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Soliva (esq.), à frente de grupo que diverge de cúpula do Codivap sobre flexibilização; João Doria (dir.), que manteve RMVale na fase laranja

Aparecida suspende retomada 
na rede hoteleira e Santuário
Medida é anunciada após reunião com representantes do Sinhores e Igreja; Feira livre 
também é afetada por decisão baseada em avanço do novo coronavírus no município

A Prefeitura de Aparecida 
cancelou a retomada da rede 
hoteleira e do Santuário Nacio-
nal para a próxima segunda-fei-
ra (27). A Igreja e a categoria 

Hotéis e Santuário Nacional, que seguem com atividades paralisadas após cancelamento de flexibilização em Aparecida; prefeita teme novo aumento de casos para próximas semanas

foram liberados após decreto 
publicado no último dia 15, 
mas o avanço das contamina-
ções pelo novo coronavírus 
levou o município à retroagir 

na flexibilização das atividades. 
O maior templo católico do 
Brasil não tem celebrações 
com público desde do dia 14 
de março, quando a juíza Lu-

ciene Belan Ferreira Allemand 
acatou o pedido do Ministério 
Público que apontava que a 
medida era necessária a para se 
evitar a disseminação do novo 

coronavírus. Os proprietários 
do segmento de hospedagem 
e a Igreja devem assinar um 
termo de compromisso.
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Empresa 
reprova ações 
de Guará 
sobre esgoto

Com o retorno do ex-presi-
dente da SAEG, Miguel Sam-
paio, existem expectativas em 
relação às tratativas contra-
tuais da PPP de esgoto com a 
Guaratinguetá Saneamento. 
Em novembro de 2019 repre-
sentantes da Prefeitura, SAEG, 
Guaratinguetá Saneamento 
e Promotoria sinalizaram 
um avanço na construção do 
aditivo contratual da Parceria 
Público-Privada, entre as me-
didas quanto ao cumprimento 
da meta de universalização da 
coleta e tratamento de esgoto, 
ou seja, 100% dos efluentes 
tratados.  A empresa de sanea-
mento propôs um investimen-
to de cerca de R$100 milhões 
até 2025.
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Ubatuba inicia 
demolição 
de imóveis 
clandestinos

Para evitar novas ocupações 
irregulares em Ubatuba, a 
Prefeitura iniciou na última 
quinta-feira (23) a demolição 
de cerca de 150 moradias 
construídas em zona de preser-
vação ambiental, que anterior-
mente abrigavam as famílias 
contempladas no último dia 
16 com os apartamentos do 
conjunto habitacional ‘Ubatuba 
G’. Além de erguidas em áreas 
de risco, a maioria das constru-
ções apresentava problemas 
estruturais.
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RMVale cadastra 
artistas para
R$ 3 milhões da 
Lei Aldir Blanc

A ação facilita a avaliação 
de colaboradores da cultura 
da região, que terão direito ao 
auxílio emergencial concedido 
pelo Governo Federal, por meio 
da nova Lei Aldir Blanc.
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RMVale 
segue na fase 
laranja de 
flexibilização

Mesmo com o avanço dos 
casos de Covid-19 e a preocupa-
ção com o número de leitos, o 
governador de São Paulo, João 
Doria, divulgou que a cidades 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) seguem na faixa 
laranja do Plano São Paulo. O 
anúncio foi feito no início da 
tarde desta sexta-feira, manten-
do o nível da quarentena até o 
próximo dia 10.
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Isael luta 
contra Covid 
em São Paulo

O prefeito Isael Domingues 
(PL) foi transferido, na manhã 
desta sexta-feira, para o Incor. 
Somente nesta semana, Pinda-
monhangaba confirmou 182 
casos, entre eles, o vice-prefeito, 
Ricardo Piorino.
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Cinco prefeitos da região 
participaram presencialmente 
de uma reunião do Codivap 
nesta sexta-feira (24), quando 
definiram que irão avançar 
para a fase amarela do Plano 
São Paulo, após o Estado de 
São Paulo informar que man-
teria a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) na segunda 
fase (laranja), mais restrita. 
Mas na subregião 3, o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva, lidera grupo que busca 
sentido contrário, com pedido 
de maior rigor contra o novo 
coronavírus, após aumento 
de casos e mortes nas últimas 
semanas.

Codivap quer 
RMVale na 
fase amarela; 
Soliva diverge

Secretário de
Saúde de Potim 
testa positivo 
para Covid-19

Pág. 5

Fotos: Reprodução GESPFotos: Arquivo Atos

Fotos: Marcelo A dos Santos



25 DE JULHO DE 20202

Felipe César

Bastidores da Política

Ô CIDADÃO!
Recentemente assistimos dois 

incidentes sobre o conceito de 
cidadania.

No Rio de Janeiro, um fiscal da 
Prefeitura interveio em uma aglo-
meração chamando um aglomerado 
de cidadão.

De pronto, a sua acompanhante 
reagiu afirmando que se tratava de 
um engenheiro civil.

Soube-se mais tarde que o fiscal 
da Prefeitura era um médico ve-
terinário, com doutorado em uma 
universidade estrangeira.

A primeira impressão: a palavra 
cidadão é pejorativa.

Ser cidadão brasileiro é ser 
nada!

Chamar alguém de cidadão, se 
não falha a minha memória era uma 
forma dos nordestinos, fora de sua 
terra, ao se dirigir a alguém na rua 
para um pedido de informação.

Ô cidadão, por gentileza, podia 
me informar...

A origem história da noção 
moderna de cidadania nasceu vin-
culada à questão do direito.

Um aspecto também a ser res-
saltado é que a origem da moderna 
noção de cidadania, não levando-se 
em consideração os antecedentes 
históricos greco-romanos, está 
estreitamente vinculada à noção 
dos direitos humanos, direitos de 
cidadania. Como regra, cidadãos 
são os portadores de direitos.

Portanto, a cidadania significa 
a realização democrática de uma 
sociedade, compartilhada por todos 
os indivíduos, ao ponto de garantir 
o acesso ao espaço público e condi-
ções de sobrevivência digna.

Para tal, exige organização e 
articulação política voltada para a 
superação da exclusão existente.

A própria vivência dos direitos 
humanos exige um espaço público, 
cujo acesso se dá por meio da cida-
dania, sendo este o primeiro direito 
do qual derivam todos os demais.

Portanto, para exercer plena-
mente a cidadania, o Estado precisa 
assegurar a liberdade e acesso aos 
direitos individuais.

O outro incidente ocorreu na 
cidade de Santos, onde o nome 
da autoridade judicial (devemos 
ignorar), desobedeceu a um agente 
do Estado que recomendava o uso 
de máscara.

O uso da máscara é uma impo-
sição legal baseada nas recomenda-
ções sanitárias para preservar vidas.

Além da desobediência a ofensa 
ao agente da lei foi definido como 
analfabeto.

Nos dois casos um fato interes-
sante: a desobediência civil acom-
panhada de uma agressão verbal.

O diploma de engenheiro civil 
e à posição do desembargador, 
impróprias e inoportunas, porque 
ser cidadão é obedecer às normas 
que são importantes para o coletivo, 
independente dos diplomas adqui-
ridos ou da posição social.

“Cidadão, não, engenheiro ci-
vil formado melhor que você” a 
posição da esposa do engenheiro 
e o desembargador: “Estou aqui 
com um analfabeto que quer me 
obrigar a usar a máscara na rua", 
é mais ou menos o que disse o de-
sembargador. 

Um retrato patético do país 
em que cidadania é pejorativo e 
possuidor de curso universitário 

e membro do judiciário não acata 
normas e desrespeita o agente da 
lei. A lei não se aplica a esta casta.

Além de patético e triste o even-
to mostra que normas de civilidade 
são delegadas pelo poder político. 
Não são conquistas da sociedade. 
Nascem de cima para baixo.

No Brasil, a cidadania e os di-
reitos sociais, não fugindo da lógica 
nacional, se caracterizam como 
uma cidadania regulada de cima 
para baixo, iniciada por Getúlio 
Vargas, em 1930.

A incorporação da cidadania, 
aos direitos sociais, atrelados a um 
sindicalismo de cúpula.

Não houve a conquista de uma 
cidadania livre e plena pela própria 
ação dos trabalhadores, mas uma 
cidadania adquirida e regulada.

Não construímos, ainda, uma 
cidadania!

Não é nenhuma novidade que 
sociedades que mais necessitam 
de normas, da força da lei, tendem 
a ser as que mais permitem que a 
impunidade alastre em seu interior.

Engenheiros civis, desembar-
gadores, não alcançaram, ainda, 
o nível de obtenção da cidadania 
brasileira.

Uma sociedade que acata a apli-
cação da lei, que velam para que 
ninguém cause malefício a outrem, 
consegue melhorar os seus índices 
éticos.

Quem sabe um dia engenheiros, 
desembargadores, obtenham este 
nível ético e se transformem em 
cidadãos brasileiros!

“Ser cidadão brasileiro 
é ser nada!”

Lorena – A Câmara Municipal, 
que pela terceira semana consecu-
tiva fecha em baixa no conceito de 
muitos leitores. A mesa administra-
tiva procrastinou a votação de dois 
projetos importantíssimos do Exe-
cutivo. Tramitando na Casa desde 
17 de junho, a Prefeitura aguarda o 
aval dos vereadores para continuar 
com o aporte financeiro às entidades 
do 3º Setor que prestam serviços 
sociais ao município; outro projeto, 
é o que permite anistia de aluguéis 
aos permissionários do Mercado 
Municipal em função da pandemia. 
Parece que a urgência das entidades 
não é a mesma dos parlamentares.

Roleta ‘russa’
Correu na boca pequena de Pin-

da a relação de alguns nomes que 
poderão estar entre os eleitos para 
as onze vagas da Câmara, na pró-
xima legislatura. Do PL, Magrão, 
Professor Osvaldo e Dr. Marcos Au-
rélio estão entre os cotados; o PV 
também deverá estar representado 
por Renato Cebola, Toninho da Far-
mácia, Rubens Souza e Zé Maria; 
já o Podemos aposta em Gislene 
Cardoso, Fernando Frangão, Felipe 
Guimaraes e Rodrigo Godóy; No 
Republicano destaque para He-
verton Chinaqui e Cao. O palanque 
do PSDB, após a debandada de 
vereadores, aposta em Marquinhos 
Mayor e Goffi se sua tentativa de 
convencer Tchesco a ser seu vice 
não der certo. No DEM, além de 
Ronaldo Pipas, nenhum notável se 
destacou até o momento, enquanto 
no PSD de Torino, Dr Julielton 
e Dr. Ronald de Lima chamam a 
atenção. As expectativas do PP são 
Jânio Lerário, Gu Tintas, Norberti-
nho e Padre Golçalves; o PT pode 
conquistar vaga com aposta em He-
rivelton Vela, Eduardo Cogempa e 
Gugu Melo; no PTB de Luiz Rosas, 
sua esposa Luciana, Ana Ladega e 
Sabiá. Entre outros partidos e suas 
apostas para vereador, outros nomes 
ainda em condições de lançamento 
deverão surgir, mas na listagem dos 
mais comentados também se des-
taca o PSC com Bolinha, Vieira e 
Ricardo Xavier. Quem viver verá!!!

Caixa de marimbondos 
Bastou o prefeito Fábio Marcon-

des denunciar um enxame de asses-
sores fantasmas locados na Câmara e 
a disposição da campanha de Sylvio 
Ballerini, que eles começaram fazer 
suas aparições. Em raro momento 
um dos obesos foi visto assombran-
do os corredores e também o irmão 
do prefeituráveis. Outros ainda não 
deram o ‘ar da graça’, mas já foram 
denunciados no Ministério Público 
para devolverem o que receberam 
sem trabalhar...

De fato e de direito
Comenta-se que em Cachoeira 

Paulista, a figura do vice-prefeito 
pode não influenciar muito, mas em 
contrapartida, a do prefeito adoc e 
prefeito adjunto parece que surte 
mais efeito que o próprio titular. Per-
guntem aos vereador Max e Breno 
Anaya, que deveriam fazer plantão 
na Câmara ao invés de permanece-
rem na porta do gabinete do Ed Mota 
controlando quem será atendido ou 
o que deve ser liberado aos mora-
dores que arriscam atendimento na 
Prefeitura.

Dividindo o mercado
Para quem esperava Aloísio Viei-

ra para libertar de Cachoeira Paulista 
do Edson Mota, vai ter de torcer para 
seu irmão, Dr. Ailton Vieira – seu 
irmão que inclusive já foi prefeito 
da cidade – que atendeu apelo do 

grupo, da família e amigos para 
disputar a Prefeitura. Com isto, a fila 
de prefeituráveis deverá andar com 
pelo menos 8 candidatos: Elbom 
Fontes (PROS), Domingos Geral-
do (PSDB), Mineiro da Funerária 
(MDB), Dadá Diogo (PODEMOS), 
Torrada (PSB), Fernando Hummel 
(PP) e Marcelo Galvão ou Tio João 
do Açaí pelo PSD. É possível que 
até as convenções partidárias, outros 
propensos interessados à Prefeitura 
saiam do armário e resolvam se 

“Nenhuma sociedade pode 
florescer ou mesmo funcionar, 
se seu povo não se sente mais 
responsável por ela.”

ROBERTO CAMPOS

declarar candidatos. Perguntem ao 
homem da Canção Nova!!!

Negligentes ou...
...negligência? Tem gente em 

Lorena custando acreditar que a 
Câmara – comandada pelos ‘inhos’: 
Elcinho, Longuinho e Maurinho 
deixaram de discutir e votar dois 
projetos do Executivo – o primeiro 
que beneficia entidades na cidade li-

gadas ao 3º Setor como Apae, Adefil, 
Equoterapia e outras... e, o segundo, 
que concede anistia de pagamentos 
aos concessionários do Mercadão 
neste período de pandemia – enga-
vetados desde o início de junho na 
Casa de Leis, como se negativar as 
contas do prefeito Fábio Marcondes 
que já haviam sido aprovadas, como 
fizeram na última sessão, fosse 
mais importante. Com a palavra, os 
eleitores!!!

 
Resposta aos eleitores

Falar em geração de empregos 
ou apoio às entidades de Lorena, os 
‘inhos’ – acrescidos de meia dúzia 
de dependentes – não vão poder. Em 
menos de um mês eles acabaram 
com o sonho de emprego de pelo 
menos 100 lorenenses, anulando a 
Zona Azul; ignoraram os comer-
ciantes do Mercadão e não deram 
atenção às crianças especiais da 
Apae, como os deficientes da Ade-
fil e entre idosos, menores órfãos 
e os assistidos pela equoterapia da 
cidade. Enrolaram e não aprovaram 
os projetos que permitia a Prefei-
tura continuar patrocinando estas 
entidades. Antes, saíram de férias, 
ou melhor, entraram em recesso na 
Câmara...

Camarote
Enquanto o prefeito de Guará 

‘amarga’ o maior estresse em busca 
de justificar – através de live nas 
redes sociais – que não tem respon-
sabilidades com as demissões de 
funcionários na empresa que opera 
o transporte público na cidade, a 
especulação política assiste os ‘con-
correntes ao cargo’ torcendo para 
que a ‘quebra de braços’ continue e 
a Justiça demore para arbitrar uma 
solução, questionando a ausência 
e a participação do vice no vídeo 
gravado no início da semana. Parece 
que quando o assunto é pauleira, 
Yasumura pula fora, exceto quando 
o assunto é promocional ou a notícia 
é boa, aí, o papagaio de pirata entra 
em cena. Perguntem ao homem que 
sabe fazer contas...

Quem não ajuda...
...que não atrapalha – os vere-

adores de oposição foram barrados 
esta semana na Câmara, na tenta-
tiva de tirar proveito na ‘queda de 
braços’ do prefeito de Guará com 
a empresa que opera o transporte 
público na cidade. Por obra e graça 
do ‘quarteto emedebista’, somado 
com o ‘pardal que acompanha mor-
cego’, se pretendia uma convocação 
da titular da empresa Oceano para 
prestar esclarecimento na tribuna 
do Legislativo. Em reação contrária, 
‘uma mão misteriosa’ trabalhou o 
bloqueio das assinaturas necessárias 
para concretizar o requerimento. 
Perguntem ao Celão!!!

Explicando o óbvio
Ouviu-se pelos corredores da 

Câmara de Guará que a convocação 
da empresária Edna Abdala para 

tribuna da Casa não contribuiria em 
nada no processo de acerto entre a 
Oceano e a Prefeitura, por conta do 
subsídio que a empresa pretende por 
força contratual e a resistência que 
o prefeito impõe através de sua in-
terpretação dos artigos da concessão 
do transporte público. Segundo os 
cientistas da ‘metrópole do Vale’, 
a explicação é simples: a crise do 
coronavírus é real e pegou gregos 
e troianos; da expectativa das 300 
mil vidas transportadas por mês, 
apenas 70 mil se tornaram realida-
de. ‘Alguém’ tem de pagar a conta, 
aparentemente quem contratou. 
Simples assim...

As águas vão rolar
O prefeito de Silveiras, Guilher-

me Carvalho, está comemorando os 
R$ 2 milhões que recebeu do Estado 
para construção de uma nova esta-
ção de tratamento de água, seguido 
de uma adutora de 1.200 metros. A 
boa notícia, ainda, é que de onde 
saiu a liberação deste recurso, virão 
outros, segundo conversa afinada 
entre o prefeito, o representante da 
Sanex e os engenheiros de expansão 
da Sabesp.

Roupa nova
Além dos preparativos na mon-

tagem das chapas de vereadores 
para 15 de novembro – cerca de 70 
candidatos, parece que os governis-
tas estão administrando um certo 
jogo de interesse entre os aliados de 
Guilherme Carvalho para sugestão 
de um novo vice para campanha à 
reeleição em Silveiras. Mesmo com 
a pressão de muitos apoiadores, o 
prefeito tem evitado polemizar o 
assunto, adiando qualquer decisão 
para as véspera das convenções.

O que muitos querem saber
Com o prefeito Isael Domingues 

internado da UTI – em tratamento 
contra o coronavírus – e o vice 
Ricardo Piorino podendo pegar o 
mesmo caminho após ser testado 
positivo para a Covid-19, quem 
assume o comando da Prefeitura de 
Pindamonhangaba? Será que a ‘bola 
vai quicar’ na área do Felipe Cesar?

Circunstâncias
Nenhum vidente do mercado po-

lítico de Pinda conseguiu prever que 
o destino reservaria ao presidente da 

Câmara, Felipe 
Cesar, assumir 
a  Pre fe i tu ra 
como prefeito 
interino, ainda 
que por tempo 
limitado. Mas 
o pessoal do 
Mercadão já 
está apostando 

que o ‘teste drive’ pode terminar 
em nova pré-candidatura no pedaço. 
Como disseram em versos e prosas: 
"vai que o homem embala"...

Rádio Peão!!!
A intervenção hospitalar do pre-

feito Isael Domingues no final da 
semana passada – após ser testado 
positivo para Covid-19, assustou 

vários segmen-
tos de Pinda: 
a população, 
numa manifes-
tação de carinho 
e apreço; seus 
aliados políti-
cos, por senti-
rem na própria 
pele que sem 

ele, não vão a lugar nenhum e tam-
bém a oposição, por constatarem o 
quanto a cidade  o considera e torce 
por ele.

Contagem regressíva
Faltam apenas 111 dias para as 

eleições, 161 para findar o ano!!!

Fabiano Vieira, seu pai Aloísio e o tio Dr. Ailton

Elcinho, Maurinho e Longuinho

Guaratinguetá – O vereador 
João Pita – representando seus cole-
gas de Câmara, por conseguir junto 
ao prefeito sinal verde para buscar 
junto a Secretaria de Turismo uma 
alternativa de subsídio aos guias 
turísticos da cidade. A proposta é 
buscar dotação orçamentária e le-
galidade para contratar estes profis-
sionais para serviços de divulgação 
dos pontos de atrações do município, 
através de lives nas redes sociais. 
Pita esteve reunido esta semana 
com  representantes da Prefeitura, 
Associação dos Guias do Circuito 
Turístico Religioso e da RT da Fé, 
para acertar os detalhes.

Isael Domingues
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Governo Doria mantém RMVale 
na fase laranja de flexibilização

Mesmo com o avanço dos 
casos de Covid-19 e a preocu-
pação com o número de leitos, 
o governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), divulgou 
que a cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
seguem na faixa laranja do 
Plano São Paulo. O anúncio foi 
feito no início da tarde desta 
sexta-feira (24), mantendo 
o nível da quarentena até o 
próximo dia 10.

Com a decisão, as atividades 
econômicas não terão avanço 

Da Redação
RMVale

Mesmo com aumento de casos, municípios seguem com índice de 
flexibilização atual até 10 de agosto; região tem 14.217 confirmações

no índice de flexibilização de-
vido aos números crescentes 
do confirmações da Covid-19 
na região. Durante a semana, 
a expectativa para o anun-
cio chegou até mesmo a ser 
de possível retrocesso à fase 
vermelha para RMVale, que 
chegou a 14.217 confirmações 
da doença nesta quinta-feira, 
com 720 em um dia.

O estado de São Paulo já re-
gistrou 463.218 confirmações 
da doença e 21.206 mortos 
pelo novo coronavírus. No país 
são 2.292.286 casos positivos 
e 84.251 vítimas fatais.

O Estado manteve, além de 
serviços essenciais, o funcio-
namento apenas de concessio-

nárias de veículos, escritórios, 
imobiliárias, lojas de comércio 
em geral e shoppings.

“É uma ótima notícia para 6 
milhões de pessoas que vivem 
nestas regiões, mas não é 
notícia para ser celebrada, é 
para ser compreendida com 
prudência e cuidado, como 
sempre recomendamos nas 
quarentenas do Plano São Pau-
lo. Vale lembrar também que, 
nesta oitava requalificação, nós 
não tivemos nenhuma região 
que regrediu para uma fase 
mais restritiva”, destacou Doria, 
em pronunciamento no Palácio 
dos Bandeirantes.

Nos próximos dias, cada 
município deve lançar seu 

próprio decreto, estendendo a 
quarentena no mesmo prazo, 
definindo as atividades e regras 
de prevenção à Covid-19.

Seguem valendo em todo 
estado a obrigatoriedade do 
uso de máscaras (medida que 
passou a ter multa definida no 
último dia 2), o funcionamento 
por apenas quatro horas diá-
rias dos estabelecimentos e a 
restrição do fluxo simultâneo 
de pessoas de até 20% de sua 
capacidade de lotação, estipu-
lada no AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros). “Nós 
não podemos relaxar ou des-
cuidar. Temos que executar o 
plano com atenção e cuidado. 
São bons sinais que mostram 
fortalecimento das medidas 
que temos adotado, com apoio 
de prefeitos e prefeitas do es-
tado”, lembrou o governador.

Plano São Paulo – As cores 
(fases) de flexibilização são 
definidas a partir de critérios 
como taxa de ocupação de 
leitos a cada cem mil habi-
tantes, número de mortes e 
de internações causadas pelo 
coronavírus.

Os indicadores de saúde 
das 17 regiões de São Paulo 
são avaliados semanalmente 
pelo Estado, que em caso de 
melhora as autorizam avança-
rem para a fase seguinte em 
14 dias. Em contrapartida, se 
os índices negativos se agrava-
rem, as regiões são obrigadas 
a regredirem uma fase em 
sete dias.

O próximo anúncio do gover-
no Doria sobre a sequência do 
Plano São Paulo está agendado 
para o próximo dia 7.

O governador João Doria, durante coletiva de imprensa em que anunciou que região segue na fase laranja

Fotos: Reprodução PMG

Cinco prefeitos da região 
participaram presencialmente 
de uma reunião do Codivap 
(Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale do 
Paraíba) nesta sexta-feira (24), 
quando definiram que irão 
avançar seus municípios para 
a fase amarela do Plano São 
Paulo, após o Governo do 
Estado de São Paulo informar 
que manteria a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) na 
segunda fase (laranja), mais 
restrita quanto às medidas 
contra o novo coronavírus.

Estão à frente do movimento 
os prefeitos de Paraibuna, São 
José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí e Ubatuba, que parti-
ciparam pessoalmente do en-
contro. Por videoconferência 
participaram os prefeitos de 
Bananal, Caçapava, São Luiz 
do Paraitinga, Igaratá, São José 
do Barreiro e Guaratinguetá.

O prefeito Marcus Soli-
va (PSC), de Guaratinguetá, 
adiantou que teme pelo avan-
ço da região para a fase ama-
rela, em meio ao crescimento 
dos casos.

Pela justificativa do Codivap, 
houve um erro no cálculo e di-
vulgação do número de casos 
confirmados de coronavírus 
na região a partir de 10 de 
julho. “A gente comunica à 
população o fato de que em 
razão desse erro, que deve 
ser corrigido pelo Estado, a 
partir do nosso apelo vai ser 
transcrito, e os presidentes 
da RMVale e presidente do 
Codivap devem assinar em 
nome de todos os prefeitos e 
enviar ao Estado para que esse 
erro seja retificado”, contou 
durante coletiva o prefeito de 
Taubaté, Ortiz Júnior (PSDB).

Segundo Júnior, os prefeitos 
da região devem elaborar um 
modelo de decreto igual e as 

Leandro Oliveira
RMVale

cidades vão seguir os proto-
colos sanitários, que foram 
impostos anteriormente no 
município de São Paulo.

Guará – Único represen-
tante dos municípios da mi-
crorregião 3, Soliva afirmou 
que teme o avanço para a 
fase amarela, já que os nú-
meros de casos, internações 
e mortes têm aumentado nas 
últimas semanas. “Não vejo 
o momento como favorável 
para a gente mudar de fase, 
em que temos avanço nos 
números de óbitos e con-
taminações”, explicou. “No 
momento, eu não tenho a 
certeza de que devemos 
seguir uma carreira solo, 
descumprindo um decreto 
do Governo do Estado, que 
vamos lograr sucesso, a não 
ser que o Estado reconheça 
que errou e avance para a 
fase amarela”.

O secretário de Desenvol-
vimento Regional do Estado 
de São Paulo, Marco Vinholli, 
afirmou que a região segue 
na fase laranja e não há 
projeção de avanço neste 
momento para a fase ama-
rela. Segundo Vinholli, houve 
alta de 23% no número de 
casos e 20% no de mortes. 
O secretário respondeu que 
pode dialogar com os pre-
feitos, mas desconheceu 
erro por parte do governo 
estadual. “Recebemos o ma-
terial. Até então a base oficial 
do governo de São Paulo não 
identificou qualquer tipo de 
erro, mas estamos abertos ao 
diálogo. Mas mesmo assim 
houve uma variação sobre os 
óbitos durante esse período, 
por isso a região permanece 
na fase laranja, de atenção, 
para o Vale do Paraíba”, 
concluiu.

Mais cedo, o governador 
João Doria (PSDB) já havia 
publicado que a RMVale 
seguiria na fase laranja no 
Plano São Paulo.

Codivap aponta erro em 
cálculo do Estado e quer 
RMVale na fase amarela
Taubaté, São José e Ubatuba querem 
avanço; Soliva teme mudança em 
meio a aumento de casos em Guará

Aparecida suspende retomada na 
rede hoteleira e Santuário Nacional
Medida é anunciada após reunião com representantes do Sinhores e Igreja; 
feira livre também é afetada por decisão baseada em dados da Covid-19

Com a incógnita de quando 
serão retomadas as ativida-
des da rede hoteleira e San-
tuário Nacional, a prefeita de 
Aparecida, Dina Moras (DEM), 
está preocupada com a pos-
sibilidade de não ter fiéis na 
celebração do dia 12 outubro, 
dia de Nossa Senhora Apare-
cida. A cidade tem 131 casos 
e seis mortes pela Covid-19.

A data mais importante 
para o município recebeu no 
ano passado 125 mil pesso-
as, entre elas a do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com a Policia Ro-
doviária Federal, mais de 215 
mil romeiros caminharam em 
direção ao maior templo ca-
tólico do Brasil pela rodovia 
Presidente Dutra, entre os 
dias 10 e 12 de outubro.

A preocupação de Dina é 
que sem a presença dessas 
pessoas, a crise econômica ge-

Da Redação
Aparecida

rada pela pandemia do novo 
coronavírus possa agravar 
ainda mais, já que os hotéis 
e pousadas chegam a ficar 
com 100% de seus leitos 
ocupados, e muitos deles já 
são reservados com um ano 
de antecedência. A prefeita 
ressaltou que o momento é 
de cautela e obediência às 
normas contra a Covid-19. 
“Aparecida é uma cidade 
que é um cartão de visita 
para o Brasil inteiro. Nunca 
tivemos grandes problemas, 
que pudessem entrar no 
cenário nacional e apresen-
tar a cidade de uma forma 
negativa. Acho que é um 
momento de repensar e 
refletir neste sentido, pois 
nós não podemos, por uma 
falha nossa, não obedecer 
um protocolo ou até uma 
ordem judicial e colocar o 
município em risco de ser 
apontado no mundo como 
foco de contaminação do 
novo coronavírus”.

Prefeita de Aparecida teme 
o cancelamento da Festa
da Padroeira em outubro A Prefeitura de Aparecida 

cancelou a retomada da rede 
hoteleira e do Santuário Nacio-
nal para a próxima segunda-fei-
ra (27). A Igreja e a categoria 
foram liberados após decreto 
publicado no último dia 15, 
mas o avanço das contamina-
ções pelo novo coronavírus 
levou o município à retroagir 
na flexibilização das atividades.

O maior templo católico do 
Brasil não tem celebrações 
com público desde do dia 14 
de março, quando a juíza Lu-
ciene Belan Ferreira Allemand 
acatou o pedido do Ministério 
Público, que apontava que a 
medida era necessária a para se 
evitar a disseminação do novo 
coronavírus.

De acordo com o documento, 
os proprietários do segmento 
de hospedagem e a Igreja de-
vem assinar um termo de com-
promisso. Além disso, hotéis e 
similares só podem funcionar 
com uma capacidade máxima 
de 30%, sendo 5% de leitos 
para pessoas que apresentarem 
sintomas.

Após uma reunião de vide-
oconferência feita com repre-
sentantes do Sinhores (Sindi-
cato de Hotéis, Restaurantes 
Bares e Similares Aparecida e 
Vale Histórico) e ambulantes 
junto ao promotor de Justiça 
Luís Dias, o município decidiu 
cancelar a volta das atividades.

“O doutor Luís fez toda uma 
explanação sobre a situação 
de Aparecida, e mostrando o 
grande número de pessoas que 
nós recebemos semanalmente 
(...) foi acordado que nós sus-
penderíamos essa abertura”, 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

explicou a prefeita Dina Morais 
Moreira (DEM).

Dina informou também que 
pediu junto à Delegacia Regio-
nal de Saúde um estudo cien-
tifico para saber as condições 
ideais para uma reabertura do 
turismo e hotelaria na cidade. 
“Temos que entender que é 
uma realidade complicada que 
estamos vivemos, e que desde 
da publicação deste decreto de 
provável abertura no dia 28, o 
números de infectados e óbitos 
vem crescendo”.

O decreto anterior, que aten-
dia reivindicação de hoteleiros 
e Igreja, foi publicado no último 
dia 15, quando Aparecida re-
gistrava 82 casos confirmados, 
33 pacientes recuperados, um 
paciente na “Ala Covid”, quatro 
internados em outros hospitais 
e dois óbitos. Desde então, a 
cidade já passou por cresci-
mento acelerado da doença 
e até mesmo apontamento 
de preocupação da direção 
da Santa Casa com a falta de 
leitos, dias após a liberação. 

Atualmente, de acordo com 
boletim da secretaria de Saúde 
de Aparecida, a cidade chegou 
aos 131 casos confirmados de 
Covid-19, sendo 67 pessoas 
recuperadas, 54 em isolamento 
domiciliar e em bom estado de 
saúde, quatro pacientes inter-
nados e seis mortos.  

A decisão afeta também o 
Santuário Nacional, que está a 
três meses do inicio da novena 
de Nossa Senhora Aparecida. O 
dia 12 outubro é o mais impor-
tante para cidade, e recebeu no 
ano passando 125 mil pessoas, 
entre elas o presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro (sem 
partido). 

Em nota publicada no iní-
cio da noite de sexta-feira, o 
Santuário Nacional defendeu 
uma abertura “gradual e res-
ponsável” das atividades, que 
“além de atender o anseio do 
público, responde às neces-
sidades de Aparecida, que 
depende majoritariamente 
da atividade turística (trecho 
da nota)”.

O texto destaca que o San-
tuário “está preparado para a 
abertura gradual e continua 
reconhecendo no Poder Exe-
cutivo Estadual e Municipal 
as legítimas instâncias com a 
responsabilidade de flexibilizar 
o funcionamento dos diversos 
setores, tendo como parâmetro 
o Plano São Paulo e o compro-
misso dos diversos segmentos 
do município”.

Regulamentação – A cidade 
tem 230 hotéis e, segundo a 
Prefeitura, apenas oito entre-
garam os formulários para 
reabertura. Mesmo com o 
cancelamento, os proprietários 
podem entregar os documentos 
do CLI (Certificado de Licencia-
mento Integrado) para o funcio-
namento do estabelecimento.
São necessárias as licenças de 
vários órgãos, como Corpo de 
Bombeiros, Cetesb, Vigilância 
Sanitária e Inscrição Municipal 
(funcionamento). Sem essas 
comprovantes, a empresa de 
hospedagem não pode funcio-
nar legalmente.

Fiscalização em acesso, próximo ao Santuário de Aparecida; Igreja, hotéis e feiras têm reabertura cancelada

Fotos: Marcelo A. dos Santos
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Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Buscando garantir mais 
equilíbrio de competitivi-
dade entre as categorias 
de transporte individual de 
passageiros em Caraguata-
tuba, a Prefeitura anunciou 
na última terça-feira (21) as 
novas regras para as atuações 
de taxistas e motoristas de 
aplicativo. Elaborada após 
reuniões com os trabalha-
dores, a regulamentação 
municipal abrange mais de 
duzentos condutores.

Editado pelo prefeito Agui-
lar Junior (MDB), o novo 
decreto para o serviço de táxi 
traz como uma das principais 
alterações a permissão para 
que os 67 profissionais não 
necessitem mais substituírem 
seus veículos num prazo de 
oito anos, mas sim de dez 

anos. Os novos automóveis 
poderão ter até três anos de 
fabricação, ao invés de dois 
anos.

Outra mudança é que os 
trabalhadores deixam de ser 
obrigados a utilizarem apenas 
taxis da cor prata, podendo 
agora optarem pelas cores 
branca e preta. 

Também foi atendida pelo 
Executivo uma antiga rei-
vindicação da categoria, que 
cobrava mais agilidade no 
processo de transferência de 
alvará de um permissionário 
para outro. A partir de agora, 
o taxista ou seu familiar (her-
deiro) interessado em “passar 
o ponto” terá o trâmite con-
cluído num prazo de até três 
anos, ao invés de dez anos.

O decreto de regulamenta-
ção para motoristas de aplica-
tivo estabelece que poderão 
exercer a função condutores 

que não possuem anteceden-
tes criminais, sejam inscritos 
como contribuinte individual 
do INSS (Instituto Nacional de 
Seguridade Social), compro-
vem a contratação de seguro 
de APP (Acidente Pessoais a 
Passageiros), trabalhem com 
veículos com no máximo três 
anos de fabricação e que es-
tejam em dia com a situação 
contratual de serviço junto à 
direção do aplicativo. 

Para não prejudicar o traba-
lho dos taxistas, os motoristas 
de plataformas digitais, que 
em Caraguatatuba chegam à 
aproximadamente 150 tra-
balhadores ligados ao Uber, 
só podem aceitar corridas 
através do aplicativo, ficando 
proibidos de estacionarem em 
pontos de táxi ou em trechos 
da via municipal para alicia-
rem passageiros, atenderem 
aos chamados de usuários 

Fotos: Reprodução PMC
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Santa Luzia aguarda entrega de chaves às famílias inscritas; sorteio transmido online

Moradias da CDHU, sorteadas na próxima semana; companhia deve entregar 36 unidades em Guaratinguetá

Em parceria com a CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano) 
de São Paulo, a Prefeitura 
de Guaratinguetá realiza, na 
próxima segunda-feira (27), 
a partir das 9h, o sorteio de 
residências no Santa Luzia.

Com investimento de R$ 3,6 
milhões, serão 29 casas desti-
nadas à demanda geral, três 
para deficientes, duas para 
idosos e duas para policiais. Ao 
todo, 36 famílias, com renda 
familiar bruta entre R$ 1,2 mil 
e R$ 5.817,75 mensais, serão 
contempladas.

O sorteio será realizado na 
sede da CDHU, em São Paulo, 
e terá transmissão online 
através da página do Facebook 
da CDHU e da secretaria de 
Estado da Habitação.

De acordo com a Prefeitura, 
o levantamento feito no início 

Wanessa Telles
Guaratinguetá

do ano de 2018 apresentava 
um déficit habitacional de 
duas mil unidades. Até o mo-
mento, surgiram mais de 2,5 
mil moradias, entre prédios, 
loteamentos residenciais e 
projetos do Minha Casa Mi-
nha Vida, proporcionando ao 
município a oportunidade de 
zerar esse déficit, mesmo com 
o crescimento populacional.

Ainda segundo a Prefeitura, 
houve aumento da população 
à procura de imóveis, mas 
também houve crescimento 
de residências. A oferta resul-
tou na redução dos aluguéis, 
o que também possibilita 
habitantes de outras regiões 
se deslocarem para Guaratin-
guetá e consequentemente, 
aumentar sua população. 

Inscrições – Finalizadas no 
dia 23 de março, as inscrições 
foram realizadas por meio do 
aplicativo Kaizala, disponível 
em aparelhos móveis com 
sistemas Android e IOS e pelo 
site cdhu.sp.gov.br.

Com R$ 3,6 milhões investidos, CDHU 
prepara sorteio de 36 casas em Guará

Fotos: Bruna Silva

Regulamentação de táxi e aplicativos altera 
regras para atuação setor em Caraguatatubá
Medida busca concorrência mais justa entre as categorias; taxistas elogiam mudanças

diretamente em via pública 
ou tratarem diretamente com 
os clientes horários e preços 
pelo serviço.

Para o coordenador geral 
dos taxistas de Caraguatatu-
ba, Celso Henrique Guedes, 
que participou das discus-
sões de elaboração do novo 
decreto junto à Prefeitura, 
as regulamentações deverão 
resultar numa concorrência 
mais equilibrada e justa entre 
as categorias. “É importante 
deixar claro que não somos 
contrários ao serviço de trans-
porte por aplicativo, mas 

muitos motoristas estavam 
aceitando corridas por fora 
da plataforma, exercendo 
o serviço que deveria ser 
prestado pelos taxistas, que 
pagam altos impostos para 
isso. Nosso único pedido é 
que a Prefeitura fiscalize 
todos os condutores, garan-
tindo o cumprimento da lei”. 

A reportagem do Jornal 
Atos buscou contato com 
motoristas de aplicativo de 
Caraguatatuba, mas nenhum 
representante da categoria 
foi localizado até o fechamen-
to desta edição.

Taxistas no Centro de Caraguatatuba, município que tem novas regras para o setor durante a quarentena

Conclusão da 
duplicação da 
Tamoios fica 
para 2022

A concessionária que admi-
nistra a Rodovia dos Tamoios 
(SP-99) anunciou na última na 
terça-feira (21) o novo adia-
mento do prazo de conclusão 
da obra de duplicação da pista 
da estrada, que liga São José 
dos Campos a Caraguatatuba. 
Iniciada no fim de 2015, a 
melhoria deveria ter sido en-
tregue no segundo semestre 
de 2017.

De acordo com a gerência 
da Concessionária Tamoios, 
a alteração da expectativa 
de finalização do serviço, 
para fevereiro de 2022, foi 
motivada pelas condições ge-
ológicas (estrutura geográfica 
do solo) do terreno da Serra 
do Mar, que obrigam os ope-
rários a executarem a nova 
etapa da obra de forma mais 
cautelosa, consequentemente 
mais lenta.

Orçadas em cerca de R$4,5 
bilhões, as melhorias no tre-
cho de serra da rodovia bus-
cam facilitar o acesso dos 
motoristas do Vale do Paraíba 
ao Litoral Norte. Além da 
duplicação da pista, que terá 
22 quilômetros de extensão, 
o serviço consiste na constru-
ção de dez viadutos e quatro 
túneis. 

Iniciada em dezembro de 
2015, a previsão inicial da 
Concessionária Tamoios era 
que a obra fosse concluída 
em setembro de 2017.

Em dezembro do ano pas-
sado, o secretário estadual de 
Logística e Transportes, João 
Octaviano Machado, anun-
ciou o primeiro adiamento da 
finalização do serviço para até 
o fim de 2021. Na ocasião, ele 
revelou à imprensa regional 
que foi comunicado pela dire-
ção da concessionária sobre 
a necessidade de extensão do 
prazo devido à instabilidade 
do terreno da encosta da 
serra, onde ocorriam escor-
regamentos de terra que 
prejudicavam o andamento 
da obra.

De acordo gerência da 
Concessionária Tamoios, 
atualmente estão concluídas  
77% das melhorias previstas 
no projeto inicial, faltando 
apenas as construções de três 
viadutos e um túnel.

Da Redação
RMVale

Reforma conta 
com investimento 
de R$ 4,5 bilhões 

Tamoios, em obras até 2022

Fotos: Reprodução
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Assintomático, secretário de Saúde de Potim 
recebe diagnóstico positivo para Covid-19

Após três dias na UTI da Santa 
Casa, Isael é transferido para 
tratar Covid-19 em São Paulo
Medida segue pedido médico para tratamento intensivo no Instituto 
do Coração; Pinda confirmou 182 infecções em uma semana

Em tratamento contra o 
novo coronavírus, o prefeito 
Isael Domingues (PL) foi 
transferido, na manhã desta 
sexta-feira (24), para São 
Paulo a fim de intensificar 
os cuidados contra a doença. 
Somente nesta semana, a 
cidade confirmou 182 novas 
contaminações, incluindo a 
do vice-prefeito Ricardo Pio-
rino (PSL) e outros membros 
da Prefeitura.

Domingues foi transferido 
da Santa Casa de Misericór-
dia para o Incor (Instituto 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

do Coração do Hospital das 
Clínicas), na capital do Estado. 
“A decisão pela transferência 
foi embasada nas informações 
do último boletim emitido 
pela equipe médica da Santa 
Casa de Pindamonhangaba”, 
afirmou a Prefeitura por meio 
de nota.

O prefeito está no nono 
dia de infecção do vírus e no 
terceiro de hospitalização. 
Segundo o boletim médico, ele 
apresentou dois picos de febre 
e pouca evolução do quadro 
infeccioso, fazendo-se necessá-
ria a oxigenação suplementar.

A transferência hospitalar de 
Isael Domingues, por meio do 
SUS (Sistema Único de Saúde), 

foi aconselhada por outro 
médico que acompanhava o 
quadro à distância, e que agora 
passará a integrar diretamente 
o caso na UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) do Incor.

Na quinta-feira, a Prefeitura 
informou que o vice-prefeito 
Ricardo Piorino está em isola-
mento domiciliar e apresenta 
leves sintomas, como perda 
de paladar e olfato. Além de 
prefeito e vice, a secretária 
de Obras, Marcela Franco e 
o secretário adjunto, Danilo 
Veloso também contraíram a 
doença e estão em tratamento 
isolado. Outros dois assessores 
também estão infectados. A 
sede da Prefeitura passou 

por trabalho de desinfecção 
durante a semana.

Segundo a última atuali-
zação da Vigilância Epide-
miológica, Pinda tem 692 
contaminações causadas pelo 
coronavírus. Oito pacientes 
estão hospitalizados, sendo 
quatro deles na UTI e quatro 
na enfermaria. Outros 425 
moradores estão em isola-
mento domiciliar para evitar 
a proliferação do vírus.

São 590 pacientes que 
aguardam a confirmação da 
doença, com 11 deles interna-
dos para assistência médica. 
Desde o início da pandemia, a 
secretaria de Saúde registrou 
20 óbitos e 239 recuperados.

Isael Domingues e Ricardo Piorino, que enfrentam tratamento contra a Covid-19; prefeito é transferido para São Paulo e vice segue isolado

Fotos: Bruna Silva

Com o avanço de casos da 
Covid-19 na região, funcioná-
rios do primeiro escalão de 
prefeituras têm somado aos 
números da doença. Após a 
contaminação de prefeitos, 
mais um secretário é testado 
positivo na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte). Potim 
confirmou a contaminação 
de seu secretário de Saúde, 
nesta sexta-feira (24).

Divulgada no início da 
tarde, o secretário Leandro 
Marcondes entrou para a 
estatística da cidade. Se-
gundo a Prefeitura, o caso 
foi constatado durante um 
exame de rotina realizado 
com os trabalhadores da área 
da saúde, linha de frente no 
combate à pandemia. A nota 
destaca que Marcondes não 
apresentou sintomas e segue 
em isolamento domiciliar.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou informações 
para o setor de Comunicação 
sobre as medidas adotadas, 
como o afastamento dos 
colaboradores que tiveram 
contato com o secretário, e 
se haveria alguma interdição 
para desinfecção dos espaços, 
mas até o fechamento desta 
edição, as respostas não 
foram enviadas.

De acordo com o boletim 
epidemiológico de Potim, 
divulgado na tarde da última 
sexta-feira (24), o município 
havia registrado 422 notifica-
ções, sendo sete pessoas em 
monitoramento, três interna-
da em clínica médica e uma 
na UTI (Unidade de Terapia 

Da Redação
Potim

Intensiva). Ao todo, 102 casos 
suspeitos aguardam os resulta-
dos de exames laboratoriais e 
91 pessoas já se recuperaram 
da doença. Um óbito foi confir-

mado na cidade.
O gráfico com os dados por 

bairros mostra o Centro com 
o maior índice de contamina-
ções. São 16 pessoas infectadas 

e 18 suspeitas. O sistema públi-
co municipal não é autorizado 
a informar dados dos pacientes, 
como o hospital em que estão 
internados.

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 
seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Con-
selheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da 
OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da CBN e consultor 
jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É detentor da Ordem 
do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas Empresas Globo, Ra-
diobrás (Presidência da República); TV Rio/Record; Redes Manchete e Brasil 
de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petropolis, na FM Independente de 
Aquidauana, MS; e Transamérica de Lorena, SP. Atuou nos jornais: São José 
dos Campos Diário, ‘O Regional’, ‘Fala Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. 
É Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos 
municípios do Rio, Niterói, Japeri, Paracambi e Taubaté. Detentor das Meda-
lhas Pedro Ernesto, Marechal Zenóbio da Costa e Tiradentes.

INSS NA BRONCA DO JOEL 
– Meu seguidor Joel Batista 
me pede para informar que, 
‘nunca na história desse país, 
governantes entenderam que 
os aposentados é que movem 
a economia’. Precisou, segundo 
ele, a pandemia, para o governo 
enxergar a força dos aposentados 
no sustento de seus familiares, 
sendo obrigado a antecipar 
o décimo terceiro salário do 
grupo de cabeças brancas, para 
alavancar os comércios. Antes, 
nossos direitos foram tirados 
erroneamente, sob alegação 
de rombo na Prev idência 
Social. Segurados, apesar 
de ganharem tantas causas 
judiciais não levaram, por falta 
de discernimento dos governos 
que se diziam preocupados 
com o tal do rombo... E Joel 
pergunta: “Será preciso outra 
pandemia para colocarem em 
votação o PL 4434 de 2008? 
Afinal, o rendimento da classe é 
e sempre foi importante para a 
economia. Tem gente sugerindo 
o 14º salário para aposentados 
e pensionistas. Joel conclui 
dizendo que aguarda com o boné 
nas mãos...
POLÍTICOS DECEPCIONAM 
LESSA – Alardeada como super 
intervenção promovida por 
políticos na entrada do Jardim 
Residencial Dr. Lessa, em ano 
eleitoral, já existem moradores 
também aborrecidos com postura 
da liderança do bairro que apoia 
que árvores sejam arrancadas, 
na Praça Dr. Catioca. Foi dito 
que no belo logradouro, visitado 
por vários pássaros, ‘existe 
uma poluição de arvoredos’. 
Um morador que é especialista 
no tema, abre frente para que 
outros residentes no Lessa 
protestem contra a derrubada de 
plantas que custaram a vencer 
as dificuldades do solo...
ISAEL INTERNADO – Prefeito de 
Pindamonhanga foi transferido 
nesta sexta-feira para o Incor 
para tratar pneumonite viral, 
decorrente do coronavirus. Está 
na UTI para monitoramento 
e controle da inflamação, em 
tempo integral que lhe devolva 
rapidamente a volta ao trabalho...
IMPASSE – Com o prefeito 
internado, o substituto natural 
seria o vice. Mas Ricardo Piorino 
também estaria contaminado. 
A l é m  d i s s o ,  n ã o  d e v e r á 
assumir o cargo, com medo 
de ficar inelegível. Consulta os 
melhores juristas para agir com 
segurança. O Presidente da 
Câmara, Felipe César só tá na 
boca de espera para assumir o 
Executivo de Pinda e encerrar 
assim, com chave de ouro, 
sua carreira, vez que não vai 
concorrer de novo a vereador, 
abrindo espaço para o filho 
Chicão. Ver no que vai dar. O 
fato é que a cidade não pode 
ficar sem prefeito...
RECEITA CASEIRA – Médico 
abal izado sugere antídoto 
caseiro contra o coronavírus. 
Consiste em juntar um limão 
e uma laranja, bem lavados, 
cortados com casca e tudo, num 
liquidificador. Adicionar água, 
mel ou açúcar, para quebrar 
o armargor do extrato. Para 
quem não apresenta sintomas, 
tomar duas vezes por dia. 

Para quem quer combater a 
infecção, tomar 4 vezes ao dia. 
Segundo o doutor, tem o mesmo 
resultado de hidroxicloroquina e 
da azitromicina. Vendo a receita 
pelo mesmo preço que comprei. 
Não custa tentar...
SABESP CADÊ VOCÊ – Fiquei 
sabendo que, além da bronca 
dos moradores de vários bairros 
do Distrito de Moreira César, 
e dos residentes do Morumbi, 
Castolira e Residencial São 
Paulo, onde falta água aos 
sábados, domingos e feriados; 
o aborrecimento será geral, com 
a possibilidade da empresa que 
serve tão mal, aumentar a conta 
em 3,5% a partir de agosto.
DETALHE – Fui informado que a 
SABESP, sem levar em conta o 
crescimento da cidade, utiliza o 
mesmo decantador há 48 anos. 
Tubos seriam de cimento com 
areia grossa e pedrisco, que não 
suportam a pressão exigida para 
o fornecimento adequado. Tá na 
hora de dar cartão vermelho à 
companhia...
E AGORA PT? – Ex-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Herivelto 
Vela vinha trabalhando, em 
para le lo  com Gugu Mel lo 
uma candidatura a prefeito. 
Anunciou desistência. Nunca 
tive dúvida que, como candidato 
a vereador ganharia a vaga de 
lavada, apesar do Partido dos 
Trabalhadores não ter muito 
espaço em Pinda. Que Vela não 
pense na loucura de ser vice 
de Vitão. Pode ficar 4 anos na 
geladeira. E será que o PT vai 
bancar a candidatura de Gugu 
para o Palácio de Cristal?...
LAMBANÇAS S/A – Custou para 
a Justiça botar o PSDB na roda. 
Mas, depois de Geraldo Alckmin 
ser indiciado por suspeita de 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, veio à tona a bronca 
contra José Serra, salvo pelo 
gongo, da busca apreensão 
no gabinete, por interferência 
do Presidente do Senado que 
conseguiu do presidente do 
Supremo o impedimento da ação 
da PF. Mas os tucanos estão em 
situação delicadíssima. Geraldo 
mesmo, acordou quinta feira 
passada com denúncia do MP 
por captação que seria irregular, 
de recursos para campanha. 
A direção do PSDB, contudo, 
diz em nota que confia em 
Alckmin...
CORTADO DA CAMPANHA 
–  B r u n o  C o v a s  m a n d o u 
cortar o nome de Geraldo da 
coordenação da campanha dele 
à reeleição para a prefeitura de 
São Paulo. Sinal de que não quer 
segurar eventual impopularidade 
de Alckmin... Na glousada tem 
gente chamando o alto tucanato 
de ‘senhor do Rodoanel’... Ver no 
que vai dar...
EM TAUBATÉ – O MP vasculha 
gabinete  e  res idênc ia  do 
vereador Guará Filho, candidato 
à sucessão de Ortiz Junior, 
ou Junior Ortiz, se preferirem. 
Quando Guará estava na 
presidência do Sindicato dos 
Servidores, teria havido desvio 
de verba da Prefeitura, destinada 
à Saúde dos funcionários. E 
ninguém fica vermelho com tanta 
lambança...
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Prefeitura põe em risco a universalização 
do tratamento de esgoto em Guaratinguetá 
Diretor Eduardo Caldeira explica a importância de manter o contrato de Parceria Público 
Privada para bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário no município

Da Redação
Guaratinguetá

Com o retorno do ex-pre-
sidente da SAEG, Miguel 
Sampaio, existem expectati-
vas em relação às tratativas 
contratuais da PPP de esgoto 
com a Guaratinguetá Sane-
amento. Em novembro de 
2019 representantes da Pre-
feitura, SAEG, Guaratinguetá 
Saneamento e Promotoria 
sinalizaram um avanço na 
construção do aditivo con-
tratual da Parceria Público-
-Privada entre as medidas 

quanto ao cumprimento 
da meta de universalização 
da coleta e tratamento de 
esgoto, ou seja, 100% dos 
efluentes tratados. A empre-
sa de saneamento propôs 
um investimento de cerca 
de R$100 milhões até 2025. 
O Jornal Atos, conversou 
como o diretor da Guaratin-
guetá Saneamento, Eduardo 
Caldeira, para entender se 
houve algum avanço nes-
sas tratativas, quais são as 
expectativas e ações que 
estão sendo tomadas pela 
empresa.

Jornal Atos – Como está a 
situação do contrato entre 
a SAEG e a Guaratinguetá 
Saneamento hoje?

Eduardo Caldeira – Rea-
lizamos em 2019 diversas 
reuniões com a SAEG, Pre-
feitura, ARSAEG (Agência 
Reguladora de Guaratinguetá) 
e Ministério público a fim de 
negociarmos as condições e 
critérios para o reequilíbrio 
do contrato entre a Guara-
tinguetá Saneamento e SAEG. 
Chegamos a um consenso, 
que foi transformado em uma 
proposta de acordo contendo 
o plano de universalização do 
tratamento de esgoto em 5 
anos, a compensação financei-
ra por eventuais investimen-
tos não executados e redução 
na contraprestação a ser paga 
pela SAEG nos próximos anos. 
Submetemos a proposta a 
todos os envolvidos, mas até 
hoje não tivemos resposta, 
o que nos faz entender que 
sequer foi analisada. Ou seja, 
infelizmente não estamos 
conseguindo evoluir nessa 
construção. Mas a boa notícia 
é que continuamos mantendo 
os níveis de qualidade na 
execução de todos os servi-
ços, incluindo o tratamento 
de 30% do esgoto coletado. 
Nossas estações são exemplos 
de qualidade e atendimento às 
normas vigentes.

Jornal Atos – Na última 
semana o prefeito Marcus 
Soliva veio a público declarar 
que com o retorno do Miguel 
Sampaio para a SAEG o con-
trato com a Guaratinguetá 
Saneamento poderá ser rom-
pido. Como a empresa avalia 
essa declaração? 

Eduardo Caldeira – Não re-
cebemos até o momento nada 
oficial por parte da SAEG, 
mas temos conhecimento das 
declarações. Temos evoluído 
muito na relação com a SAEG 
desde que o Luciano Passoni 
assumiu a presidência. Seu 
perfil técnico, conectado ao 
saneamento, tem colabora-
do para que nossos serviços 
sejam reconhecidos e valori-

zados. Sobre a possibilidade 
de rompimento, não é o de-
sejo da Guaratinguetá Sanea-
mento, muito pelo contrário, 
queremos que o contrato 
funcione e queremos investir 
no município. Para garantir 
uma condição justa de avalia-
ção do nosso contrato, iremos 
dar continuidade ao processo 
de arbitragem que havia sido 
suspenso quando iniciamos as 
negociações de reequilíbrio 
ano passado. Em relação às 
declarações do prefeito, só 
podemos lamentar a mu-
dança repentina de postura, 
já que, até há alguns meses, 
ele declarava que estávamos 
chegando a um final feliz nas 
negociações, e estávamos 
mesmo. Realmente fica difícil 
entender.

Jornal Atos – O prefeito 
disse que o objetivo do can-
celamento do contrato seria 
a retomada dos serviços pelo 
SAEG. Como a Guaratinguetá 
Saneamento vê essa possibi-
lidade?

Eduardo Caldeira – O gran-
de desafio que as instituições 
governamentais enfrentam, 
principalmente em países 
pobres ou emergentes, é o 
de disponibilizar serviços 
básicos de qualidade e de 
forma universal utilizando 
apenas recursos próprios. É 
nesse sentido que as parce-
rias entre o poder público 
e o setor privado tornam-se 
tão importantes. O cenário 
do saneamento básico no 
Brasil nas mãos das empresas 
públicas demonstra uma certa 
fragilidade, ficando evidente 
a necessidade da participa-
ção do setor privado, já que 
cerca de 40% da população 
não tem serviço de coleta de 
esgoto e mais de 50% desse 
resíduo não é tratado no país. 
A cidade de Guaratinguetá foi 
pioneira em firmar, em 2008, 
a primeira PPP (Parceria 
Público Privada) de esgoto 
no país. Além disso, temos 
um novo marco regulatório 
para o saneamento no Brasil, 
recentemente sancionado 

RÁDIO TÁXIS GUARATINGUETÁ
CNPJ 24537877/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A RADIO TÁXIS GUARATINGUETÁ CONVOCA SEUS COOPERADOS  
PARA QUE ATRAVÉS DE VÍDEO CONFERÊNCIA CONFORME MP 
931/20 DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, POSSAM SE REUNIR DIA 
11/08/2020 ÀS 09H00 EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 10H00 
EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM O NÚMERO QUE SE FIZER 
PRESENTE COM AS SEGUINTES ORDENS DO DIA:
1 – ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
2 – EXCLUSÃO DE COOPERADOS
3 – ADMISSÃO DE NOVOS COOPERADOS
GUARATINGUETÁ, 24 DE JULHO DE 2020

PRESIDENTE: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 
MATRIC. 02 -  RG 11.139.781-9

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: Tomada de Preço Nº 12/2020 PROC. Nº 264/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO no Contrato nº 115/2020 como 
do Termo de Ciência e de Notificação e da Declaração de Documento a Disposição do 
TCE-SP, onde se lê “SILVIA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI”, leia-se “SILVA RIBEIRO 
CONSTRUÇÕES EIRELI”
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE ESCLARECIMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2020
No item 11.5.3 do Edital, na tabela onde estão relacionadas as parcelas de maior relevância 
do objeto licitado, quanto aos dois itens finais: Implantação, operação e manutenção de 
unidade de beneficiamento de resíduo da construção civil – RCC e Implantação e operação 
de aterro de inertes, o termo “não se aplica” da tabela faz menção apenas ao quantitativo 
dos respectivos itens, entretanto, com duração mínima de 12 meses constante no atestado 
(última coluna).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 43/2020 – PROC. Nº 283/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de serviços 
para a manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados e motos (elétrica 
e mecânica), incluindo serviços de guincho, borracharia, alinhamento, balanceamento, 
cambagem e tapeçaria, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: SILVIO AUGUSTO PINTO DOS SANTOS 35539091884
CNPJ Nº: 13.087.181/0001-87
Valor Total: R$ 80.000,00(oitenta mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
Setor de Fiscalização
NOTIFICAÇÃO 52251

PACS-FROM EMPREENDIMENTOS LTDA, Aos 25 de janeiro de 2019, nesta cidade de 
Lorena, inscrição do Imóvel 00050270000002-00, endereço: AVENIDA DR. ADHEMAR DE 
BARROS Nº566, Vila Adyanna, SAO JOSE DOS CAMPOS- SP, Descrição: Providenciar a 
Construção de Muro. Fica(m) V. Sa. Notificado de que devera, dentro do prazo de 60 dias, 
a contar do recebimento desta, regularizar sua situação perante a Prefeitura de Lorena, de 
acordo com a Legislação Vigente: Lei 3506 de 22 de março de 2012, Art.2º -Os proprietários 
de imóveis localizados em ruas pavimentadas dentro do perímetro urbano deverão construir 
muro e calçada. O não cumprimento desta Notificação poderá gerar ao Notificado uma 
multa no valor aproximado de 40 UFESP’S. Lorena, 20 de julho de 2020.Rita de Cassia 
Moura e Silva Fiscal de tributos e Posturas-Matricula 6061

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 18/2020 PROC. Nº 344/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa de 
engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização e melhorias 
com eficientização energética no sistema de iluminação pública, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 11 de 
agosto de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h 
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Tomada de Preços Nº 15/2020 PROC. Nº 313/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em execução de serviços para contenção de talude de ponte sobre o 
córrego do Taboão, localizada na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, Centro, Lorena/SP, a 
realizar-se às 09h30min do dia 13 de Agosto de 2020, no prédio da prefeitura municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185- 3000 
ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

    
 

 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LORENA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca toda 

a categoria dos  trabalhadores e empregados do comércio varejista, atacadista em geral e 

Concessionárias de veículos, sócios e não-sócios, de sua base territorial integrada pelos 

Municípios de LORENA, PIQUETE, CANAS e CUNHA, no Estado de São Paulo, para 

participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia de 7 do mês de Agosto 

do ano de 2020, às 9:00 horas. A assembleia contará com uma urna fixa na sede do sindicato e 

com urnas itinerantes que percorrerão  os estabelecimentos do comércio varejista, atacadista 

em geral e concessionárias de veículos e se encerrará no dia 7/8/2020, na sede do sindicato, 

na Rua Major Rodrigo Luiz, nº 46, Bairro Centro, nesta cidade de Lorena, Estado de São Paulo, 

a fim de deliberar, por escrutínio secreto, sobre os assuntos constantes da seguinte Ordem do 

Dia: a - apresentação, discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para a 

negociação da Convenção Coletiva de Trabalho a ser negociada junto às categorias 

econômicas representantes do comércio varejista e atacadista em geral do Estado de São 

Paulo e Sindicato das Concessionárias de Veículos do Estado de São Paulo - SINCODIV, 

visando a obtenção de vantagens econômico-sociais para os componentes da respectiva 

categoria profissional; b - deliberar e aprovar sobre as formas  e meios de custeio das 

atividades sindicais; c - discussão e aprovação das condições em que haverá paralisação 

coletiva, na hipótese de recusa pela categoria patronal em discutir as reivindicações constantes 

da pauta a ser aprovada, ou cumprimento da mesma após formalizada; d - votação pela 

Assembleia sobre a concessão de poderes específicos ao Presidente da entidade e/ou da 

Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo para negociar e firmar a 

norma coletiva, ou instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho nos termos da legislação vigente, se 

for o caso; e – outros assuntos de interesse da categoria profissional. Na forma do art. 612 c/c o 

art. 859, da CLT, e em consonância com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá 

deliberar, em primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois terços) dos sócios e 

de qualquer número de não sócios, e em segunda convocação, uma hora após, com a 

presença e votação de 1/3 (um terço) dos sócios e de qualquer número de não sócios.  

Lorena, 24 de julho de 2.020.   

Luiz Alfredo Gervázio Pereira 
Presidente 

 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 22/07/2020 das 16h18 às 22h35. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY ROBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 11 de setembro de 1989, residente e domiciliado Rua Francisco Simões Machado,
nº 66, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de ADILSON ROBERTO
DOS SANTOS e MARIA REGINA SALGADO DOS SANTOS.
RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de dezembro de 1994, residente e domiciliada
Rua Fornovo di Taro, nº 250, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ MARIA RODRIGUES e LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES.
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, 20 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDER SANTOS PAULINO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em
segurança do trabalho, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Ribeirão
Pires-SP, no dia 09 de novembro de 1995, residente e domiciliado Avenida Monsenhor
João José de Azevedo, nº 462, Bloco 30, nº 402, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho
de OZIEL ANTONIO PAULINO e JOSAIR BATISTA SANTOS PAULINO.
NÁTALI OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnologa
em processos de soldagem, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de março de 1999, residente e domiciliada Rua
Manoel Antonio Moraes, nº 23, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO
MARTINS DA SILVA e RAQUEL MARCELLINO MARTINS DA 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, 21 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTONIO GONZAGA, de nacionalidade brasileira, profissão lubrificador, estado
civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
maio de 1990, residente e domiciliado Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo Ramos
Mello, nº 340, apto 303 Pinos, bloco 2A, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de LUIZ GONZAGA DE JESUS e NEIDE HERMENEGILDO DE JESUS.
JANE SHIRLEY GOMES FERRREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
segurança de escolta armada, estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em
São Paulo-SP, no dia 28 de dezembro de 1973, residente e domiciliada Avenida Doutor
Luiz Gustavo Raposo Ramos Mello, nº 340, apto 303 Pinos, bloco 2A, Bem Viver,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de DOMINGOS FERREIRA DA SILVA e MARIA
ALELUIA GOMES 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, 21 de julho de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO NONATO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão operador júnior,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de janeiro de 1989, residente e domiciliado Rua Francisco de Oliveira Penteado, nº
714, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de LUIS NONATO DE SOUSA e SUELY
CORRÊA LEITE SOUSA.
PÂMELA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão militar da aeronautica, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
outubro de 1991, residente e domiciliada Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 325, Chácara da
Galega, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ANTONIO CARDOSO e ELIZABETH
JANUÁRIO CARDOSO. 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, 21 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GIOVANNI BRAZIL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Guarulhos-SP, no dia 03 de outubro de
1987, residente e domiciliado Rua Joana Guedes Pereira, nº 63, Nova Esperança,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de RAIMUNDO BRAZIL DA SILVA JUNIOR
e RUTE CHAGAS.
PÂMELA MAYARA AMARAL NAZARETH, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de junho de 1994, residente e domiciliada Rua Joana Guedes Pereira, nº 63, Nova
Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ANDRESA AMARAL
NAZARETH. 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, 22 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO ANTONIO MIRANDA BARROS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
veterinário, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de maio de 1991, residente e domiciliado Rua General Júlio Salgado, nº
900, apto 84, Alto do Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO ANTONIO MIRANDA
BARROS e LUCIANA COSTA AZEVEDO BARROS.
ANA LAURA MATHEY SALGADO, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de julho
de 1993, residente e domiciliada Rua General Júlio Salgado, nº 900, apto 84, Alto do
Tabaú, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LUIZ SALGADO JÚNIOR e HIVANY
MARCONDES MATHEY SALGADO. 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, 22 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EMERSON TRAZZI, de nacionalidade brasileira, profissão agente funerário, estado
civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em São Caetano do Sul-SP, no dia 26 de
novembro de 1984, residente e domiciliado Rua Luiz Flávio Marcondes de Oliveira, nº
305, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de HENRIQUE TRAZZI
e SEBASTIANA DE SOUZA TRAZZI.
ADRIANA RODRIGUES FLORIANO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de abril de 1984, residente e domiciliada Rua Luiz Flávio Marcondes de Oliveira, nº
305, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de SERGIO DONIZETI
FLORIANO e SEBASTIANA DE FATIMA RODRIGUES FLORIANO. 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, 24 de julho de 2020.

pelo presidente da República, 
que reconhece a necessidade 
de trazer o setor privado 
para suprir a dificuldade das 
empresas públicas em viabi-
lizar investimentos e gerir os 
serviços de forma adequada.

JA – Como ficaria o trata-
mento de esgoto do município 
com essas mudanças?

Eduardo Caldeira – No 
planejamento que apresenta-
mos à SAEG, a Guaratinguetá 
Saneamento propôs fazer a 
universalização do tratamen-
to de esgoto do município 
nos próximos 5 anos. Esse 
é um plano arrojado que 
depende de grandes inves-
timentos (aproximadamente 
R$100 milhões) em um curto 
período. A Iguá Saneamento, 
que controla a Guaratingue-
tá Saneamento, tem como 
compromisso nos municípios 
onde atua investir na uni-
versalização dos serviços de 
saneamento básico, essa é a 
vantagem que Guará leva em 
ter uma PPP. Exemplo claro 
de parceria de sucesso é a 
nossa PPP de esgoto em Ati-
baia, onde os investimentos 
privados já ultrapassam 60 
milhões de reais. Com uma 
possível mudança de humor 
sinalizada pela Prefeitura, 
os investimentos poderão 
ser suspensos, infelizmente. 
Entendo que a SAEG não 
possui recursos próprios 
ou condições de crédito 
para obtenção de recursos 
públicos ou ainda em bancos 
privados. Investir tanto em 
tão pouco tempo em Guara-
tinguetá, só a Guaratinguetá 
Saneamento mesmo, que tem 
um contrato vigente, com 
excelentes possibilidades de 
reequilíbrio. Ou seja, a polí-
tica parece estar vencendo o 
jogo contra a universalização 
dos serviços de tratamento 
de esgoto, gerando prejuízos 
para a população e para o 
meio ambiente.

JA – Como a empresa com-
prova os serviços prestados 
para o município?

Eduardo Caldeira - Somos 
contratados pela SAEG e 
prestamos contas mensal-
mente acerca de todos os 
serviços executados no sis-
tema de esgoto da cidade, 
por meio relatórios mensais 
contendo todas as atividades 
executadas pela Guaratin-
guetá Saneamento de forma 
detalhada. Esses documentos 
são enviados para a SAEG, 
assim como para a ARSAEG, 
agência reguladora que 
fiscaliza o contrato de Par-
ceria Público Privada. As 
informações estão disponí-
veis no site da Agência para 
consulta pública. Hoje exe-
cutamos todos os serviços 
de manutenção do sistema 
de esgotamento sanitário, 
incluindo manutenção e ope-
ração das Estações do Cam-
po do Galvão, Vila Bela, 
Pedregulho, Pedrinhas e 
cerca de mais 20 estações 
elevatórias de esgoto pela 
cidade. Tratamos 30% do 
esgoto da cidade e temos 
92% do esgoto coletado e 
afastado. Executamos todos 
os serviços de rotina como 
desobstruções, novas liga-
ções, renovações de rede, 
limpeza de fossas, reparo 
de vazamentos, desentu-
pimentos etc. Além disso, 
executamos o transporte 
e descarte do lodo gerado 
nas estações, que totalizam 
cerca de 40 toneladas por 
mês. Toda essa prestação 
de serviço acontece 24h por 
dia, 365 dias por ano. 

Só o prefeito ainda não 
entendeu que o investimen-
to em tratamento é só uma 
parte do que fazemos, temos 
um compromisso imenso 
com a cidade e pretendemos 
mantê-lo. Muitos prefeitos 
passarão, e continuaremos 
lutando pelo saneamento de 
Guaratinguetá. 
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Guará investe em Estação Saúde 
para conter aumento da Covid-19
Veículos são abordados em dois pontos da cidade para verificação de sinais da doença

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá deve iniciar, 
nesta quarta-feira (22), a “Es-
tação Saúde”, ação desenvol-
vida em esquema drive-thru 
para diagnóstico precoce dos 
casos do novo coronavírus. A 
medida irá abordar motoris-
tas e passageiros e também 
orientar a população.

Ao longo da semana serão 
dispostos dois pontos es-
tratégicos de atendimentos 
aos moradores. O primeiro 
será na avenida Padroeira 
do Brasil, na entrada da 
cidade, com assistência das 

Bruna Silva
Guaratinguetá

9h às 11h. O segundo estará 
no Jardim do Vale, durante 
a tarde, das 15h às 17h. De 
acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, este é o 
local com maior taxa de 
contaminação do vírus, com 
28 infectados no município.

A população receberá me-
dição de temperatura e de 
saturação de oxigênio, e tam-
bém material informativo 
sobre métodos de prevenção 
ao novo coronavírus. Os mo-
radores que tiverem sinais 
de possível infecção serão 
imediatamente acompanha-
dos pela pasta responsável.

A equipe operante será for-
mada por agentes sanitários, 
agentes de trânsito e equipe 

de orientação, além da as-
sistência das secretarias de 
Saúde, Defesa Civil, Esportes, 
Segurança e Mobilidade.

Guaratinguetá tem 421 
casos confirmados, 237 mo-
radores estão em isolamento 
domiciliar e 22 estão inter-
nados, 12 deles na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva). 
No último fim de semana, 
duas mulheres de 60 e 68 
anos faleceram devido às 
complicações da doença. A 
secretaria de Saúde conta-
biliza 16 óbitos. O número 
de pessoas que aguardam 
os resultados laboratoriais 
é de 103, sendo nove delas 
na UTI. Entre os recuperados 
estão 146 pessoas.

Funcionários de Guará orientam motoristas contra novo coronavírus

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Contra Covid-19, Aparecia mantém barreira 
sanitária nas principais entrada da cidade
Ação tem como objetivo orientar a população sobre maneiras de prevenção e barrar avanço do vírus

A Prefeitura de Aparecida 
instalou três barreiras sani-
tárias nas principais entrada 
do município no último final 
de semana. A ação é uma 
forma de prevenção contra 
o Covid-19, evitando a pro-
liferação da doença. 

De acordo com secretaria 
de Saúde, foram atendidos 
18 mil veículos. Os con-
dutores e passageiros dos 
veículos tiveram suas tempe-
raturas aferidas por agentes 
da secretaria. As pessoas que 
apresentaram estado febril 
(acima de 37,8º) estão sen-
do encaminhadas para um 
atendimento a Santa Casa 
de Aparecida. 

Ao todo, três postos foram 
distribuídos ao longo da ave-
nida Getúlio Vargas (Portal 
de Entrada, em frente à Defe-
sa Civil), da avenida Itaguaçu 
(em frente à escola Valladão) 
e na avenida Padroeira do 
Brasil (próximo à divisa com 
a cidade de Guaratinguetá).

Os carros de passeios que 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

tenham até sete lugares es-
tão permitidos a entrarem 
na cidade, mas ônibus de tu-
rismo continuam proibidos. 
As celebrações eucarísticas 
com público no Santuário 
Nacional seguem proibidas 
e aguardam decisão judicial 
na 2ª Vara Cível de Apareci-
da. O trabalho será refeito 
neste final de semana.

Vizinha – Potim também 
mantém o trabalho de fis-
calização contra o vírus. Na 
última terça-feira, a ação 
identificou um caso suspeito 
em que uma pessoa estava 
com febre e havia entrado 
em contato com outra, in-
fectada. Ele foi encaminhado 
para consulta especializada.

De acordo com os respon-
sáveis pela atividade, mais 
da metade dos moradores 
abordados estavam utilizan-
do máscaras de proteção e 
apoiam a medida adotada 
pela administração muni-
cipal. A secretaria de Saú-
de contabilizou que cinco 
moradores atendidos pelo 
bloqueio sanitário tiveram 
sinais da Covid-19 nos últi-
mos 14 dias.

Profissionais da saúde abordando motoristas no acesso ao município; ação retorna neste final de semana

Fotos: Reprodução PMA

Ubatuba inicia demolição de imóveis clandestinos

Para evitar novas ocupa-
ções irregulares em Ubatu-
ba, a Prefeitura iniciou na 
última quinta-feira (23) a 

Lucas Barbosa
Ubatuba

demolição de cerca de 150 
moradias construídas em 
zona de preservação am-
biental, que anteriormente 
abrigavam as famílias con-
templadas no último dia 16 
com os apartamentos do 

conjunto habitacional ‘Uba-
tuba G’. Além de erguidas 
em áreas de risco, a maioria 
das construções apresentava 
problemas estruturais. 

De acordo com a secretaria 
de Infraestrutura Pública, 

Moradias estão em área de preservação ambiental; famílias são remanejadas para novo habitacional
as demolições dos imóveis 
clandestinos ocorrem, si-
multaneamente, em trechos 
do Parque Estadual da Serra 
do Mar e nos bairros Cacho-
eira dos Macacos, Sesmaria 
e Vale do Sol. A expectativa 
municipal é que o serviço 
seja concluído até o início 
de agosto. 

Construídas em APP (Área 
de Preservação Permanente) 
há pouco mais de duas dé-
cadas, as moradias corriam 
risco de desabamento devido 
ao solo inapropriado e a 
precariedade dos materiais 
utilizados nas edificações. 

Segundo o secretário de 
Assistência Social, Roberto 
Tamura, as famílias que vi-
viam nos imóveis assinaram 
no início do ano um termo 
reconhecendo que as cons-
truções seriam demolidas 
assim que mudassem para 
seus novos lares, no ‘Ubatuba 
G’. O chefe da pasta destacou 
que a destruição dos imóveis 
é uma medida de segurança, 

pois a chegada de novos ha-
bitantes poderia contribuir 
para acidentes no local e 
danos à natureza.

Novo lar – No último dia 
16, pelo menos 146 famí-
lias que moravam nas áreas 
irregulares receberem do 
prefeito Délcio Sato (PSD) as 
chaves dos apartamentos do 
conjunto habitacional ‘Uba-
tuba G’, que fica no bairro 
Marafunda.

Contando com um investi-
mento de R$ 93,8 milhões da 
CDHU (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano), o empreendimento 
conta com 24 torres dividi-
das em quatro condomínios 
independentes. 

Além das moradias entre-
gues, o “Ubatuba G” conta 
com outros 230 apartamen-
tos que deverão receber até 
o fim do ano seus novos 
moradores, que atualmente 
residem em núcleos clandes-
tinos espalhados pela cidade 
litorânea.

Moradores de clandestinos com risco de desabamento; 146 famílias já receberam novos apartamentos

Cemitérios em 
Aparecida são 
fechados até 
segunda-feira

Os cemitérios Papa Pio 
12 e Santa Rita, em Apa-
recida, estão fechados 
para visitas até a próxima 
segunda-feira. De acordo 
com a Prefeitura, um ido-
so, vítima da Covid-19 foi 
sepultado no Papa Pio 12, 
o que motivou a medida de 
atenção e limpeza.

O paciente que faleceu é 
morador da cidade e pro-
curou a Santa Casa, no dia 
22 de junho, com os sinto-
mas do novo coronavírus, 
mas foi transferido para 
o Hospital Regional de 
Taubaté para obter um tra-
tamento mais especifico.

Agentes do Saae (Sistema 
Autônomo de Água e Esgo-
to) já realizaram desinfec-
ção nos dois cemitérios.

O fechamento, iniciado 
nesta sexta-feira, está pre-
visto por decreto e segue 
um protocolo de segurança 
da Vigilância Sanitária 
para as pessoas que fale-
cerem por suspeita ou con-
firmação de contaminação 
pelo novo coronavírus.

Caso haja a necessidade 
de um novo sepultamento, 
o local será aberto e fecha-
do logo em seguida.

Da Redação
Aparecida

Aparecida
tem melhorias
em pontos de 
iluminação

Iniciada em maio, a Pre-
feitura de Aparecida, em 
parceria com a EDP, dá con-
tinuidade à revitalização dos 
postes de iluminação em ruas, 
avenidas e praças espalhadas 
pela cidade. Nesta fase, estão 
sendo restaurados 101 pon-
tos de iluminação na região 
central.

Serão contempladas ao 
todo 17 vias públicas, en-
tre elas, as ruas Professor 
José Borges Ribeiro, Santos 
Dumont, Monte Carmelo, 
Oliveira Braga, Valério Fran-
cisco, Doutor Licurgo dos 
Santos, Santo Afonso, São 
José, São Vicente de Paula, as 
avenidas Barão do Rio Branco, 
Antônio Samahá e Colombano 
Teixeira, as travessas Paulino 
Guedes, Cônego Henrique 
e Pedro Natalício e a praça 
Doutor Benedito Meirelles.

As atuais luminárias serão 
substituídas pela lâmpada 
LED, com objetivo de reduzir 
consumo de energia em até 
R$70 mil por mês. Além disso, 
o modelo apresenta maior 
durabilidade e menor impacto 
ambiental.

Os serviços foram iniciados 
no mês de maio, com a troca 
de 630 lâmpadas na avenida 
Itaguaçu.

Da Redação
Aparecida

Fotos: Reprodução PMU
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Peça no Teatrim, em Lorena; Governo destina R$ 3 milhões para cultura

Prefeitura pede ajuda ao Governo do Estado 
para fiscalizar fluxo de turistas em Caraguá
Cidade espera por “invasão” de visitantes até o fim do mês; Caraguá tem 47 mortos pela Covid-19

Prevendo a chegada de 
um grande fluxo de turistas 
neste final de semana devi-
do ao feriado prolongado 
em São José dos Campos, a 
Prefeitura de Caraguatatuba 
solicitou na última quarta-
-feira (22) apoio do Governo 
do Estado para reforçar a 
fiscalização no cumprimento 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

das regras de prevenção ao 
novo coronavírus (Covid-19). 
Terceira cidade com mais 
mortes causadas pela doença 
na RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), Caraguá teme 
que a presença dos visitantes 
contribua para o avanço do 
contágio no município.

Em nota oficial, a Pre-
feitura de Caraguatatuba 
informou que estima um 
movimento intenso de turis-

tas e veranistas, pois na pró-
xima segunda-feira é feriado 
municipal em São José dos 
Campos, em comemoração 
aos 253 anos da cidade, o 
que historicamente motiva 
os moradores a aprovei-
tarem a data e o final de 
semana para viajarem ao 
Litoral Norte.

Além da previsão de altas 
temperaturas para os pró-
ximos dias, outro fator que 
aumenta a preocupação do 

Executivo é que o município 
recebe, tradicionalmente 
no fim de julho, um grande 
fluxo de visitantes em férias.  

Buscando contar com um 
maior efetivo nas ações de 
fiscalização contra aglome-
rações, o prefeito Aguilar 
Junior (PSDB) solicitou à 
gestão do governador João 
Doria (PSDB) o apoio de 
equipes da Vigilância Sani-
tária Estadual e das polícias 
Civil, Militar e Rodoviária.

Além da montagem de 
bloqueios para a medição 
da temperatura de moto-
ristas na entrada da cidade 
litorânea, o contingente 
reforçaria também as fiscali-
zações em estabelecimentos 
comerciais e as abordagens 
de pedestres sem máscaras 
em praias e demais pontos 
turísticos.

Alerta – Para a preocu-
pação da população e das 
autoridades, Caraguatuba 

contabiliza até a tarde desta 
sexta-feira 696 casos confir-
mados do novo coronavírus, 
sendo 47 mortes e 629 
recuperados.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, o município 
aguarda ainda os resultados 
dos exames de diagnóstico 
de 262 pacientes e um óbito 
suspeito.

Em contrapartida, já foram 
descartados 2.091casos sus-
peitos, entre eles 29 mortes.

Cidades da RMVale cadastram artistas após 
liberação de R$ 3 milhões pela Lei Aldir Blanc
Medida Provisória, editada no último dia 9, garante apoio financeiro profissionais do setor

Com objetivo de amparar 
o setor cultural e auxiliar 
profissionais da área diante 
do avanço da pandemia do 
novo coronavírus, cidades da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) estão cadastrando artis-
tas. A ação facilita a avaliação 
de colaboradores da cultura 
da região que terão direito ao 
auxílio emergencial concedido 
pelo Governo Federal, por meio 
da nova Lei Aldir Blanc.

Cidades como Cachoeira 
Paulista e Lavrinhas seguem 
com as inscrições abertas até 
o dia 31 de agosto pelo site 
das prefeituras. Poderão se 
cadastrar todos os servido-
res do ramo como artesãos, 
artistas plásticos, atores, mú-

Wanessa Telles
RMVale

sicos, capoeiristas, cineastas, 
compositores, contadores de 
histórias, dançarinos, dubla-
dores, escritores, figurinistas, 
fotógrafos, grafiteiros, mági-
cos, quilombolas, tatuadores, 
academias culturais, bandas, 
grupos artísticos, pontos de 
vendas de livros, entre outros 
segmentos da arte.

Em Cachoeira, o município 
prevê investimento total de 
R$ 255.498,44 destinados 
aos colaboradores da área me-
diante análise e comprovação 
das informações cadastradas, 
que serão avaliados por uma 
comissão. Os interessados 
em mais informações devem 
entrar em contato pelo e-mail 
cmpc.cpsp@gmail.com.

Lavrinhas – Serão aplicados 
de R$ 3 mil a R$10 mil à espa-
ços artísticos e três parcelas de 
R$ 600 para profissionais do 
setor. O prazo para cadastro, 

anteriormente definido até a 
última segunda-feira (20), foi 
prorrogado e também pode 
ser feito de forma presencial 
e agendada na secretaria de 
Turismo e Cultura, das 9h às 
16h, na rodovia Júlio Fortes, 
nº 1.239, no Centro. A inscrição 
permanece disponível no site 
da Prefeitura de Lavrinhas, 
assim como orientações dos 
aptos à receber o auxílio.

Em Lorena, a Prefeitura sa-
lientou a importância do cadas-
tro mesmo que o profissional 
não esteja dentro dos critérios 
para receber o benefício, mas 
sim, para facilitar a aplicação 
das políticas públicas no setor 
cultural, principalmente no 
retorno das atividades pós 
pandemia. O prazo de inscrição 
vai até o próximo dia 31 e a 
secretaria de Cultura e Turismo 
está à disposição para escla-
recimentos de dúvidas pelo 

e-mail cultura@lorena.sp.gov.
br, somente em dias úteis, das 
8h às 17h.

Outros municípios da RM-
Vale como Guaratinguetá, 
Cruzeiro, Aparecida, Ubatuba, 
São Sebastião e Caraguatatuba 
também já estão com as inscri-
ções abertas. Os procedimentos 
para cadastro podem ser en-
contradas nos sites das Prefei-
turas ou páginas do Facebook.

Lei Aldir Blanc – Editada pelo 
Governo Federal no último dia 
9, a medida provisória atende 
à nova lei de emergência (san-
cionada em 29 de junho deste 
ano) que oferece apoio finan-
ceiro à classe artística durante 
a pandemia. A lei foi batizada 
com o nome do compositor 
Aldir Blanc Mendes, falecido 
em 4 de maio de 2020, vítima 
da Covid-19. Ele é autor de mais 
de seiscentas canções, entre 
elas “Dois pra Lá, Dois pra Cá” 
e “O Bêbado e a Equilibrista”, 
ao lado de João Bosco.

A medida provisória que 
liberou até R$ 3 milhões aos 
municípios do Brasil é uma 
resposta do País aos impactos 
do novo coronavírus no setor, 
que teve atividades suspensas 
em função da chegada da 
Covid-19.
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