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Acompanhado pelo prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, e Cachoeira, Antônio Mineiro, Paulo Skaf conhece instalações do novo Sesi, em Lorena

Skaf visita novo Sesi e assina 
incentivo ao esporte em Lorena

O empresário e presidente 
da Fiesp (Federação das In-
dústrias do Estado de São Pau-
lo), Paulo Skaf (MDB), esteve 
na manhã desta sexta-feira 
(12) na cidade de Lorena para 
visitar as novas instalações 
do Sesi e assinar o convênio 
para formação esportiva do 
Programa Sesi-SP Atleta do 
Futuro, que beneficiará du-
zentas crianças e adolescentes 
com práticas esportivas. Ao 
lado do empresário, participa-
ram do ato o prefeito Sylvinho 
Ballerini (PSDB), vereadores, 
e autoridades das cidades 
vizinhas, como o prefeito de 
Cachoeira Paulista, Antônio 
Carlos Mineiro (MDB). A agen-
da de Skaf teve início na Casa 
da Cultura, sede secretaria de 
Turismo e Cultura por volta 
das 9h30.

Sesi-SP Atleta do Futuro promete beneficiar duzentos estudantes com modalidades de 
tênis de mesa e futsal; prédio tem investimento de R$ 22,3 milhões para qualificação

Após boatos envolvendo a 
morte de um idoso e a imuni-
zação a partir da Coronavac, 
a secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá descartou, nesta 
semana, que a causa do óbito 
seria a vacina. A apuração 
constatou que ele havia sido 
infectado pelo novo corona-
vírus antes da imunização. A 

publicação em uma rede social 
afirmando que a Coronavac 
havia matado o idoso ganhou 
mais de quatro mil compar-
tilhamentos e trezentos co-
mentários durante o fim de 
semana, levantando dúvidas 
sobre a eficácia e segurança 
do imunizante.

Saúde descarta reações à 
Coronavac como causa de 
morte em Guaratinguetá

Pág.  4

Pág.  7Pág.  4

Desdobramento da Lava Jato 
cumpre mandados em Pinda

Agentes da Polícia Federal 
cumpriram, nesta quinta-feira 
(11), dois mandados de busca 
e apreensão em fazendas na 
região rural de Pindamonhan-
gaba. Batizada de Pseudeia, 
a ação faz parte da 80ª fase 
da Operação Lava Jato que 
investiga, nesta fase, o paga-
mento milionário por meio 
de contratos falsificados com 
estaleiro. Cinco mandados fo-
ram expedidos pela 13ª Vara 

de Justiça Federal no Paraná, 
sendo três para São Paulo e 
dois para Pindamonhangaba. 
O alvo da investigação é o 
empresário Cláudio Mente, 
que teria recebido, em 2013, 
R$ 1 milhão de um represen-
tante de estaleiro, em contas 
internacionais, a pedido de 
João Vaccari Neto, à época 
tesoureiro do PT (Partido dos 
Trabalhadores).

Trabalho da Polícia Federal, durante operação Lava Jato, em Pinda

Movimentação no Centro de Lorena; cidade de olho em IPTU 2022

Fotos: Reprodução PMU

Fotos: Arquivo Atos
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Dose da vacina Coronavac, a mais utulizada na campanha de imunização contra a Covid-18 no estado

De olho na arrecadação de 2021, Lorena 
abre pedidos para isenção do IPTU 2022

A Prefeitura de Lorena anun-
ciou, na última quarta-feira 
(10), que já está recebendo as 
solicitações de isenção do IPTU 
(Imposto Territorial e Predial 
Urbano) para o ano de 2022. 
A projeção do Município é de 
que a média de pessoas benefi-
ciadas seja a mesma deste ano, 
que teve uma isenção total de 
857 imóveis. O serviço segue 
a atualização de uma lei, apro-
vada em 2019, que ampliou o 
quadro de atendidos.

Buscando alternativas que 
impulsionem o desenvolvi-
mento econômico da região 
do Vale Histórico, prefeitos 
de oito municípios se reuni-
ram na última segunda-feira 
(8) com representantes do 
Governo do Estado. Durante 
o encontro, em São Paulo, a 
comitiva reforçou também o 
pedido de construção de um 
hospital regional. O secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, e 
o deputado federal Eduardo 
Cury (PSDB) abriram o encon-
tro afirmando que o Estado 
busca contar com a parceria 
dos municípios na elaboração 
de um plano estratégico de 
ações que contribua para o 
fortalecimento econômico 
desta microrregião.

Vale Histórico  
debate saúde 
e economia 
com Estado

Potim aprova 
R$ 225 mil 
para Santa Casa 
de Aparecida

Em meio à polêmica sobre 
aporte de cidades atendidas 
pela Santa Casa de Aparecida 
e o crescimento dos números 
da Covid-19 na região, a 
Câmara de Potim aprovou, 
no último dia 5, em sessão 
extraordinária, o repasse 
de R$225 mil ao hospital. A 
verba foi destinada para o 
custeio da Ala Covid. O hos-
pital é uma das unidades re-
ferência para o atendimento 
dos pacientes diagnosticados, 
ou com a suspeita, do novo co-
ronavírus. Segundo o projeto, 
o montante foi dividido em 
três meses (janeiro, fevereiro 
e março), no valor de R$ 75 
mil para o pagamento dos 
profissionais de saúde.
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Santa Casa 
reinaugura PA 
de Convênios 
de R$ 300 mil

Após reinaugurar o Pronto 
Atendimento público em no-
vembro, a Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia de Lorena 
entregou nesta semana o novo 
PA de Convênios. Com um 
investimento de aproximada-
mente R$ 300 mil, o espaço 
foi amplamente remodelado 
para melhor atender os pa-
cientes. A expectativa é de que 
os atendimentos ambulatoriais 
retornem nesta quinta-feira 
(11). O PA de Convênios rece-
beu um trabalho arquitetônico 
que qualificou a hotelaria, 
renovou o fluxo e ampliou a 
capacidade da área de espera 
e consultórios.
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Política a conta-gotas...

Cachoeira Paulista - A Câmara 
Municipal parece ter passado por 
um portal da alteração da realida-
de na mudança de 2020/2021. Até 
porque, quem cansou de salvar 
Edson Mota, com o mantra de que 
o ex-prefeito era mais que honesto, e 
agora critica de Mineiro como quem 
fala de um condenado, teve (e terá) 
que achar argumentos para explicar 
o sequestro de R$ 1,7 milhão dos 
cofres municipais, resultado de 
dívidas do INSS da "motolândia". 
Com o choro, ops, a palavra, Nenê 
e seu amigo, límpido, Max, aquele 
da carona e gastos inexplicáveis...

Silveiras - Após um período de 
trevas, a população de Silveiras conta 
desde 1 de janeiro de 2017 com uma 
realidade bem diferente daquela im-
plantada pelo dono da "motolândia". 
Ao assumir uma cidade desgoverna-
da, Guilherme Carvalho conseguiu 
fazer o simples e colocou o município, 
de pouco mais de seis mil habitantes, 
em ordem, com ações na educação, 
saúde, turismo/cultura e segurança. 
Tudo com aposta no simples e sem 
obras faraônicas. Resultado? Três 
contas analisada pelo TCE = três 
contas aprovadas. Será que a moda 
pega? Oremos...

SEGUNDO TEMPO
A nova composição do Con-

gresso Nacional, uma perspectiva 
de segunda chance, para o governo 
Bolsonaro.

Eleito com 57 milhões de votos, 
prometendo implantar uma agenda 
liberal em dois anos de governo, 
deixou escapar oportunidades para 
realizar seus planos de governo.

Apesar de passar 28 anos no 
parlamento, profundo conhecedor 
do funcionamento da casa legislati-
va e experiências mal sucedidas de 
presidentes anteriores, desprezou 
este fato político.

 Entendeu o presidente, com 
o seu ativo de votos, que poderia 
impor suas vontades contando com 
o apoio das bancadas dos ruralistas 
e dos religiosos.

Indicou líderes da base de apoio, 
interlocutores, que mais confun-
diram do que organizaram a sua 
plataforma política.

Embaralharam o jogo político, 
acabou o presidente se isolando, 
irritado com reações estapafúrdias, 
elegendo a imprensa como inimigo 
“pessoal” colocando em risco a 
democracia.

Ficou sem partido!
Das reformas prometidas não 

conseguiu encaminhá-las ao Con-
gresso Nacional, aproveitou politi-
camente da reforma da Previdência, 
que teve na pessoa do ex-presidente 
da Câmara o empenho maior em 
aprová-la.

O processo de privatização foi 
abandonado e os responsáveis pela 
tarefa deixaram o governo por falta 
de apoio.

O segundo tempo de seu gover-
no, com um zero a zero no placar, a 
expectativa de um resultado melhor 
para o segundo tempo, com as subs-
tituições feitas no intervalo.

Com a entrada no time político 
do presidente na Câmara, jogador 
de confiança do presidente, Artur 
Lira, exímio passador de bola, 
especialista em dribles, “canetas’, 
“lambretas”.

Vai ter que organizar o time.
Entra em campo com todo o 

gás pensando em pacto federativo, 
reforma administrativa, tributária, 
PE emergencial, vai ter que molhar 
a camisa para restabelecer a lua de 
mel que o presidente não soube 
aproveitar.

A ideia é costurar uma aliança 
com 300 deputados (a dúvida se são 
aqueles mesmos 300 picaretas que 
o ex-presidente Lula identificou) e 

mais de cinquenta senadores.
O presidente da Câmara é conhe-

cido no parlamento, na Lava Jato e 
no estado de Alagoas. Pretende ser 
governador. 

Uma incógnita, mas uma certeza: 
fruto do centrão!

Rodrigo Pacheco, um jovem 
político mineiro, com postura de 
estadista, parecido com os membros 
da realeza espanhola. 

Uma incógnita, mas uma certeza: 
tem jeito de político mineiro!

Para o presidente, o plano atual é 
abandonar aos poucos os discursos 
que desgastaram a sua imagem e 
a competência do Ministério da 
Saúde. 

Outro aspecto, transferir a culpa 
aos governadores pelos desencon-
tros na condução da pandemia.

Transferir o capital político da 
pandemia, que os governadores 
absorveram, para o Plano Nacional 
de Imunização, como uma obra do 

governo federal.
No início da pandemia o governo 

deslocou cinco ministérios, uma 
estatal, dois conselhos da área eco-
nômica, Exército e Aeronáutica para 
distribuir a cloroquina pelo Brasil.

Foram distribuídos 5 milhões 
de comprimidos de cloroquina e 
500 mil de hidroxicloroquina para 
a região norte e nordeste.

Nas últimas semanas, o presiden-
te era uma das principais vozes no 
debate público a tentar pôr em dú-
vida a imunização – caminho único 
e seguro de defesa contra o vírus-, 
inexplicável a reação do presidente.

O processo lento de vacinação é 
outro aspecto que marca o desencon-
tro e a dificuldade do presidente em 
entender a pandemia, fato que estará 
ligado à sua imagem política, arse-
nal para o ataque na sua campanha 
eleitoral de 22.

Novamente, a sociedade está 
depositando nas mãos do presidente 
da Câmara e do Senado – ilustres 
desconhecidos - os destinos do país.

Será que são competentes para 
resolver os problemas estruturais 
da economia brasileira, o pacto 
federativo (quem paga o pato é sem-
pre a sociedade), diminuir a dívida 
pública, administrar a pandemia, 
restabelecer a imagem do país no ex-
terior, atrair investimentos, distribuir 
renda e dar emprego para milhões de 
brasileiros.

Que o presidente Bolsonaro 
aproveite o segundo tempo! 

Não tem toda a sua torcida a seu 
favor!

Novamente, a sociedade está 
depositando nas mãos do presidente 

da Câmara e do Senado – ilustres 
desconhecidos - os destinos do país.

“O governo mais difícil 
é o de si mesmo”.

 Sêneca

Senta ou levanta?
Os vereadores Higmar Frentista 

e Fáfa deram muito o que falar esta 
semana em Cruzeiro. Disseram que 
eles estavam juramentados contra o 
projeto do prefeito Thales Gabriel 
– que pedia autorização do Legisla-
tivo para financiar uma nova etapa 
de iluminação pública na cidade, ou 
seja, investimento em segurança. 
Conta-se que na hora do voto, a 
dupla acabou se manifestando pela 
expressão corporal favorável ao que 
eram contrário, talvez por falta de 
interpretação do momento. Mesmo 
assim, a ficha deles – de que fizeram 
lambança – só foi cair quando Die-
go Miranda agradeceu a todos pela 
unanimidade dos votos no projeto. 

‘Animus sperneandi’
E por falar em Cruzeiro, quem 

‘botou a boca no mundo’ esta se-
mana, com ameaças de ações de 
nepotismo contra o prefeito Thales 
Gabriel, foi o ex-vereador Paulo 
Vieira (PL), em protesto às con-
tratações para o segundo mandato. 
Comenta-se que nesta sexta-feira, 
PV convocou a liderança do partido 
para ‘pedir a cabeça’ dos vereadores 
João Currila e Gordo da Vila Batista 
por afinidade com o Executivo. Ah! 
Disseram  ainda, mesmo que Tha-
les Gabriel contrate seus indicados 
Laodelino e Daniel Batata, ele não 
desiste dos ataques ao governo 
municipal. 

Bom princípio 
O prefeito de Piquete, Rômulo 

Kazimierz Luszynski – o Rominho 
(PSDB), foi convidado para utilizar 
a tribuna da Câmara na primeira ses-
são desta atual legislatura. Rominho 
demostrou um gesto que ninguém 
esperava, ver um prefeito participar 
de uma sessão para oferecer o que ao 
Legislativo jamais teve na história 
da cidade: espaço e parceira com 
o Executivo. Ele enfatizou que as 
portas da Prefeitura estarão abertas 
a todos vereadores que estiverem 
dispostos a participar do desenvol-
vimento da cidade. Porém, o recado 
ficou explícito a minoria quase in-
significante com pré-disposição de 
fazer a política da desconstrução...

Bom princípio II
A Câmara de Lorena, sob nova 

direção, abriu a temporada de ses-
sões na última segunda-feira, com 
a participação especial do prefeito 
Sylvio Ballerini, a convite do presi-
dente Fábio Longuinho. Sob a mira 
de alguns vereadores que jamais 
afinaram com um perfil de oposição 
e outros, que provavelmente não 
conseguirão permanecer governo 
por muito tempo, Sylvinho deixou 
claro o acesso que todos terão em 
seu governo, visando a política do 
bem.

Lei de Murphy
Realmente em Cachoeira Paulis-

ta tudo pode acontecer, até quatro, 
ser mais que oito e dominar o legis-
lativo quase que por completo. Pelo 
menos essa é a leitura que muitos 
fazem do quadro atual ‘da nova’, 
porém, ‘velha’ Câmara Municipal. 
Imaginem que o quarteto sobrevi-
vente do covil do governo passado 
está conseguindo apoio dos novos 
vereadores para antecipar em dez 
meses a votação do próxima presi-
dência do Legislativo. Segundo os 
mais experientes, isso significa a 
criação de um ‘comando paralelo’ 
para, se possível, cassar até o novo 
prefeito Antono Mineiro, se não 
‘rezar na cartilha deles’. Durmam 
com este barulho. E que barulho...

Resposta imediata
Pelo visto o vereador Nenê do 

Seu João nem vai precisar esperar 
a resposta de seu requerimento, 
aprovado na sessão desta semana, 

para saber o montante do endivi-
damento de Cachoeira Paulista. O 
prefeito Antônio Mineiro agendou 
para o próximo dia 27 um encon-
tro com autoridades e população, 
onde promete abrir a caixa preta da 
administração e revelar a gregos e 
troianos em que condições recebeu a 
Prefeitura das mãos de Edson Mota 
e seus agregados, que também inclui 
o tal de Nenê do Seu João...

Invicto
Enquanto Cachoeira Paulista se 

prepara para uma total resiliência, 
sob o comando de Antônio Minei-
ro, o prefeito da vizinha Silveiras 
já comemora esta transformação. 
Em ambas as cidades, com exceção 
dos ‘verbos passado e presente’, a 
catástrofe foi a mesma, ou seja Ed-
son Mota. A boa notícia é que pelo 
terceiro ano consecutivo – 2017, 
2018 e 2019 – o prefeito Guilherme 
Carvalho teve suas contas aprovadas 
pelo Tribunal do Estado e sem ne-
nhum apontamento. 

Destaque
Com a retomada da economia 

esta semana, após a região voltar à 
‘fase laranja’ do Plano São Paulo – 
de João Doria – o prefeito de Guara-
tinguetá, Marcus Soliva, foi assunto 
positivo em toda a região, como um 
dos que mais contribuíram para a 
reabertura do comércio ampliando 
a estrutura de atendimento. Além 
do Hospital de Campanha adaptado 
para o atendimento de pacientes em 
todos os níveis da doença e muitas 
ações de conscientização, Soliva 
ampliou 7 novos leitos de UTI’s, 
seguidos de mais 10 e acelerou o 
plano de vacinação. Seu reconhe-
cimento regional foi também pelo 
do enfrentamento à decisão do 
Estado de fechar geral, mantendo 
as atividades comerciais na cidade, 
em detrimento de outros municípios 
que ‘cortaram a própria carne’ em 
obediência ao governador.

‘Água no chopp’
A sessão de Câmara de Guara-

tinguetá da última terça-feira parece 
que não foi muito produtiva ao 
presidente Arilson Santos, que pre-
tendia a criação de uma nova função 
na Casa de Leis. Comentários entre 
as ‘viúvas’ da Praça Conselheiro é 
que ‘mataram o projeto’ de Arilson 
no ninho, quer dizer, nas Comissões 
de Constituição e Finanças.

O que muitos querem saber
Até onde a visível queda de bra-

ços entre algumas lideranças na Câ-
mara de Guará poderá respingar nos 
projetos futuros do prefeito Marcus 
Soliva? Considerando a derrubada 
do regime de urgência no projeto 
que pretendia um reforço financeiro 
no caixa da Codesg, como fica o 
‘nível de confiança’ em assuntos de 
interesse do gabinete?

Conflito
E por falar em Câmara de Guará, 

na mesma sessão que barraram o 
cargo que o presidente tentou criar, 
pelo menos quatro vereadores uti-
lizaram a Tribuna para denunciar 
falta de ética de algum ‘estreante 

no legislativo e invasão de espaços". 
Quem será a vítima?

Cara ou coroa?
Corre na boca pequena de Pinda, 

se for falar em 2020 ou 2024, nem 
Vela muito menos Norbertinho se 
mantêm na ‘calçada da fama elei-
toral’. O mercado político ainda 
aposta em Isael Domingues, que 
continua na preferência dos eleito-
res, consequentemente em sua in-
dicação futura, o que diferencia seu 
vice, Ricardo Piorino da concorrên-
cia, principalmente a sucessão. Ah! 
Nesta aritmética, dizem que sobra 
até carona para Roderley Miotto no 
bonde dos governistas...

Bomba – bomba...
A patuleia política de Cachoeira 

Paulista aguarda ansiosamente a 
segunda-feira para constar a veraci-
dade de um projeto protocolado no 
final do expediente desta semana na 
Câmara Municipal, onde o vereador 
Felipe Piscina propõe a redução do 
número de vereadores na cidade de 
13 para 9. Disseram que a iniciativa 
‘mexeu com os interesses’ de um 
grupinho, enquanto a maioria da 
população que tomou conhecimen-
to, comemorou.

Paternidade
Enquanto o prefeito Sylvio 

Ballerini recepcionava Paulo Skaf 
nesta sexta-feira, como presidente 
da Fiesp e agora empresário de fato 
de Lorena, o pessoal da política in-
dagavam sobre dois assuntos: a pa-
ternidade da nova escola do Sesi na 
cidade e a pavimentação do acesso 
à Comil, que deverá abrir uma série 
de postos de trabalhos e receita para 
os cofres municipais.

Cartada 2024
Nem bem Sylvio Ballerini es-

quentou a cadeira do Executivo de 
Lorena, já se escuta a classe política 
projetando de alguns nomes para 
as eleições de 2024, com escala em 
2022 para deputado. Nomes como 
de Carlos Lescura, Paulo Neme e 
Elcinho Vieira a deputado; Marietta 
Bartelega, Dr Marcos Ude, Dr Ro-
berto Charly Chan e, entre outros que 
deverão surgir no cenário, Renato 
Marton. Perguntem ao Nicodemos!!!

Prazo de validade
Enquanto novos e experientes 

vereadores se acomodam na reali-
dade da Câmara de Lorena, agora 
no comando de Fábio Longuinho, 
a patuleia política aposta no prazo 
de validade da ‘lua de mel’ entre 
Legislativo e Executivo. Com um 
jogo de interesse acima da média, 
espaços reduzidos ‘aqui e acolá’, há 
palpites do conflito começar na Casa 
de Leis e rapidamente respingar na 
Prefeitura.

Onde há fumaça...
Mesmo com Marcus Soliva sendo 

reeleito em Guará, o clima na Prefei-
tura 'cheira mudanças', principalmente 
com 'novo' secretário de Governo 
promovendo reuniões em cima de 
reuniões. A repercussão na Praça foi 
imediata, isso pode terminar em nova 
candidatura em 2024.
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Acompanhado pelo prefeito Sylvio Ballerini, Paulo Skaf conhece instalações do novo Sesi, em Lorena

Skaf visita sede do Sesi e assina convênio de 
incentivo ao esporte para crianças em Lorena
Sesi-SP Atleta do Futuro promete beneficiar duzentos estudantes com modalidades de tênis de mesa 
e futsal; prédio tem investimento de R$ 22,3 milhões para qualificação de atendimento na cidade

O empresário e presiden-
te da Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo), Paulo Skaf (MDB) este-
ve, na manhã desta sexta-feira 
(12), na cidade de Lorena para 
visitar as novas instalações 
do Sesi e assinar o convênio 
para formação esportiva do 
Programa Sesi-SP Atleta do 
Futuro, que beneficiará du-
zentas crianças e adolescentes 
com práticas esportivas. Ao 
lado do empresário, participa-
ram do ato o prefeito Sylvinho 
Ballerini (PSDB), vereadores, 
e autoridades das cidades 
vizinhas, como o prefeito de 
Cachoeira Paulista, Antônio 
Carlos Mineiro (MDB).

A agenda de Skaf teve início 
na Casa da Cultura, sede se-
cretaria de Turismo e Cultura, 
por volta das 9h30. Depois 
passou por um ato solene na 
Câmara Municipal. antes de se 
encaminhar para a nova sede 
do Sesi, localizada na avenida 
Epitácio Santiago, nº 1.000, 
no Matadouro Velho.

A nova unidade educacio-
nal, que recebeu um inves-
timento de R$ 22,3 milhões 
atende quase 450 alunos, 
sendo 348 no ensino funda-
mental e 98 no ensino médio, 
com capacidade total para 
até 512 estudantes. Ao todo 
o complexo é constituído por 
dez salas de aula e outros 
espaços pedagógicos como 
laboratório de física e quí-
mica, ciências e tecnologia, 
informática educacional, sala 
multidisciplinar e biblioteca 
com acervo atualizado. O 
prédio ainda possui o “Es-
paço Maker”, um ambiente 
moderno em que os alunos 
são incentivados a traba-
lhar na execução de projetos 
educacionais diversos, e uma 

Thales Siqueira
Lorena

quadra poliesportiva.
“A nossa proposta é formar 

futuros bons brasileiros, en-
tão, nada me dá mais satisfa-
ção do que poder estar aqui 
com a escola pronta, só não 
está em pleno funcionamento 
por causa do momento que 
nós estamos vivendo. E queria 
agradecer a Deus porque todo 
nosso plano, aqui no Vale do 
Paraíba, foi executado”, frisou 
Skaf.

O complexo educacional 
oferece ensino fundamental 
em tempo integral do 1º ao 5º 
ano, permitindo que os alunos 
permaneçam nos períodos da 
manhã e da tarde na escola re-
alizando vivências de esporte, 
arte, cultura e tecnologia.

A formalização da parceria 
inédita permite ainda be-
neficiar duzentos alunos da 
comunidade com a prática 
de tênis de mesa e futsal. O 
presidente da Fiesp reforçou 
que novas modalidades po-
dem ser implementadas, de 
acordo com a demanda. “Se 
tiver demanda a gente amplia, 
vai em função da demanda. 
Há uma possibilidade muito 
grande de aumentar para 
outras modalidades e para 
mais alunos”.

A proposta do programa 
Atleta do Futuro é contribuir 
para a garantia do direito de 
acesso ao esporte de quali-
dade a partir da metodologia 
elaborada pelo Sesi-SP. Di-
fundida, a cultura do esporte 
permite que os alunos de-
senvolvam uma relação na 
qual o esporte faça parte de 
sua vida. “Para o programa 
Atleta do Futuro nós pegamos 
a infraestrutura esportiva da 
nossa escola e a infraestrutura 
esportiva da cidade e levamos 
a metodologia do Sesi. Treina-
mos os professores, uniformi-
zamos as crianças e, com isso, 
as crianças praticam esporte. 
Isso é bom porque tira a mo-

lecada da rua e leva à prática 
do esporte”, salientou Skaf.

O prefeito aproveitou a 
oportunidade para destacar 
que o projeto é um trabalho 
que vai tirar muita criança 
da rua e dar oportunidade 
de terem um futuro melhor. 
“É um trabalho espetacular 
para a área de esporte, eles 
têm uma infraestrutura muito 
bacana, uma estrutura de pri-
meira que a gente vai poder 
usar e trabalhar para dar 
oportunidade para as crianças 
carentes de Lorena, que não 
estudam aqui”.

Sobre o acesso à escola ser 
pavimentado, Ballerini citou 
“movimentos de gastos de 
dinheiro” e problemas com o 
meio ambiente que precisam 
ser resolvidos. “É inadmissível 
fazer um trabalho de asfalto 
na avenida e em algumas 
áreas que já tinham parale-
lepípedo e deixar áreas im-
portantes sem fazer. Acredito 
que, quando fizeram a avenida 
(Peixoto de Castro) cortaram 

árvores pra caramba e não 
deu problema, porque que 
aqui que está sendo feito uma 
coisa importante vai dar?”

Polo empresarial – Os tra-
balhos para a implantação de 
um espaço para receber novos 
negócios no antigo prédio da 
Comil seguem, capitaneados 
por Skaf. A empresa deixou 
a cidade em janeiro de 2016.

“Nós estamos revitalizando 
todo aquele espaço para que a 
gente tenha as melhores ins-
talações industriais do estado 
de São Paulo, talvez do país, 
à disposição para trazermos 
boas empresas que possam 
gerar emprego e trazer tec-
nologia para Lorena”.

O empresário anunciou, no 
dia 28 de dezembro, que inau-
gurará um empreendimento 
no prédio que abrigava a 
antiga fábrica da montadora 
de ônibus Comil. Acompanha-
do do então prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), ele 
revelou que adquiriu o terre-
no de 210 mil m² às margens 
da rodovia Presidente Dutra. 
A área, que havia sido doada 
pela Prefeitura à Comil em 
2015, estava sem utiliza-
ção desde 28 de janeiro de 
2016, quando a montadora 
anunciou o fechamento da 
unidade de Lorena devido a 
uma crise financeira. O em-
presário preferiu não revelar 
o valor investido na aquisição 
do imóvel, realizada junto ao 
Banco Bradesco.

Lorena será a segunda cida-
de da região que contará com 
negócios de Skaf, que possui 
três empresas, dos ramos in-
dustrial e da construção civil, 
em Pindamonhangaba.

O presidente da Fiesp e o 
prefeito Sylvio Ballerini deram 
sequência ao trabalho para a 
implantação do polo empresa-
rial, com planejamento sobre 
melhorias no trecho de acesso 
secundário ao imóvel.Evento de implantação do novo Sesi e assinatura de nova parceria

Reunião debate elaboração de plano de desenvolvimento financeiro para 
a região; municípios cobram auxílio e construção de hospital regional Valor é encaminhada para custeio dos 

três primeiros meses de 2021 da Ala 
Covid; hospital é referência regional

Buscando alternativas que 
impulsionem o desenvolvi-
mento econômico da região 
do Vale Histórico, prefeitos de 
oito municípios se reuniram na 
última segunda-feira (8) com 
representantes do Governo do 
Estado. Durante o encontro, em 
São Paulo, a comitiva reforçou 
também o pedido de constru-
ção de um hospital regional.

Além do secretário estadual 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi e do deputado 
federal Eduardo Cury (PSDB), 
a reunião no Palácio dos Ban-
deirantes contou com as pre-
senças dos prefeitos de Arapeí, 
Rene Gonçalves (PSDB); Areias, 
Paulo Coutinho (MDB); Bana-
nal, William Silva (Republica-
nos); Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD); Lavrinhas, José 
da Silva (PP); São José do Bar-
reiro, Alexandre Braga (PSDB); 
Silveiras, Guilherme Carvalho 
(PSDB) e Queluz, Laurindo 
Garcez (PSDB).

Vinholi abriu o encontro 
afirmando que o Estado bus-
ca contar com a parceria dos 
municípios na elaboração de 
um plano estratégico de ações 
que contribua para o forta-
lecimento econômico desta 
microrregião.

Em seguida a comitiva do 

Da Redação
RMVale

Estado e prefeitos discutem avanços
na economia e saúde do Vale Histórico

Vale Histórico e os represen-
tantes do Estado discutiram 
ideias como a criação de ro-
teiros gastronômicos, feiras 
itinerantes de artesanato, rotas 
de ecoturismo e programas de 
apoio aos pequenos produto-
res rurais.

Além de ressaltar a impor-
tância da reunião, o secretário 
de Desenvolvimento Regional 
afirmou que a pasta manterá 
contato com as novas gestões 
municipais para que a elabo-
ração do plano de medidas 
seja concluída o mais breve 
possível. “O Vale do Paraíba 
é o espaço mais estratégico 
do Brasil em termos de infra-

estrutura instalada, mão de 
obra qualificada e mercado 
consumidor. O Vale Histórico, 
por sua vez, tem valor e riqueza 
inestimável para a cultura do 
estado, precisamos promover 
o desenvolvimento e melhoria 
de vida da população daquela 
área" destacou Vinholi. 

Na segunda parte da reunião 
os prefeitos reforçaram o pedi-
do para que o Estado construa 
um hospital regional numa das 
oito cidades, já que os mora-
dores enfrentam transtornos 
para se deslocarem às demais 
unidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte) localizadas 

em Caraguatatuba, São José 
dos Campos e Taubaté.  

O prefeito de Cruzeiro de-
monstrou otimismo com a 
solicitação no setor de Saúde. 
“Apesar da construção do 
hospital regional ser uma soli-
citação antiga, a sensação que 
nos foi passada nesta reunião 
é que esse projeto caminha a 
passos largos para se tornar 
realidade, beneficiando cerca 
de 150 mil pessoas. Este encon-
tro e a elaboração de um plano 
especial de desenvolvimento 
econômico evidenciam que o 
Estado ‘virou seu olhar’ para 
o Vale Histórico”, comemorou 
Fonseca.

Reunião entre prefeitos da região de Cruzeiro e representantes do Estado, que abordaram propostas

Fotos: Reprodução GESP

Fotos: Thales Siqueira

Fotos: Thales Siqueira

Câmara de Potim aprova 
verba de R$ 225 mil para 
Santa Casa de Aparecida

Em meio à polêmica sobre 
aporte de cidades atendidas 
pela Santa Casa de Aparecida 
e o crescimento dos números 
da Covid-19 na região, a 
Câmara de Potim aprovou, 
no último dia 5, em sessão 
extraordinária, o repasse de 
R$ 225 mil ao hospital. A 
verba foi destinada para o 
custeio da Ala Covid.

O hospital é uma das unida-
des referência para o atendi-
mento dos pacientes diagnos-
ticados ou com a suspeita do 
novo coronavírus.

Segundo o projeto, o mon-
tante foi dividido em três 
meses (janeiro, fevereiro e 
março) no valor de R$ 75 
mil para o pagamento dos 
profissionais de saúde.

O documento deveria ser 
votado na primeira quarta-
-feira de fevereiro (3), mas o 
presidente da Casa, Márcio 
de Cássio Raymundo (PC do 
B), alegou que o projeto foi 
protocolado com 24 horas 
de antecedência e não com 
48 horas, como determina o 
regimento interno. “O projeto 
deu entrada na terça-feira, 
onde não poderia ser incluído 
na pauta devido ao regimento 

Da Redação
Potim

interno pois deveria ter sido 
protocolado na segunda-feira 
(...) Os vereadores estavam 
dispostos a votar a qualquer 
momento, desde que entrasse 
na legalidade, já que é um pro-
jeto de relevância”, explicou.

Questionado qual seria o 
posicionamento do Legislativo 
em relação à pandemia do 
novo coronavírus, o Márcio 
Raymundo disse que “esta-
mos dispostos a ajudar em 
tudo dentro da legalidade e 
fiscalizar se estão sendo feito 
corretamente todos os proto-
colos, inclusive da vacinação”.

Para o secretário municipal 
de Justiça e Cidadania, Marcelo 
Augusto Pazzini Rossafa, faltou 
“traquejo” ao presidente da Câ-
mara. “O plenário é soberano 
e o próprio artigo que fala que 
tem que ser 48 horas antes, 
fala que pode ser incluído 
desde de que seja submetido 
ao plenário visto a urgência 
e a importância da matéria”.

Covid-19 – Potim tem 903 
casos confirmados, 376 casos 
suspeitos e 13 óbitos confirma-
dos e 2 suspeitos. A Ala Covid 
da Santa Casa de Aparecida 
tem duas pessoas internadas 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e quatro pessoas 
internadas na enfermaria. O 
município tem 816 pessoas 
recuperadas.
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A Santa Casa de Misericórdia 
de Lorena tem a honra de anun-
ciar que reinaugurou no dia 8 de 
fevereiro o Pronto Atendimento, 
com a excelência de sempre, 
mas, desta vez, com diferenciais 
para que você se sinta acolhido 
e seguro.

As novas acomodações contam 
com uma estrutura ampla e mui-
to moderna, já que um hospital 
não pode nem precisa ser um 
local desconfortável ou desagra-
dável.

Pensando na humanização, 
buscamos adequar todas as áre-
as para que o paciente se sinta 
confortável em seu atendimento.

Por isso, foi preparada uma equi-
pe multiprofissional que inclui 
profissionais médicos e assistên-
cia direta para que o atendimento 
fique dentro dos padrões dos 
diversos serviços de referência.
Sendo assim, a Santa Casa 

de Lorena está extremamente 
aconchegante e convidativa para 
receber você.

Além de estacionamento gra-
tuito durante o período de aten-
dimento, há Cantinho do Café e 
brinquedoteca.

Além do Cas (plano próprio da 
Santa Casa), há a abrangência 
de diversos convênios:
Bradesco, Sul América, Notre-

dame, Policlin, Ativia, Santa Casa 
SJC, Amil, SPA Saúde, Mediservi-
ce, Cabesp, Cassi, Cesp, Aeronáu-
tica, Fusex, Única Saúde, INB do 
Brasil, Petrobras, Porto Seguro, 
Total Medcare, Caasp, Byomed, 
Econumus, Avamp, entre outros.

Conforme mencionado pelo 
administrador Dario Costa:  
"Buscamos otimizar nossos 
fluxos operacionais, investindo 
em hotelaria e humanização, 
para que nosso paciente se sinta 
confortável quando precisar dos 
nossos serviços."

Tudo para cuidar de você 
e dos seus!

Imgens: Santa Casa de Misericórdia de Lorena
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Santa Casa investe R$ 300 mil 
e reinaugura PA de Convênios
Recursos do serviço privado complementam os trabalhos via SUS; 
ambulatórios e cirurgias eletivas retornam nesta semana em Lorena

Foto: Rafaela Lourenço

O provedor Mario Paraná e o prefeito Sylvio Ballerini (fundo) conversam durante apresentação de novo PA

Dr. Gustavo Matos, Mário Paraná e Antônio Fabreti; entrega de PA

Após reinaugurar o PA 
(Pronto Atendimento) público 
em novembro do ano passa-
do, a Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de Lorena en-
tregou nesta semana, o novo 
PA de Convênios. Com um 
investimento de aproximada-
mente R$ 300 mil, o espaço 
foi amplamente remodela-
do para melhor atender os 
pacientes. Os atendimentos 
ambulatoriais retornaram 
nesta quinta-feira (11).

O PA de Convênios, rei-
naugurado na última se-
gunda-feira (8), recebeu um 
trabalho arquitetônico que 
qualificou a hotelaria, re-
novou o fluxo e ampliou a 
capacidade da área de espe-
ra e consultórios. Além do 
novo layout e um mobiliário 
moderno, o PA, que conta 
com um cantinho de café, 
brinquedoteca e estaciona-
mento gratuito, passou a ter 
sua entrada principal pela 
portaria em frente à praça 
Conde de Moreira Lima. Com 
a mudança, a portaria social 
para visitas a internados via 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
foi realocada para a rua Dom 
Bosco, na ala adaptada em 
2020 para o primeiro hos-
pital de campanha Covid-19.

Segundo o superintendente 
do hospital, Dario Costa, a ala 
também está sendo remode-
lada para melhor acomodar 
os familiares dos pacientes 
internados no município.

Costa destacou que a ex-
pectativa para este mês é de 
atender mais de duas mil pes-
soas na ala privada. Além do 
próprio plano de saúde, o CAS 
Santa Casa Lorena, que teve 
um crescimento substancial 
de mais de 1.000% no último 
ano, o PA atende uma grande 
demanda de convênios, como 
o Sul America, Policlin, Fusex, 
Byomed e Porto Seguro, 
exceto o plano Unimed, que 
possui o próprio hospital 
para atender a sua demanda.

Ainda de acordo com o 
superintende, a reinaugura-
ção também busca atender 
o paciente particular que 
tenha sintomas da Covid-19. 
“Muitos têm uma inseguran-
ça de onde ir, precisam de 
um exame e não sabem onde 
procurar, então abrimos esse 
espaço com o fluxo diferen-
ciado”, salientou.

Atualmente, são 26 leitos 
para internação, atendimento 
de todas as especialidades, 
consultórios clínico, ortopédi-
co, pediátrico e ginecológico. 
A partir do próximo dia 18 
os trabalhos ambulatoriais, 
suspensos em todo o hospital 
como medida de conter a 
disseminação do novo co-
ronavírus, retornarão. Além 
dos atendimentos e cirurgias 
eletivas públicas, o PA tam-
bém contará com serviços 
ambulatoriais, reforçados 
com especialidades como 
pediatria, neurologia e otor-
rinolaringologia.

Para o provedor Mario 
Paraná, o objetivo é oferecer 
uma infraestrutura adequada 
para a equipe médica tra-
balhar e melhor acolher os 
pacientes. “A resposta vem do 
nosso atendimento. Porque 
eu posso até planejar, mas se 
eu não der uma resposta à al-
tura eu não vou ter retorno”.

O orientador jurídico da 
Santa Casa, Gustavo Matos, 
frisou que a filosofia do hos-
pital é buscar do particular 
para complementar o SUS, 
que tem uma tabela defasada 
há cerca de vinte anos e um 
repasse que não supre toda 
a demanda. Ele garantiu que 
a Santa Casa está se transfor-

Rafaela Lourenço
Lorena

mando em uma referência na 
região. “Estamos buscando par-
cerias com o Einstein (Hospital 
Israelita Albert Einsten), alguns 
hospitais de referência, não 
só pelo lado estrutural, mas 
também como padronização de 

humanização de atendimento”.
Dario Costa, complementou, 

ao explicar que uma Santa 
Casa deve ter 60% de atendi-
mento SUS e 40% particular/
convênios, mas que Lorena, 
atualmente trabalha com 92% 

de atendimento público. “Es-
tamos trabalhando para que 
essa balança se equilibre. Não 
vamos deixar de dar qualidade 
na assistência como já damos 
para o SUS. A única coisa que 
vamos faremos é diferenciar os 
fluxos (com o PA Convênios)”.

CAS Santa Casa – Os recur-
sos do Plano estão entre os res-
ponsáveis pela obra entregue 
nesta semana. Atualmente são 
mais de 2,2 mil conveniados. 
“Além de Lorena, estamos em 
Cruzeiro e vamos inaugurar 
em Guará”, contou Costa.

Os interessados em conhecer 
os planos e valores podem 
acessar o site caslorena.com.
br ou entrar em contato pelos 
telefones (12) 3301-1418 / 
3301-1408 e 99148-2196 
ou pelo e-mail vendascas@
caslorena.com.br.

Foto: Rafaela Lourenço

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 Ricardo Piorino e suas promessas que dificilmente 
serão cumpridas. Semana que vem, Padre Afonso Lobato estará na 
berlinda. Ele que será condidato a estadual, por enquanto, pelo PV...
SAI PASSARINHO E VEM RATINHO – Não entendi o motivo da troca 
de ‘Passarinho Fofoqueiro’ por ‘Ratinho Fofoqueiro’ para o leva-e-traz 
das notícias de bastidor do programa da Vale-Ver TV. Será por causa 
do excesso de queijo na política de Pinda?...
DE MALAS PRONTAS – Circula a informação de que Ricardo Piorino 
vai deixar o PSL, de mala e cuia. Pode vir federal pelo PL, dobrando 
com André do Prado. Pergunta que não quer calar. Como ficam as 
relações com Junior Bozella e Major Olímpio? O Major ainda não 
respondeu à pergunta que fiz...
CAMPANHA ANTECIPADA – O entra e sai de secretários na 
subprefeitura de Moreira César dá a impressão de que tenha virado 
comitê político. Não há problema de espaço porque o sub-prefeito 
Nilson deixou a cadeira vazia. Virou chofer de caminhão...
GENTILEZA SUSPEITA – É inacreditável o que soube quanto ao 
propósito de dar a Pinda um deputado. Consta que Piorino teria dito 
que se Magrão tiver maiores intenções de voto que ele, abrirá mão 
da candidatura a federal para o ex-presidente da Câmara. Magrão 
segue firme no propósito de ser candidato, dobrando com professor 
Oswaldo como estadual...
ÚLTIMOS SERÃO PRIMEIROS – Indiquei, semana passada, que 
mesmo sendo o menos votado, Norbertinho tem dado sentido aos 
debates no Legislativo de Pindamonhangaba. O que mais se comenta é 
que todo vereador sonha em ser prefeito e até presidente da República. 
Mas, Norbertinho com essa liderança, poderia tentar a presidência dos 
Estados Unidos. Mas, sabiam que Ricardo Piorino estaria preocupado 
com Norbertinho, herdeiro político de Vitão?...
PARABÉNS CEBOLA – Já passa da hora uma atitude contra os cortes 
frequentes no fornecimento de luz à Cidade, causando desconforto 
e perigo de avaria em eletrodomésticos. O vereador Renato Cebola 
requereu à Mesa Diretora da Câmara de Pinda a convocação da 
EDP Bandeirantes esclarecer o motivo de várias quedas de energia, 
com retardo de até 35 horas para restabelecimento. Cebola fez 
pronunciamento enérgico: “Temos que dar um basta, principalmente 
na demora para o restabelecimento”...
SERÁ QUE ALMOÇAM JUNTOS? – Vistos em Moreira César, o 
Secretário de Habitação, Felipe César e o jornalista Fernando Frangão 
estavam bicudos. Felipão não está gostando de ver Frangão se 
movimentar para fundar associação destinada a dar apoio aos bairros 
interessados em regularização fundiária. Frangão acha que ‘o sol 
nasceu para todos’. Acha que Felipe quer um só para ele...
NADA DE DINHEIRO NO LIXO – Projeto de Lei que proíbe desativação 
de hospitais de campanha é um libelo contra o desperdício. O Senado 
aprovou a matéria. Desmonte só poderá acontecer depois que 70% 
da população estiver vacinada...
NADA DE ÚLTIMA HORA – Apostas e pagamentos em lotéricas, assim 
como em bancos, não devem ser deixados para última hora. Apesar do 
governo estadual de São Paulo  e aqui em Pinda, tenham cancelado 
o ponto facultativo e paralisação de Carnaval, tanto a rede bancária 
quanto as loterias da Caixa não vão funcionar. Retomam atividade 
apenas a partir do meio dia da quarta-feira de cinzas...
PRESTEM MUITA ATENÇÃO – Dizem que há verdades no que vem 
da boca do Povo. Existe o ‘Bob Esponja Calça Quadrada’. Somente 
superado em trapalhadas pelo ‘João Doria Calça Apertada’. Já 
imaginaram se for adiante a ideia dele quanto ao encerramento do 
expediente das delegacias de polícia às 18 horas? Ou o cidadão se vira 
na internet que toda hora cai para lavrar ocorrências após o horário, 
ou faz isso apenas no dia seguinte. Os flagrantes esperam, Doria...
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...
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Guaratinguetá Saneamento apresenta altos índices de qualidade no tratamento

Com dívida ativa superior a R$ 109 milhões, Prefeitura espera solicitações 
do próximo ano siga o mesmo ritmo de 2021; cobrança recebe críticas

Análises monitoram a qualidade do 
esgoto tratado em Guaratinguetá

De olho na arrecadação de 
2021, Lorena abre pedidos 
para isenção do IPTU 2022

O coletar e tratar o esgoto 
afetam diretamente a quali-
dade de vida e bem-estar da 
população, mas a qualidade 
com que esse efluente é 
devolvido aos rios faz toda a 
diferença ao meio ambiente. 
Assim, para garantir que o es-
goto não chegue na natureza 
com substâncias poluidoras, 
as Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETEs) contam 
com laboratórios de análise 
de efluentes, que tem como 
função monitorar a qualidade 
dos resíduos antes do seu 
destino final, assim como 
validar a eficiência das etapas 
de tratamento.

A Guaratinguetá Sanea-

A Prefeitura de Lorena 
anunciou, na última quar-
ta-feira (10), que já está 
recebendo as solicitações 
de isenção do IPTU (Imposto 
Territorial e Predial Urbano) 
para o ano de 2022. A proje-
ção do Município é de que a 
média de pessoas beneficia-
das seja a mesma deste ano, 
que teve uma isenção total 
de 857 imóveis. O serviço 
segue a atualização de uma 
lei, aprovada em 2019, que 
ampliou o quadro de aten-
didos na cidade.

Estabelecido pela Consti-
tuição Federal, o IPTU é o 
tributo que os proprietários 
de imóveis ou terrenos ne-
cessitam obrigatoriamente 
pagar às prefeituras. O 
montante arrecadado pelo 
Executivo deve ser aplica-
do no custeio de despesas 
municipais como obras de 

Da Redação
Guaratinguetá

Thales Siqueira
Lorena

mento, empresa responsável 
pelo sistema de esgotamen-
to sanitário, opera quatro 
Estações de Tratamento no 
município e realiza análises 
diárias para acompanhar os 
parâmetros de tratamento do 
efluente tratado.

“Possuímos um laborató-
rio de análise de efluentes 
moderno, com equipes qua-
lificadas. Seguimos todas as 
determinações impostas pela 
Resolução nº 430\2011 do 
CONAMA - Conselho Nacional 
de Meio Ambiente e pelo De-
creto Estadual nº 8.468/76, 
com a coleta periódica de 
amostras do esgoto tratado, 
assim como da água dos rios 
receptores. Assim, podemos 
comprovar a qualidade do 
efluente que devolveremos 

melhorias na cidade.
Para ter direito à isenção, 

é necessário que o morador 
atenda requisitos como ser 
aposentado e pensionista 
com idade superior a ses-
senta anos. Pessoas com 
algum tipo de deficiência, 
aposentados por invalidez, 
pessoas que recebem o 
benefício assistencial de 
prestação continuada (Loas) 
e quem realizou adoção 
(com todo o processo no 
município) são passíveis 
de isenção. Todos os perfis 
devem atender as exigências 
de não possuir rendimentos 
mensais superiores a dois 
salários mínimos. De acordo 
com a lei complementar nº 
298/2019, o proprietário ou 
compromissário comprador 
não deve possuir outro imó-
vel além do qual ele reside, 
e nem registro de empresa 
em seu nome.

Para solicitar o benefí-
cio, deve-se preencher um 

ao rio”, explicou o diretor 
operacional da Guaratingue-
tá Saneamento, Sérgio Bovo.

No esgoto coletado há 
diversas substâncias quími-
cas vindas de produtos que 
utilizamos no nosso dia a 
dia como detergente, xampu, 
creme dental, óleo de cozinha 
entre outros, que precisam 
ser eliminadas para que não 
comprometam a qualidade 
da água, assim como toda a 
vida aquática. Resíduos mais 
visíveis como areia, terra, 
diferentes objetos e toda 
carga orgânica formada por 
fezes, urina e organismos 
patógenos patogênicos tam-
bém devem ser removidos 
dos efluentes para que o 
tratamento seja plenamente 
eficaz, daí a importância de 

requerimento de isenção, 
disponível no setor de Tri-
butação ou pelo site, e apre-
sentar (cópia e original) o 
RG, CPF, comprovante de 
residência, comprovante de 
renda (INSS), matrícula e/ou 
escritura do imóvel, IPTU 
ou ficha cadastral, laudo 
médico (emitido por órgão 
oficial da saúde, em caso de 
doença), laudo da previdên-
cia detalhada (no caso de 
invalidez), termo de adoção 
de menor definitivo (no caso 
de adoção). Se o protocolo 
for feito por terceiros é ne-
cessária a apresentação de 
uma procuração no nome 
do proprietário e o RG e CPF 
do procurador.

A tentativa de facilitar o 
pagamento do contribuin-
te tenta reduzir a dívida 
ativa municipal, hoje em 
R$109.220.534,72.

Segundo a porta-voz da 
subsecretaria de Tributação, 
Daniele Lacerda, 857 imó-

se atestar a eficácia desse 
processo por meio dos labo-
ratórios. 

O diretor ressaltou que as 
todas as ETEs (Estações de 
Tratamento de Esgoto) em 
Guaratinguetá estão ope-
rando conforme as legisla-
ções vigentes e mantendo o 
IQE (Índice de Qualidade de 
Efluentes) em 100%. 

“Nós trabalhamos diaria-
mente não apenas para man-
ter os parâmetros exigidos, 
mas sim para atingirmos a 
qualidade máxima no trata-
mento do efluente que devol-
veremos ao rio. Assim, além 
de cumprir o nosso escopo de 
serviço, contribuímos efeti-
vamente para a preservação 
dos rios, solo, fauna e flora”, 
disse Bovo.

veis foram isentos do IPTU 
de 2021. Os proprietários 
preencheram os requeri-
mentos e apresentaram os 
documentos necessários.

Questionada se há al-
gum estudo para ampliar 
a isenção aos moradores 
impactados pela pandemia 
com redução de ganhos 
ou desempregados, a Pre-
feitura descartou. “Não há 
nenhuma lei que prevê a 
isenção para quem está 
desempregado por conta 
da pandemia, portanto, 
não é possível realizar esta 
solicitação.”

A subsecretaria de Tri-
butação está localizada 
na Prefeitura de Lorena, à 
avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, no Olaria. 
O atendimento ao público 
é realizado de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 17h. 
O requerimento pode ser 
baixado no site lorena.sp.
gov.br.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EMERSON ALESSANDRE CORNÉLIO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil divorciado, de 48 anos de idade, nascido em Campos do
Jordão-SP, no dia 21 de setembro de 1972, residente e domiciliado Rua Tenente
Helvídio Augusto de Mattos, nº 49, Jardim Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ ORLANDO CORNÉLIO e IOLANDA ALVES.
SELMA APARECIDA CRISTINA ZEFERINO, de nacionalidade brasileira, profissão
fotógrafa, estado civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Campinas-SP, no
dia 18 de dezembro de 1980, residente e domiciliada Rua Tenente Helvídio Augusto de
Mattos, nº 49, Jardim Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de ASSIS ZEFERINO e
SOLANGE APARECIDA CELLA ZEFERINO. Apresentaram os documentos I, III, IV
e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDIVALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão carpinteiro, estado
civil solteiro, de 53 anos de idade, nascido em Neópolis-SE, no dia 30 de junho de
1967, residente e domiciliado Rua Heitor Sneider, nº 304, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA REGINA DOS SANTOS.
MARIA NUNES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão costureira, estado
civil divorciada, de 62 anos de idade, nascida em Independência-CE, no dia 05 de
outubro de 1958, residente e domiciliada Rua Heitor Sneider, nº 304, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de ABIDIAS VIEIRA DO NASCIMENTO e RAIMUNDA
NUNES DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista
de automóveis, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de fevereiro de 1988, residente e domiciliado Rua
Frei Paulino Schmitz, nº 52, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
BENEDITO ROSA e MARIA VANDERLEY DA SILVA ROSA.
PAULA VICTÓRIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão administradora de
empresas, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de fevereiro de 1995, residente e domiciliada Rua Estado do Pará, nº
126, Terra dos Ipês I (Norte), Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS
ANTONIO DA SILVA e NEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIO NUNES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 47 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
abril de 1973, residente e domiciliado Rua Diogenes Azevedo Costa, nº 250, CDHU,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ NUNES DA COSTA e ALMERINDA
DOS SANTOS COSTA.
ELISANGELA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão artesã, estado civil
divorciada, de 45 anos de idade, nascida em São Paulo - Indianópolis-SP, no dia 22 de
janeiro de 1976, residente e domiciliada Rua Diogenes Azevedo Costa, nº 250, CDHU,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA e EVA MARIA
SOUZA DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFERSON DONIZETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico
de autos, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Lagoinha-SP, no dia
28 de junho de 1991, residente e domiciliado Rua Professor Sidnei Noel Pinto da Silva
Júnior, nº 92, Vila Verde, Pindamonhangaba SP, filho de JOSE DONIZETE e MARIA
TEREZINHA DOS SANTOS.
SOLANGE DIAS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil
solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de dezembro
de 1993, residente e domiciliada Avenida Mário Nogueira da Silva, nº 758, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de JORGE SEBASTIÃO MARQUES e MARIA BERNADETE
LOIOLA DIAS MARQUES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem converter a união estável em casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
ELIEL ANNUNCIATO RAMOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, atendente de
alarme jr., divorciado, natural de Jacareí SP, nascido a 23 de abril de 1994, residente
e domiciliado na Rua José Abib, nº 67, Jardim Esperança em Jacareí SP, filho de
ELIEL ANNUNCIATO RAMOS e de ROSEMEIRE DE FIGUEIREDO RAMOS.
MARIA LUIZA BUI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritório, divorciada,
natural de Pindamonhangaba SP, nascida a 05 de fevereiro de 1999, residente e
domiciliada na Rua Eloi Pinheiro, nº 206, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA e de  SYLVANA FERRAZ BUI DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICARDO AUGUSTO VERISSIMO LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão
controlador de acesso, estado civil solteiro, de 46 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de novembro de 1974, residente e domiciliado Rua
Bicudo Leme, nº 687, casa2, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO PICCINA
LEITE e THEREZINHA DE CAMPOS VERÍSSIMO LEITE.
LUCIMARA FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão tesoureira,
estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 29 de março
de 1981, residente e domiciliada Rua Bicudo Leme, nº 687, casa2, Centro,
Pindamonhangaba SP, filha de CILO MARÇAL DE SOUZA e ALICE FERREIRA DE
SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADILSON CARLOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 04
de dezembro de 1991, residente e domiciliado Rua Monsenhor Rodrigo de Araújo, nº
136, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO CARLOS DE SOUZA e
MARLUCE ROSA DE PAULA SOUZA.
DAYENE KATHLEEN DE FARIA CASTELO MOREIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de escritório, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de maio de 1993, residente e domiciliada Rua
Monsenhor Rodrigo de Araújo, nº 136, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de
MAURO CASTELO MOREIRA e RAQUEL DE FARIA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON FRANCISCO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de revisão de contas medicas, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de setembro de 1994, residente e domiciliado Rodovia
Vereador Abel Fabricio Dias, nº 2497, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de TONI
FRANCISCO DE MELO e CELI LOBO DE MELO.
JAYNE SILVA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão professora de inglês,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19
de agosto de 1993, residente e domiciliada Rua Genésio da Conceição, nº 28, Marieta
Azeredo, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BOSCO ARAUJO DA
CRUZ e ROSELENE SILVA ARAUJO DA CRUZ. Apresentaram os documentos I, III
e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL CAMILLO RAMALHO, de nacionalidade brasileira, profissão torneiro mecânico,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 02
de abril de 1995, residente e domiciliado Avenida Doutor Georg Heiduschka, nº 258,
Carangola, Pindamonhangaba SP, filho de ADERVAL CAMILLO RAMALHO e TANIA
REGINA DA SILVA RAMALHO.
LIVIAN PEREIRA TEODORO, de nacionalidade brasileira, profissão cirugiã dentista,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10
de fevereiro de 1997, residente e domiciliada Rua João Baptista Passos, nº 18,
Jardim Aurora, Pindamonhangaba SP, filha de VALDECIR TEODORO e LUCIANA
MAIA PEREIRA TEODORO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL BASTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de fevereiro de 1993, residente e domiciliado Rua Governador Pedro de
Toledo, nº 680, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de IVO APARECIDO
DE OLIVEIRA e DENISE APARECIDA BASTOS DE OLIVEIRA.
DANIELLE FATIMA MACHADO SCHMIDT, de nacionalidade brasileira, profissão
assistente de loja, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de outubro de 1987, residente e domiciliada Rua
Jannart Moutinho Ribeiro, nº 71, Residencial Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filha
de GASTÃO JOSÉ SCHMIDT e MARCIA APARECIDA FERNANDES MACHADO
SCHMIDT. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO DE ANDRADE JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 05 de janeiro de 1989, residente e domiciliado Avenida Benedito Pires César, nº
135, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO DE ANDRADE e TANIA DA
COSTA MARIA DE ANDRADE.
ANA PAULA SILVA CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no dia 22 de setembro
de 1978, residente e domiciliada Avenida Benedito Pires César, nº 135, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO DIAS DE CAMARGO e JOANA D'ARC DA
SILVA CAMARGO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2021.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO CESAR EVARISTO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de novembro de 1980, residente e domiciliado Estrada Municipal
Antonio Marçom, nº 4900, Marçom, Pindamonhangaba SP, filho de FELIPE EVARISTO
DA CONCEIÇÃO e MARIA DE OLIVEIRA SANTOS DA CONCEIÇÃO.
MARIA ROMANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão copeira, estado
civil divorciada, de 62 anos de idade, nascida em Igaracy-PB, no dia 07 de junho de
1958, residente e domiciliada Estrada Municipal Antonio Marçom, nº 4900, Marçom,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ BERTO DA SILVA e ROMANA FELISMINA DA
CONCEIÇÃO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro
REIMI DE SANDO FILHO, caldeireiro, solteiro, natural de Pindamonhangaba - SP,
nascido a 19 de dezembro de 1993, residente e domiciliado na Avenida José Maria
Guimarães Alves, nº 150, apto 206, bloco 09, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba
SP, filho de REIMI DE SANDO e de SEBASTIANA PINHEIRO DA SILVA DE SANDO.
NATHÁLIA GUIMARÃES MATIAS, farmacêutica, solteira, natural de Taubaté - SP,
nascida a 18 de janeiro de 1994, residente e domiciliada na Rua José Inocêncio
Monteiro, nº 220, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé SP, filha de CARLOS ALBERTO
MATIAS e de MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MATIAS. Apresentaram os documentos
I, III e IV do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2021.
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Após boatos envolvendo 
a morte de um idoso e a 
imunização a partir da Coro-
navac, a secretaria de Saúde 
de Guaratinguetá descartou, 
nesta semana, que a causa 
do óbito seria a vacina. A 
apuração constatou que ele 
havia sido infectado pelo 
novo coronavírus antes da 
imunização.

A publicação em uma rede 
social afirmando que a Coro-
navac havia matado o idoso 
ganhou mais de quatro mil 
compartilhamentos e tre-
zentos comentários durante 
o fim de semana, levantando 
a dúvida sobre a eficácia e 
segurança do imunizante.

A secretaria municipal 
de Saúde esclareceu, por 
meio de nota, que o idoso 
residia em uma instituição 

Bruna Silva
Guaratinguetá

de longa permanência. De 
acordo com a pasta, ele e 
outros residentes estavam 
hospitalizados e sintomáti-
cos. A investigação apurou 
também que funcionários da 
casa estavam afastados por 
suspeita de contaminação, 
sendo que três deles tiveram 
a confirmação, “o que nos 
fez estabelecer uma linha do 
tempo de contágio e vínculo 
epidemiológico e abrir um 
registro de surto por Co-
vid-19 na instituição”, des-
tacou texto da secretaria.

Os responsáveis enfatiza-
ram que a possibilidade de 
que o falecimento tivesse 
causa ligada à vacina, pro-
duzida em parceria entre os 
laboratórios Sinovac (China) 
e Butantan, foi totalmente 
descartada. Em caso de 
reação ao imunizante, de 
acordo com a pasta, não se-
ria possível verificar a pre-
sença do vírus Sars-Cov2 na 

Secretaria de Saúde descarta morte por 
reações à Coronavac em Guaratinguetá
Homem chegou a indicar vacina como possível causa de óbito do pai em redes sociais; investigação 
realizada pela pasta aponta que o idoso foi infectado dentro de instituto de longa de permanência
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amostra coletada, porque a 
Coronavac é feita a partir 
do vírus inativado, sendo 
incapaz de causar a doença.

Até o final da tarde desta 
quinta-feira (10), o “Vacinô-
metro” do Estado já havia 
marcado mais de 1.096.296 
aplicações.

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá contabilizou 
5.979 contaminações pelo 
coronavírus até esta sexta-
-feira (12), sendo 106 nas 
últimas 24 horas. O municí-
pio já registrou 109 mortes 
e aguarda os resultados de 
1.855 exames. São 1.627 
moradores isolados para 
evitar novas infecções pelo 
novo coronavírus. Segundo 
o boletim epidemiológico, 
ao menos 17 pessoas, entre 
confirmados e suspeitos, 
recebem cuidados especiali-
zados em leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
da cidade.

Dose da vacina Coronavac, a mais utulizada na campanha de imunização contra a Covid-19 no estado

Revisão de FGTS com foco no Plano Collor 
atende metalúrgicos de Pindamonhangaba
Caixa terá de repassar recursos para cerca de cinco mil trabalhadores do município

Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda; categoria atendida após revisão em medida do período Collor

Estaleiro investigado por Operação Lava Jato passa por busca e apreensão em Pindamonhangaba

Após quase duas décadas 
de espera, cerca de cinco 
mil metalúrgicos de Pinda-
monhangaba estão perto de 
serem contemplados com os 
pagamentos de uma revisão 
do FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço) re-
ferente ao período em que 
o país era comandado pelo 
ex-presidente Fernando Collor 
(PROS). Os beneficiados de-
vem apresentar a documen-
tação exigida pela Justiça até 
o próximo dia 26.

Movido pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba, o processo, julga-
do procedente pela Justiça, 
cobra que a Caixa Econômica 
Federal destine recursos aos 
trabalhadores que atuaram 
em fábricas de metalurgia 
de Pindamonhangaba, entre 
janeiro de 1989 e abril de 

1990, prejudicados na época 
por alterações realizadas pela 
gestão de Collor no cálculo do 
FGTS. 

Denominado “Plano Collor”, 
o programa do Governo Fe-
deral promoveu diversas me-
didas em 1989 para tentar 
conter a inflação. Além de 
confiscar a poupança dos 
brasileiros, o plano deixou de 
promover a atualização mone-
tária do FGTS. Os metalúrgicos 
receberão esse reajuste com 
a correção até os dias atuais.

Num vídeo publicado na 
página oficial do sindicato na 
rede social Facebook, o presi-
dente, André Oliveira, convoca 
os trabalhadores a comparece-
rem, o mais breve possível, na 
sede da entidade para apresen-
tarem os documentos exigidos 
pela Justiça para terem acesso 
ao valor corrigido, que varia de 
acordo com o salário que cada 
funcionário recebia na época 
da gestão de Collor.

Os trabalhadores devem 

entregar no sindicato um 
envelope com um número de 
telefone para contato e cópias 
da carteira de trabalho (página 
da foto e do registro da fábrica 
no período de 1989-1990), RG 
(Registro Geral), PIS (Progra-
ma de Integração Social) e CPF 
(Cadastro de Pessoa Física).

Oliveira ressaltou que devi-
do as medidas de prevenção 
ao contágio pelo novo corona-
vírus (Covid-19), os interessa-
dos devem comparecer até o 
próximo dia 26 no Sindicato, 
com máscaras de proteção e 
caneta para assinarem o pro-
tocolo. “Sabemos da gravidade 
da pandemia, mas não tem 
como adiar por causa do prazo 
da Justiça, e também porque 
muitas dessas pessoas devem 
estar precisando do dinheiro. 
Contamos com o apoio de 
todos para dar andamento ao 
processo.”

Os documentos devem ser 
entregues na sede do sindi-
cato, entre as 9h e 17h, que 
fica na rua Sete de Setembro, 
número 232, no Centro de 
Pindamonhangaba. 

Os moradores do distrito de 
Moreira César podem apresen-
tar os envelopes na subsede, 
que funciona no mesmo ho-
rário da sede, na rua Albert 
Sabin, nº 40, no bairro Ipê 1.
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Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Homem é morto com sete tiros 
em condomínio de Cruzeiro

Surpreendido na calçada de 
sua casa, um homem de 40 
anos foi assassinado na noite 
da última quinta-feira (11) no 
bairro Vila dos Comerciários, 
em Cruzeiro. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o morador do 
condomínio Colinas da Man-
tiqueira, foi abordado pelo 
atirador por volta das 20h30. 

Após atingir o homem com 
sete disparos de arma de fogo 

Trio é preso em flagrante com 
revólver e drogas em Lorena

na cabeça e no tórax, o cri-
minoso fugiu a pé do con-
domínio. 

Vizinhos acionaram o Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), mas a vítima, 
identificada como Márcio da 
Silva Ferreira, morreu antes 
da chegada da equipe. 

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu um inquérito para 
tentar descobrir a autoria e 
a motivação do assassinato. 

Após uma denúncia anôni-
ma, a Polícia Militar prendeu 
três traficantes de drogas na 
tarde da última quinta-feira 
(11), em Lorena. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, informações 
apontaram que um homem 
armado estava comerciali-
zando entorpecentes na Rua 
A, do bairro Brisas do Campo. 

Ao chegar no local indica-
do, os policiais perceberam 
que três rapazes tentaram 
correr, sendo que um deles 

arremessou uma arma de 
fogo sobre o telhado de 
uma casa. Na sequência, os 
PM’s conseguiram deter 
o trio.

Além de um revólver cali-
bre 357, da marca Taurus, 
foi apreendida uma sacola 
que armazenava sete por-
ções de maconha, uma 
cápsula de cocaína e uma 
quantia de R$ 127,75. Os 
criminosos foram enca-
minhados à Delegacia de 
Lorena.

Desdobramento da Lava Jato cumpre 
dois mandados em Pindamonhangaba

Agentes da Polícia Federal 
cumpriram, nesta quinta-feira 
(11), dois mandados de busca 
e apreensão em fazendas na 
região rural de Pindamonhan-
gaba. Batizada de Pseudeia, 
a ação faz parte da 80ª fase 
da Operação Lava Jato que 
investiga, nesta fase, o paga-
mento milionário por meio 
de contratos falsificados com 
estaleiro. 

Cinco mandados foram ex-
pedidos pela 13ª Vara de 
Justiça Federal no Paraná, 
sendo três para São Paulo e 
dois para Pindamonhangaba. 
O alvo da investigação é o 
empresário Cláudio Mente, 
que teria recebido, em 2013, 
R$ 1 milhão de um represen-
tante de estaleiro em contas 
internacionais a pedido de 
João Vaccari Neto, à época 
tesoureiro do PT (Partido dos 
Trabalhadores).

Bruna Silva
Pindamonhangaba

De acordo com apurações da 
PF, houve uma tratativa para 
novo pagamento no valor de 
R$ 600 mil, em 2014, negócio 
que não foi realizado devido 
ao receio dos investigados em 
serem pegos pela Lava Jato. A 
investigação tem como intuito 
compreender quais razões 

os pagamentos foram feitos 
e localizar a destinação do 
montante no país.

Mente é investigado também, 
de acordo com o Ministério Pú-
blico Federal, por lavagem de 
dinheiro, associação criminosa 
e corrupção ativa e passiva. 

Esta é a primeira fase da 

Lava Jato desde que a operação 
passou a fazer parte do Gaeco 
(Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organiza-
do), sob responsabilidade do 
MPF (do Ministério Público 
Federal). A medida foi colocada 
em prática pela Procuradoria-
-Geral da República.

Ação tem investimento de quase R$ 1,2 milhão; nove bairros são beneficiados
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Cada semana é sempre uma 
surpresa de vida para todos nós... 
O que há de melhor nessa vida é 
ver o sorriso, a alegria e as boas 
notícias que nos rodeiam... Vamos 
ver o que tem essa semana?

#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.

Tem pessoas que 
simplesmente en-
cantam todos por 
onde passa .  As-
sim é meu querido 
Éder Brazolin. Mas 
quando o assunto 
é fotografia, ele se 
supera! Simples-
mente arrasa!! Já 
foi clicada por ele? 
Vale a pena!

Quando o assunto 
for advocacia, fica 
a dica, aposte nos 
melhores. Maria 
Lúcia Rodrigues 
é um exemplo de 
profissional de pri-
meira! Super indico! 

Nesses tempos de 
“dentro de casa” 
difícil resistir as de-
lícias que vemos 
nas redes sociais... 
Patrícia Naddeo 
está oferecendo 
uma opção mara-
vilhosa para quem 
ama doces... “Ado-
cefit”, doces deli-
ciosos sem açúcar, 
lactose, glúten.. Não 
é uma ideia show? 
É bom, muito bom!!

Por outro lado te-
mos também uma 
opção de doces ma-
ravilhosa: “Divino 
Doce”, da querida 
Rose Maura Lopes. 
Tudo muito bom.. 
mas o rocambole... 
divino mesmo! 

Quem quiser uma 
opção de almoço, 
em todos os dias 
da semana, procure 
pela “Nice Marmi-
tex”! Que comida 
boa! Vem bem rá-
pido, bom preço 
e deliciosa! Expe-
rimente. Está nas 
redes sociais e no 
AIQFome! Anote 
o contato e receba 
o cardápio diário: 
981762703.

Najla Nunes  é 
uma pessoa deter-
minada, maravilho-
sa, que desde meni-
na sempre buscou 
seu espaço na vida. 
Hoje é super cotada 
em sua esmalteria 
"Najla Nails'.. Faz 
unhas como nin-
guém! Arrasa na 
criatividade e novi-
dades! Agende seu 
horário e confirme! 

Continua aqui mi-
nha dica: compre 
no comércio local! 
Ajude a sua cidade 
neste momento frá-
gil que a economia 
passa. Tem muitas 
opções especiais 
que irão atender 
suas necessidades. 
Muitos ainda con-
tinuam no delivery. 
Lembre-se: juntos 
somos fortes! O mo-
mento pede aco-
lhimento. Vamos 
apoiar essa ideia?

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

Quem anda arrasando corações pelo Brasil inteiro é o gato Victor Sousa! My God... Ele encanta demais com suas poesias e músicas. Seu novo sucesso “Coral com Lobos” é um sucesso nas redes sociais! Acredite... sou sua fã! Você vai longe, amorzinho!!

 A estonteante Ma-
ria Augusta Barbo-
sa¸ que tem o sorriso 
mais lindo desse mun-
do, uma profissional 
de beleza maravilho-
sa, está toda radiante 
em comemorar seu 
eterno namoro, cheio 
de amor com seu que-
rido Guilherme Sil-
verio. Bonito o amor 
sempre! Um especial 
abraço para vocês!!!

 SociAtos Aniversários...  Sabe quem comemora 

mais um ano de vida essa semana?? Nosso abraço especial 

vai para essas pessoas queridas: Maria Adelina Alckmin, 

Michaele Bennaton, Pablo Soares, Valdete Martins, Carlos 

Renato Ferraz, João Teixeira da Silva Filho, Grazile Toledo, 

Rita Reis, Marcelo Vilela Bernardes, Paulo Roberto, Ana 

Paula Gomes e Ana Gil! Através de vocês, abraço todos os 

aniversariantes desta semana!!

  Lindo de viver essa cumplici-
dade de mãe e filha tão maravi-
lhosa que possuem Anna Illona 
e Ana Cláudia Hunkar.  Lindas, 
carismáticas e super talentosas. 
Uma é médica e a mãe faz ma-
ravilhas na cozinha! Vocês são 
demais, viu?

 Nesses tempos de pandemia, as pessoas se recriaram... Mas quando o assunto é amor então, as pessoas se superam. Foi lindo demais o ca-samento de Nathalie David Alves e João Paulo Marques de Aquino. Aconchegante, junto apenas a famí-lia, num lugar charmoso em Delfim Moreira. Não faltou alegria, sorriso, brindes e muita felicidade no ar! Não é mesmo emocionante? Mil felicidades aos noivos!

“A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para 
me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu 
soube: pertencer é viver.”

Clarice Lispector

 Uma família linda, 
de pessoas incríveis, 
que são mesmo uma 
referência para muitos 
de nós... Estou falando 
do clã dos Sodero(s).  
Professores, engenhei-
ros, advogados, todos 
estudiosos, dedicados 
e especiais! Maria 
Amália e Francisco 
Sodero, parabéns pela 
linda família que vocês 
formaram. São apaixo-
nantes!

 Carolina Paes e Giovana de Luca.. Duas mulhe-res lindas, que comemoraram o dom da vida essa semana e que tem histórias lindas de vida. Vocês são especiais, com trajetórias diferentes, mas marcantes para muitos de nós. Carol com sua fala de experiên-cia e Giovana, com sua voz que encanta!! Beijos mil para vocês!!


