, ge-
rações de brasileiros ainda devem 
sofrer as sequelas de sua ausência. 
Crianças continuarão a ser impac-
tadas em seu desenvolvimento 
escolar; doenças de veiculação 
hídrica ainda provocarão o ab-
senteísmo no trabalho; e, no ponto 
extremo, enfermidades facilmente 
evitáveis com o saneamento, como 
a diarreia, continuarão sendo 
causas de mortalidade.

Olhando para o futuro, em 
alguns anos, é possível vislum-
brar no saneamento a mesma 
transformação que vimos em 
outros setores da infraestrutura, 
como ocorreu na telefonia e no 
setor elétrico. Para tanto, e no 
momento, precisamos do foco do 
legislativo em se debruçar sobre 
os entendimentos e aprovação 
finais do Novo Marco Regulatório, 
e que a máquina pública permita 
que os efeitos desta parceria entre 

entes públicos e privados iniciem 
o quanto antes.  
* Talita Caliman e André Salcedo, da Iguá 
Saneamento, respectivamente diretora de 
Assuntos Regulatórios e Institucionais e 
diretor de Novos Negócios

Sobre a Iguá Saneamento: 
A Iguá é uma companhia de 

saneamento, controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões e 
de parcerias público-privadas. 
Atualmente, está presente em 
37 municípios de cinco estados 
brasileiros – Alagoas, Mato Gros-
so, Santa Catarina, São Paulo e 
Paraná – por meio de 18 opera-
ções que, somadas, beneficiam 
cerca de 6 milhões de pessoas. 
O alcance dos serviços prestados 
pela companhia a coloca entre os 
principais operadores privados 
do setor de saneamento do país. 
Em 2020, a Iguá aderiu à Rede 
Brasil do Pacto Global, iniciativa 
da Nações Unidas (ONU) para 
mobilizar a comunidade empre-
sarial na adoção e promoção, em 
suas práticas de negócios, de 
Dez Princípios universalmente 
aceitos nas áreas de direitos hu-
manos, trabalho, meio ambiente 
e combate à corrupção. A Iguá 
também foi eleita, em 2019, e 
pelo terceiro ano consecutivo, 
uma ótima empresa para se 
trabalhar pela consultoria Great 
Place to Work (GPTW). Atual-
mente, emprega cerca de 1,5 
mil pessoas. O nome Iguá é uma 
referência direta ao universo em 
que atua: em tupi-guarani, “ig” 
quer dizer água.

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Silveiras, através da Secretaria Municipal de 
Saúde convida a população para AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada 
no dia 26 de fevereiro de 2021, nas dependências da Câmara Municipal 
de Silveiras, às 9 horas. Na ocasiãoocorrerá a apresentação das receitas 
e despesas com Saúde no 3º Quadrimestre de 2020.
Silveiras, 02 de fevereiro de 2021

Denise Bueno G de C Saciletti
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONVÊNIO N° 01/2021 – Proc. Nº 655/2021GPRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA
CNPJ: 51.779.304/0001-30
Objeto: O presente convênio tem por objeto integrar a CONVENIADA ao Sistema único 
de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações 
e serviços de saúde consistentes na prestação de:
I – Serviços de Urgência e Emergência, com suporte médico especializado em ginecologia, 
obstetrícia, ortopedia, anestesia, cirurgia geral, e com equipe de avaliação multidisciplinar 
nas especialidades de bucomaxilo, neurologista, cirurgia pediátrica, gastroenterologia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia, angeologia, conforme Resolução do Conselho Federal 
de Medicina – CFM n° 2.077/2014;
II – Serviços médico-hospitalares de média complexibilidade com suporte integral de equipe 
técnica, diagnose, cirurgias de urgências e eletivas, leitos clínicos, obstétricos, conforme 
Resolução da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SS) nº 42 de 06/05/2015, 
cirúrgicos, pediátricos, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto e neonatal, visando 
garantia de atenção integral à saúde dos munícipes de Lorena, Canas, e Piquete na qual 
a CONVENIADA está inserida.
Valor: R$ 29.432.917,56 (Vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e dois mil novecentos 
e dezessete reais e cinquenta e seis centavos)
Prazo: 12 (doze) meses - Data da Assinatura: 28/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2020 PROC. Nº 488/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de EPI (Máscara cirúrgica tripla); Álcool 
gel 70° INPM e Material para coleta de teste covid-19, para os colaboradores durante o 
enfrentamento da pandemia do covid-19.
CONTRATADA: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
CNPJ Nº: 14.459.158/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 01 e 02.
VALOR TOTAL: R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2020 PROC. Nº 536/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de concentrador de 
oxigênio para os pacientes usuários de oxigenoterapia do município de Lorena, pelo 
período de 12 meses.
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ Nº: 35.820.448/0213-03
VENCEDORA DO LOTE: 01
VALOR TOTAL: R$ 61.494,48 (Sessenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais 
e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 05/02/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2020 PROC. Nº 569/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte 
de usuários do sistema único de saúde a outros municípios para realização de tratamentos 
não disponíveis na rede municipal, com veículos tipo micro-ônibus e van, com motoristas 
e veículos devidamente habilitados.
CONTRATADA: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.836.056/0001-20
VENCEDORA DO ITEM: 08
VALOR TOTAL: R$ 165.600,00 (Cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato 11/2020 - Proc. 616/2021-GPRO
PREGÃO PRESENCIAL 112/2019 – PROCESSO 711/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES - ME
CNPJ Nº: 14.342.477/0001-60
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 11/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 711/2019, Pregão 
Presencial nº 112/2019, firmado em 17 de janeiro de 2020, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual previsto na Cláusula 2.1.7.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 34.200,00 (trinta 
e quatro mil e duzentos reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 15/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Contrato 07/2018 - Proc. 268/2021-GPRO
PREGÃO PRESENCIAL 99/2017 – PROCESSO 511/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ATHO ASSITENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 72.011.844/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 07/18, decorrente do Processo Licitatório nº 511/17, Pregão 
Presencial nº 99/2017, firmado em 23 de janeiro de 2018, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.2.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 23 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual previsto na cláusula 2.3.
CLÁUSULA QUARTA: O valor global do presente Termo Aditivo é de R$ 11.100,00 (onze 
mil e cem reais).
CLÁUSULA QUINTA: A Contratada se compromete a apresentar a regular Certidão de 
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (certidão INSS) 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do presente termo, prorrogáveis, se 
necessário, por igual período.
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 22/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 05 – Convênio 01/2017 - Proc. 583/2021-GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE LORENA - ADEFIL
CNPJ Nº: 60.130.036/0001-11
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o Plano de Trabalho da Instituição, que passa a 
fazer parte integrante a este Termo Aditivo, mantendo-se o objetivo de desenvolver ações 
de reabilitação às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 30/01/2021, conforme estabelecido na cláusula 6º do convênio original 
nº 01/2017 e no artigo 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor global de repasse a CONVENIADA permanecerá o mesmo 
do Termo Aditivo anterior, perfazendo o montante de R$ 423.052,44 (quatrocentos e vinte 
e três mil cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do convênio original.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto 
e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores do Setor de Usinagem: 
DAA, DAB; Setor COT: todos os centros de custos do 7FL/ Rolamentos; 
Setor de Construção Soldada: QAB; Setor de Manutenção: 2BA, da empresa 
Liebherr Brasil Guind. e Máquinas Operatrizes Ltda, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 11 de fevereiro de 
2021, de forma virtual ON line das 08h00 as 17h00,  tratar de assuntos para 
Implantação de novos Turnos e Jornada de Trabalho. 
Lorena/SP, 03 de fevereiro de 2021. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente



6 DE FEVEREIRO DE 2021 7

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. Pauta para blogs, sites, Rádios, TVs e Jornais, ouviu intenções 
do ex-diretor do DEPTRAN, Luis Rosas à deputado, e de Norbertinho, por 
enquanto, apenas ensaiando os primeiros passos na Câmara de Pinda... 
ATÉ A ELEIÇÃO DE 22 – Eleição para deputado servirá para medir prestígio 
de Ricardo Piorino. Bem votado pode ter o apoio da máquina para a prefeitura 
em 2024. Não sendo, abre caminho para a primeira dama tentar a sucessão 
do marido... 
GIRO NA CÂMARA – Pelo visto, a birrinha entre Magrão e CAL é assunto do 
passado. Agora tudo é troca de carinhos. Os dois já podem dividir a mesma 
picanha, como diria meu Amigo Eder Bilotta, titular do ‘Jornal Atos’. Magrão 
busca apoios de quem sobrou para sua campanha a deputado, trampolim 
para a prefeitura. Dizem que fará dobrada com o professor Oswaldo que 
virá a federal em 2022... Aliás, falam também que Magrão sairá do PL e que 
Oswaldo cobrará de Isael o rebaixamento da linha do trem ao invés de mais 
túneis fétidos na Cidade... Destaque, ainda, para Gilson Nagrim que cobra 
fiscais para a pandemia, e, para Vela, que questiona se a doença não atinge 
aos passageiros da Viva Pinda, em ônibus superlotados, sem distanciamento 
social... Quem ainda não brilhou com a intensidade esperada: Julinho Car e 
Regininha. Mas ainda depositamos fé...
ÚLTIMOS SERÃO PRIMEIROS – Mesmo sendo o menos votado, Norbertinho 
tem dado sentido aos debates no Legislativo de Pindamonhangaba. De certa 
forma puxa o rebanho. Muitos dizem que em certas terras quem tem olho 
é rei...
ABAIXO A ZONA AZUL – Aliás, entendendo que a cobrança do estacionamento 
da área azul, mesmo sendo fonte de arrecadação da prefeitura, não é atividade 
essencial, Norbertinho requereu ao prefeito a suspensão da ação fiscal sobre 
as vagas, pelo menos até o término da fase vermelha. Pondera que apesar 
de travestir garantia da rotatividade, estando o comércio fechado, o caráter 
de máquina de enchimento dos cofres, fica mais exaltado...  
MAIS UM NOME DE PESO – Empresário João Vicente, titular da Pousada 
JOVIMAR, em Aparecida, animado com boa votação (mais de 5 mil votos), 
pretende lançar seu nome a deputado, medindo forças na região, e, quem 
sabe, abrindo patamar para a eleição à prefeito em 2024...
MUITO JACARÉ NO LAGO – Região teria condições de eleger folgado de um 
a dois deputados, mas reúne intenções de Junior Ortiz e Loreny – Taubaté; 
Padre Afonso, Luís Rosas, Piorino e Vitão – Pinda; João Vicente – Aparecida; 
e etc, etc, etc... Assim, não dá liga...
SAIU DO TRONO – Subprefeito Nilson está gastando sola de sapato, andando 
pelos bairros de Moreira César. Não se sabe se, pela concorrência ou se por 
ordem de Ricardo Piorino, em campanha pela conquista de votos no Distrito. 
Nilson que não saia do ar refrigerado, agora é visto até dirigindo caminhões. 
Bom para adquirir boa forma...
MISSÃO DE FAZER O BEM – Já trabalhei com vários tipos de políticos. 
Alguns, ao serem derrotados nas urnas, se vingavam do eleitor, sob a máxima 
de que as pessoas só os respeitam pelo quantitativo de mal que possam 
oferecer. Por isso cumprimento o ex-vereador Tuninho da Farmácia que, 
mesmo não sendo reeleito fez entrega de um bebedouro e 3 ventiladores 
para o centro comunitário do Bosque da Princesa, resultado de emenda que 
fez, ainda ao tempo do mandato em 2019...
DE CARA NOVA – Campos do Jordão está em busca de nova marca turística 
para destino. Através de pesquisa via internet quer encontrar profissional ou 
equipes que desenvolvam o trabalho. Projeto visa estimular a economia, 
além de promover a integração de todos aqueles que participam do setor, 
incluindo os visitantes, rede hoteleira e proprietários de casas de temporada. 
DORIA DÁ ENORME PREJÚ – Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte viveu, nos últimos dias, diversas manifestações públicas de 
empresários contra novo fechamento de portas, a pretexto de enfrentar a 
Covid-19. Estudo do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região 
indica que as perdas podem chegar a R$ 463,6 milhões no mês - mais de 
R$ 16,5 milhões por dia...
BARBA, CABELO E BIGODE – Quem pensava que Bolsonaro ia apenas 
apanhar do Inhonho, o Capitão mostrou que também é bamba no jogo sujo. 
Com muitos cargos e emendas a distribuir, conquistou a presidência da 
Câmara e do Senado e deixou Rodrigo Maia na saudade...
ASSUNTO NÃO PODE MORRER – Continua reinando silêncio sobre o que 
vai acontecer no ‘Espaço João do Pulo’, onde hoje existe apenas um pedestal. 
Isso porque 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, em vigília...
DESSA VEZ VAI, OU NÃO? - A enorme torcida do Palmeiras, liderada em 
Pinda pelo secretário Alvaro Staut, está certa de que, dessa vez, o Verdão 
calará a boca de tudo mundo que fala que ‘O Palmeiras não tem mundial’. 
Gente que põe em dúvida um torneio meia boca de 1951. Vitória sobre o 
Santos é motivo de convencimento e aposta no taco do Abelão português...

Câmara barra veto de Isael 
sobre destino de participação 
comunitária de empresas
Vereadores de Pinda apontam falta de justificativa do Executivo; emenda 
direciona 50% de aporte a conselhos da Criança, Adolescente e Idosos

A Câmara de Pindamonhan-
gaba rejeitou, por unanimida-
de, um veto do prefeito Isael 
Domingues (PL) sobre altera-
ção na lei de apoio a empresas. 
A falta de justificativa no texto 
encaminhado pelo Executivo, 
dentro prazo de 48 horas, 
impossibilitou a aprovação. Os 
parlamentares esperam que 
um novo pedido seja reenviado.

O debate tem como foco um 
projeto aprovado em 2013, du-
rante o governo de Vito Ardito 
(PP), que liberou a criação do 
Distrito Empresarial, com áreas 
físicas e estruturais e concessão 
incentivos fiscais às novas 
empresas, como isenção de 
tributos. Em meio aos itens de 
obrigatoriedade para o empre-
endedor interessado receber 
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o benefício, o texto original 
destaca a alínea “f” do artigo 
2 que estipula “... participação 
comunitária prevista por parte 
da empresa a ser instalada”.

Uma emenda do vereador 
Jânio Lerário (PP), aprovada 
em 2020, direcionava 50% da 
“participação comunitária” ao 
CMDCA (Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente) 
e CMI (Conselho Municipal do 
Idoso), mas de acordo com o 
documento oficial da Prefeitu-
ra, o pedido vetado se tratava 
de um serviço que já é prestado. 
“...Importante frisar que os Con-
selhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e 
do Idoso, ambos contempla-
dos no projeto em questão, já 
recebem expressivos repasses 
dos governos municipal, esta-
dual e federal, bem como de 
entidades privadas, através 
de respectivos Fundos Muni-

cipais. Assim, muito embora 
as referidas áreas necessitem 
de constantes investimentos, 
a alteração proposta restringe 
sobremaneira a possibilidade 
de direcionamento para outras 
esferas, igualmente carentes... 
De acordo com o texto vigente, 
a participação comunitária 
não faz restrição ao projeto 
apresentado à destinação de 
recursos ou percentual, e, por-
tanto, possibilita a destinação 
para saúde, educação, esporte, 
lazer, cultura e infraestrutura 
urbana, conforme avaliação 
da proposta de forma mais 
abrangente... (trecho do veto, 
encaminhado pelo Executivo)”.

A justificativa não teria sido 
encaminhada junto à comu-
nicação de veto, o que levou 
os vereadores a rejeitarem o 
posicionamento do prefeito. 

O texto foi barrado na sessão 
desta segunda-feira (1), por 

unanimidade. A única repre-
sentação feminina na Câmara e 
membro da bancada governis-
ta, Regina Célia Daniel Santos, a 
Regininha (PL), chegou a pedir 
à Prefeitura mais atenção aos 
prazos e lembrou que a justifi-
cativa do veto deve ser enviada, 
de acordo com a lei, tendo em 
vista os motivos políticos e jurí-
dicos. O presidente da Câmara, 
José Carlos Gomes, o Cal (REP), 
acredita que o Executivo fará 
um novo projeto de lei sobre a 
doação de área para indústria, 
com definição sobre a emenda 
proposta.

Sinal verde – Por outro lado, 
outros projetos do Executivo fo-
ram aprovados por unanimida-
de como a criação do Conselho 
Municipal de Trânsito e o Plano 
Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos, que deve 
ficar sob a tutela da secretaria 
de Meio Ambiente.

Após ampliar leitos, Pinda sente alívio 
no índice de internações por Covid-19

Prefeitura avança em cronograma de 
obras para pavimentação em Silveiras

Expansão na rede privada e pública possibilitou queda na taxa de ocupação 
de UTI; contágio segue em alta na cidade, que foca ampliação da estrutura

Com a ampliação dos leitos 
para pacientes infectados pelo 
novo coronavírus, a secretaria 
de Saúde de Pindamonhangaba 
registrou queda na taxa de 
ocupação dos leitos intensivos. 
O número, que chegou a 100% 
na última sexta-feira de janeiro, 
caiu para 86% no início da 
semana.

Depois das festas de fim de 
ano, marcadas por flagrantes 
de aglomerações, janeiro se 
tornou o mês com o maior 
número de mortes na cidade. 
A secretaria de Saúde divulgou 
que diferente de junho, mês em 
que houve o primeiro pico da 
doença, os pacientes chegam 
agora com estágio mais avan-
çado da contaminação.

No fim da última semana, 
todos os leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva exclusivos 
para o tratamento da enfermi-
dade estavam ocupados, o que 
levou a rede pública a aumen-
tar mais dois leitos, enquanto 
a privada ampliou para quatro. 
Assim, o município passa a 
ter 33 vagas intensivas para 
quadros delicados da Covid-19. 
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Os dados mais recentes apon-
tam que a UTI pública possui 
86% de ocupação, enquanto a 
privada está em 83%. Tanto a 
enfermaria pública quanto a 
privada seguem na fase verde, 
com 40% dos leitos ocupados.

Janeiro se tornou o mês mais 
crítico da pandemia. Enquanto 
até dezembro a cidade pos-
suía média de sessenta casos 
diários, no início deste ano 
Pindamonhangaba chegou a 
identificar 180 novas contami-
nações em um só dia. Conforme 
o boletim epidemiológico, 
cerca de 6,3 mil moradores já 
foram infectados com o vírus 
e mais 1,7 mil estão em isola-
mento domiciliar para evitar 
a proliferação. Somente no 
último mês, a cidade registrou 
quarenta óbitos causados por 
complicações da doença. Este 
é o maior número no período 
de trinta dias, desde março 
passado.

A pasta responsável ainda 
não descarta a possibilidade 
de ampliar mais os leitos.  A 
intenção é seguir monitorando 
as condições de atendimento 
da rede de saúde e aceleração 
dos casos.

Vacinação – Pindamonhan-
gaba atualizou o plano mu-

nicipal de imunização contra 
o novo coronavírus e passou 
a convocar todos os profis-
sionais da rede municipal de 
saúde para se vacinarem no 
Ciaf – Centro Integrado de 

Apoio à Família. É necessário 
que apresente o termo de 
consentimento preenchido (o 
documento está disponível no 
site da Prefeitura, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br).

Leito entregue em Pinda; cidade amplia estrutura contra a Covid-19

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

Num vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
no Facebook, o prefeito 

Da Redação
Silveiras

Guilherme Carvalho (PSDB) 
e o vereador Pedro Paulo 
Cardeal (PSD) aparecem co-
memorando 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 Execu-
tivo em abril do ano pas-
sado, 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, 
Calunga, Campos da Bocai-
na, Peitudo, Ponte Nova, 
Macacos, 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 promover 
avanços semelhantes em ou-
tros pontos da cidade, Carva-
lho destacou a importância 
da ação. “A pavimentação 
destes trechos estratégicos 
atende uma antiga reivindi-
cação de dezenas de famílias 
que enfrentavam muitos 

transtornos devido à falta de 
calçamento adequado. Além 
de não deixar acumular po-
eira e formar lamaçais, essas 
obras darão mais segurança 
aos motoristas e motociclis-
tas que transitam pela nossa 
cidade”.

A expectativa do Executivo 
é que a obra de calçamento 
do Bairro do Melado seja 
concluída até o fim da pri-
meira quinzena de fevereiro. 

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

Ação tem investimento de quase R$ 1,2 milhão; nove bairros são beneficiados

Fotos: Bruna Silva
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É sempre bom saber o que acon-
tece em nossa cidade e região, não 
é mesmo? Mesmo no meio de um 
caos, existem belezas que devem 
ser apreciadas! Vamos juntos?

#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.

Silvia Gussen é ina-
creditavelmente lin-
da! Sorriso cativante, 
olhos que brilham 
ao falar com a gente. 
Agora, se o assunto é 
a LovKauai, aí que ela 
arrasa mesmo! Que 
bom gosto em roupas, 
bolsas e acessórios! É 
difícil mesmo resistir 
aos seus stories mara-
vilhosos! Segue e veja 
você mesmo. Mas já 
aviso: impossível de 
resistir!!

Minha pequena 
Brenda Santana 
é uma menina que 
nasceu com espírito 
empreendedor. Desde 
menina já tinha seu 
jeito especial para 
vender de tudo. Era 
biscoito, bijuterias, até 
rifas. Não é que hoje é 
uma bela empresária, 
que arrasa no bom 
gosto em seu próprio 
negócio, Brenda Mo-
das, na Cecap?? Ela é 
demais!! 

Tem lugares que 
podem passar anos e 
continuam do mesmo 
jeito em relação a qua-
lidade do que servem 
e ao mesmo tempo 
sempre oferecendo 
novidades deliciosas. 
Além de ser um lugar 
agradável de ficar... 
Assim é o nosso Cas-
telinho. Como não 
conhecer e amar?? 
Impossível!

Claudionor Costa é 
um daqueles advoga-
dos que você precisa 
ter em sua agenda. 
Qualquer emergência, 
só ligar. Se precisar 
de cível, trabalhista 
ou criminal, pode fa-
lar com ele. Simples-
mente profissional de 
primeira!

Quer uma peça de 
roupa bem diferen-
te e confortável? Só 
procurar pela Feita 
sem Fita, nas redes 
sociais! Solange Ca-
nettieri é um show 
em pessoa! Assista. 
Encomende sua peça 
hoje. Vai amar!!

Quem vem arrasan-
do na redes sociais é 
a turma do Raquel 
Carvalho Coiffeur!! 
Seus stories são mara-
vilhosos! Eles arrasam 
na maquiagem, cabe-
lo, unhas, tratamen-
tos, sempre com pro-
fissionais incríveis!! 
Marque seu horário. 
Arrase no visual e 
tenha o melhor trata-
mento vip que você 
vai adorar!!

Errata: A Fer Pizzas 
é da Fernanda Ma-
galhães Junqueira! 
Pede logo a sua e fale 
direto com ela. Anote 
aí: 12.981828569. 
Perdão, Fernanda, e 
sucesso!!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Sabe o que eles realmente parecem? Eternos e infinitamente namorados! Daqueles que a gente realmente se encanta e fica admirando sempre. Adriana e Marcello Bellini são realmente pessoas que merecem serem destacados. Além de profis-sionais dedicados, de filhos e pais exemplares, de amigos estimados por todos, ainda conseguem tempo e acreditam no amor, na cumplicidade e na importância de estarem sempre um ao lado do outro. Emoção pura. Que Deus continue abençoando vocês, meus queridos!

  Tem muito amor no ar ul-timamente... pergunte a linda Ana Carolina Knipel Argen-tino! Ela é pura felicidade e alegria. Motivo? Recém-casada com o charmoso Ernaldo Cé-sar Marcondes, estão vivendo eternos momentos de lua de mel, esbanjando emoção e harmonia por onde passam. Lindo de viver, não é mesmo? Que seja assim sempre!! Beijos mil!!

 Quem continua sendo destaque de efi-
ciência e inteligência, difícil não lembrar 
do sorridente André Luiz Geronymo, 
casado com a charmosa Karleane. For-
mado em Letras, professor na faculdade 
Teologia de Lorena, hoje faz um trabalho 
excepcional através da ALG Assessoria 
Acadêmica, onde orienta, ajuda na ela-
boração, formatação ABNT de trabalhos 
acadêmicos e científicos! Esse moço é 
demais! Veja nas redes sociais. Ele não 
para de surpreender, tamanha compe-
tência! André, você é incrível mesmo. 
Sucesso sempre, querido!

 SociAtos Aniversários...  Sabe quem come-

mora mais um ano de vida essa semana?? Começando 

pelas amadas Iara de Paula Lima, Cinira Leite e Nádia 

Camara, mulheres incríveis e admiráveis! Meu querido 

José Luiz Barbosa e Luciano Neti Teixeira, de Guara-

tinguetá, a sempre professora Beth Puentes, os lindos 

gêmeos Letícia e Vinícius Cartolono; a destemida Ni-

ciléia Ribeiro Bastos Milet, famoso cantor sertanejo 

Fábio Satim, ao jornalista e amigo Ricardo Nogueira, 

as nossas destemidas e queridas Kátia Gonçalves e 

Adriana Ferreira. Parabéns, felicidades, paz e

alegria são o nosso desejo para todos vocês e aos

demais aniversariantes da semana!! 

Dois casais adoráveis e muito queridos 
comemoraram mais um ano de eterna união, 
de amor, carinho, cumplicidade e harmo-
nia. Primeiro, os nossos queridos Irene e 
“seu” Carlinhos Guimarães, a figura mais 
adorável de nossa cidade, completaram 
60 anos de casados!! Também exemplos 
de pessoas, carismáticas e amáveis, Lilian, 
ou “tia Lilinha” e o Marquinhos Teixeira 
“Paraná”, comemoraram a linda data de 
Bodas de Ouro. Tão bonito ver casais com 
tanta história linda de vida e exemplos de 
pessoas, não é verdade?? Um abraço repleto 
de admiração e carinho para todos vocês. 

 Começamos com uma linda homena-

gem para a professora Márcia Rubez: 

Para nós, Cinthia, Nathalia, Max, Lucia 

Helena, Márcio,  Mateus Gomes, Aman-

da Mantovani, Isabella Alves, alguns 

amigos de trabalho, muitos alunos e 

ex-alunos, Márcia Rubez já se tornou 

cidadã honorária há muito tempo em 

nossa cidade, sem solicitação distrital, 

de nossos corações, conseguiu fazer 

nosso mundo melhor simplesmente por 

existir e ser quem é. Sempre buscando 

extrair de cada pessoa que passa pelo 

seu caminho a melhor nuance, mesmo 

que para alguns pareça impossível, é ficar 

feliz com as conquistas do outro, é sobre 

empatia, “Sobre fazer valer a pena cada 

verso daquele poema sobre acreditar!” 

...Feliz Aniversário! Desejamos o que há 

de melhor para você sempre!

“Todas as coisas que eu nunca disse, por tanto tempo, estão 
aqui em meus olhos. Todos têm oceanos para sobrevoar, desde 
que você tenha coragem para fazer isso. É inconsequência? 
Talvez... Mas o que os sonhos sabem sobre limites?”

Amelia Earhart

Talita França é simplesmente incrível, maravilhosa e 

talentosa demais!! Jornalista em grande destaque na TV 

Vanguarda, fazendo reportagens que mostram seu talento 

e competência, e sua capacidade admirável de mostrar a 

emoção certa em tudo que diz. Ouvi dizer que seu maior 

fã é seu pai, nosso Dr. Luiz Antonio Baptista... E como 

ser diferente, não é mesmo?? Talita, é um sentimento 

de muito orgulho para nossa cidade ver suas conquistas 

e sentir seu sorriso feliz. Parabéns! Você é fantástica!!


