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MP investiga denúncia em 
contas de água pagas à Saeg

O Ministério Público enca-
minhou para a Procuradoria 
Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo uma denúncia que 
revela gastos da Prefeitura 
com contas de água de de-
partamentos da Prefeitura de 

Acusações em Guará tem até R$ 17,3 mil em cobrança; caso tem sindicância interna
Guaratinguetá pagas ao Saeg 
(Companhia de Água, Esgoto 
e Resíduos). Os documentos, 
referentes a 2018, mostram 
diferenças de valores co-
brados que podem chegar a 
R$17,3 mil por um único mês.

Pinda autoriza 
comércio nos 
feriados de 7 e 
8 de setembro

Para colaborar com a econo-
mia no município, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba autori-
zou, nesta semana, as ativida-
des comerciais nos feriados 
de 7 e 8 de setembro. Na 
segunda data é celebrada o dia 
da padroeira da cidade, Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. Com 
a medida, o Departamento de 
Receita e Fiscalização permite 
que o comércio funcione das 
8h às 14h, atendendo a um 
pedido da Acip (Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba).

Cidades da 
RMVale são 
mantidas na 
fase amarela

O governador Joao Doria 
(PSDB) anunciou no início da 
tarde desta sexta-feira (4) a 
manutenção da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
na terceira fase (amarela) do 
plano estadual de flexibilização 
das atividades econômicas, o 
Plano São Paulo. Desde o iní-
cio de agosto nesta etapa, os 
municípios da região seguem 
autorizados a permitirem a 
abertura de diversos tipos de 
estabelecimentos comerciais 
em meio à pandemia do novo 
coronavirús.

Metalúrgicos 
devem injetar 
R$ 11 milhões 
em Cruzeiro

As duas maiores empresas 
de Cruzeiro começaram a pa-
gar nesta sexta-feira (4) a PRO 
(Participação nos Resultados 
Operacionais) 2020 aos seus 
mais de 4,5 mil funcionários. 
Com isso, a expectativa é de 
que sejam injetados cerca de 
R$ 11,5 milhões na econo-
mia de Cruzeiro. Mesmo com 
a crise econômica causada 
pela pandemia do novo coro-
navírus, a negociação entre 
empresas e o Sindicato dos 
Metalúrgicos conseguiu che-
gar ao valor de R$ 2,5 mil. Mas 
o valor é aproximadamente 
59% menor do que o conse-
guido pelos trabalhadores 
no ano passado, quando foi 
pago cerca de R$ 6 mil a cada 
metalúrgico.

Estado planeja 
tornar rodovias 
mais atrativas 
ao turismo

Com o objetivo de fortalecer 
o setor turístico paulista após 
o término da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
o Governo do Estado concluiu 
no último dia 25 a elaboração 
de um plano que pretende tor-
nar mais atrativas as rodovias 
que cortam os municípios de 
São Paulo. Além das quatro 
cidades litorâneas da região, 
Pindamonhangaba também 
integra o projeto estadual, 
que cria roteiros de viagens 
automotivas.

Feira volta neste sábado em Aparecida
A Prefeitura de Aparecida publicou um decreto nesta quinta-feira que libera a rea-

bertura da Feira Livre a partir deste sábado. O espaço esteve fechado por cinco meses 
em virtude da pandemia do novo coronavírus, e a retomada veio acompanhada de 
uma série de medidas preventivas. Outras atrações turísticas como balsa, trem da fé 
e aquário também foram autorizados.
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Montagem das barracas da 
feira livre de Aparecida, liberada 
para retorno das atividades a 
partir de sábado, após cinco 
meses fechada devido à 
pandemia de novo coronavírus; 
Prefeitura coloca restrições

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Divulgada no início desta 
semana, a representação, 
aberta pelo advogado, Dr. 
Antônio Carlos Morgado 
e pelo vereador Fabrício 
Dias (MDB), se resumem, 
inicialmente, em diferenças 

entre valores quitados pelo 
Executivo à Companhia, 
em relação à tarifa de água, 
para secretarias, órgãos e 
departamentos municipais. 
Um exemplo apontado no 
documento é de uma suposta 

conta que, nos meses de ja-
neiro a março de 2018 tinha 
valor aproximado de R$ 64, 
mas nos meses de maio e 
junho, o valor pago foi de 
R$ 16,7 mil.

Os vereadores Fábio Longuinho e Maurinho Fradique, na delegacia do Centro; CPI e novas polêmicas

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Sem citar “voto 
fantasma” de 
Careca, CPI
foca Marcondes

A CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) instaurada 
na Câmara de Lorena para 
apurar a denúncia de fraude 
em voto do vereador Careca 
da Locadora (PSDB) teve sua 
primeira oitiva. Com a ausência 
de convocados e sem citar a 
discussão do principal tema 
da investigação, o encontro 
acabou com a convocação 
do secretário de Segurança 
Pública, Amaury de Oliveira, e 
colaboradores do COI (Central 
de Operações Integradas), para 
a próxima terça-feira.
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Litoral cobra 
Doria por fluxo 
de turistas no 
feriado do dia 7

Prevendo uma “invasão” 
de turistas durante o feria-
do prolongado do ‘Dia da 
Independência’, os prefeitos 
do Litoral Norte solicitaram 
na última quarta-feira (2) o 
apoio do Estado nas fiscaliza-
ções às regras de prevenção 
ao contágio do novo corona-
vírus. Com 5.891 moradores 
infectados pela doença, a 
região litorânea contabiliza 
160 mortes. Encabeçado pelo 
prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB), o ofício 
encaminhado ao governador 
João Doria (PSDB) contou 
também com as assinaturas 
de Felipe Augusto (PSDB) e 
Délcio Sato (PSD), prefeitos 
de São Sebastião e Ubatuba, 
respectivamente.

Pinda amplia 
capacidade para 
cultos e missas

Para Tribunal, 
Pinda tem o 
Legislativo mais 
econômico

Um levantamento do TCE 
(Tribunal de Contas do Estado) 
revelou os valores gastos pelos 
municípios paulistas para man-
terem o funcionamento das 
câmaras entre maio de 2019 
e abril de 2020. Os dados reve-
lam que Arapeí e São Sebastião 
são as cidades da região que 
possuem as maiores taxas de 
despesas e Pindamonhangaba 
a que menos gasta.

Com a atualização, fica per-
mitido que o atendimento aos 
fiéis chegue até 40% da capa-
cidade total do local.
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Fabrício Dias

Erica Soler

Bastidores da Política

Lorena – A Câmara Municipal, 
que mais uma vez bateu seu próprio 
recorde de abuso de suposta autorida-
de e dissimulação perante a opinião 
pública. Esta semana os vereadores 
de oposição, 
numa manobra 
para desviar o 
foco do voto 
fraudulento do 
vereador Care-
ca da Locadora 
– que sempre 
demonstrou fal-
ta de opinião 
própria em suas atitudes – além de 
tentar invadir o departamento onde 
estão as câmeras de monitoramento 
do Centro de Operações Especiais –
COI, promoveram uma audiência de 
uma CPI, atribuindo culpa ao prefeito 
Fabio Marcondes por ter denunciado, 
e o intimando para depor.

Acabando com alegria...
...das crianças – O mercado po-

lítico de Cruzeiro e os postulantes 
a vice do prefeito Thales Gabriel 
vivem os momentos finais da expec-
tativa de quem será ‘o escolhido’, 
em razão da convenção dos partidos 
da base. Entre os vereadores que 
permanecem de ‘olho’ na indicação, 
Charles Fernandes que ainda sonha 
em ser visto no cargo como uma 
ponte entre o PL de Paulo Vieira e 
o prefeito, e Mário Notarangeli, que 
fez o dever de casa na presidência 
para se viabilizar. Correndo por fora 
permanece o Diogo Miranda, que 
pode fazer da vice prefeitura um 
trampolim para 2024. Comenta-se 
que o atual vice, Dr. Davi, pode 
acabar com a alegria de todos os 
pretendentes se protagonizar o ‘dia 
do fico’!!!

Perguntar não ofende
Qual o conteúdo da gravação de 

uma ex-assessora de um também 
ex-vereador, que caiu nas mãos, 
digo, no celular de Paulo Vieira, que 
está repercutindo na classe política 
de Cruzeiro?

E agora! Quem poderá nos...
...defender? Com o pretexto de 

pedir verbas para Cruzeiro – mes-
mo não sendo o período e muito 
menos não sendo mais vereador – o 
radialista Antônio Marciano beirou 
o gabinete do deputado Milton Leite 
esta semana, na Assembleia Legis-
lativa. Na versão do pessoal da es-
quina, ele deve ter ido pedir garantia 
de legenda no DEM – já que o Zé 
Rogério mudou o discurso – outros, 
porém, afirmam que precisam ver a 
foto para acreditar que foi recebido 
pelo homem...

Casa dos artistas
A Câmara de Lorena promoveu 

mais um de seus espetáculos esta 
semana, tentando desvendar o voto 
fantasma do Careca da Locadora. 
Numa atitude insana, tentaram inva-
dir dependências do COI – mas as 
coisas não acabaram bem. Resumo: 
como estrelante da trupe, Elcinho 
Vieira e os co-estralantes ‘enTão’ 
tanga frouxa, Longuinho e Fradi-
que se dirigiram sem aviso prévio à 
secretaria municipal de Segurança e 
tentaram invadir o setor do COI com 
a finalidade de fiscalizar o trabalho 
da polícia. Como não havia pedido 
formal a quem de direito – a cidade 
ainda tem prefeito – foram barrados 
pelos agentes da GCM e terminaram 
todos da Delegacia – com B.O. de 
lesão corporal recíproca. Um ver-
dadeiro ‘escândalo’ que fragilizou 
ainda mais a imagem do Legislativo. 
Com a palavra os eleitores, em 15 de 
novembro...

Rádio peão
Ventos dos corredores da Casa 

Arfolfo Azevedo de Lorena deram 
conta que o ainda vereador Careca 
da Locadora só não abre o bico para 
delatar quem votou em seu lugar, na 
sessão que estava ausente, porque 
está sob ameaça. Adivinha de quem? 

Pesadelo eleitoral
Disseram que o clima tem sido 

tenso no jurídico da Prefeitura de 
Guará nestes últimos dias, com a 
notícia que a denúncia do vereador 
Fabrício da Aeronáutica virou ação 
no Ministério Público da cida-

de. Trata-se de 
s u s p e i t a  d o s 
‘dois mentores’ 
do parlamentar 
– um causídico 
e outro ex-ve-
reador pautado 
apenas em crí-
ticas. É que, de 
repente, várias 

repartições e espaços da adminis-
tração pública passaram a consumir 

Cruzeiro – O Sindicato dos 
Metalúrgicos, que conquistou uma 
vitória que caiu como ótima notícia 
para toda a cidade, que também 
enfrenta a crise causada pela Co-
vid-19. Um acordo entre a categoria 
e as empresas Iochep e Amsted, do 
grupo Maxion, garantiu o repasse 
PRO (Participação nos Resultados 
Operacionais) 2020 à mais de 4,5 
mil funcionários. Com o paga-
mento de R$ 2,5 mil do benefício 
a cada metalúrgico contratado, a 
economia municipal deve receber 
R$ 11,5 milhões, que serão injeta-
dos em meio à pandemia do novo 
coronavírus, que tem deixado rom-
bo na economia mundial. Além de 
funcionários, os comerciantes e a 
administração municipal já come-
moram a definição, nesta sexta-fei-
ra, com a expectativa do aumento 
de consumo no mercado interno.

O CAPITALISMO PÓS COVID
      O capitalismo foi acometido 

pelo Covid 19.
O capitalismo que conhecemos, 

como o sistema explorador do ho-
mem pelo homem, está repensando a 
sua postura no mundo pós pandemia.

Desde a sua origem, em 1753, o 
termo capitalismo foi associado ao 
conceito de homem rico.

Apesar do falso radicalismo de 
Marx de que o “capitalismo é a ex-
ploração do homem pelo homem”, a 
história comprovou que em matéria 
de exploração o comunismo mostrou 
que também é um agente explorador.

A razão é muito simples, o capi-
talismo não será mais o devorador de 
homens, o comedor de criancinhas 
como afirmavam os comunistas.

A razão é muito simples, o capita-
lismo não é só acumulação de rique-
zas, é também consumo e consumo 
é gente, é livre mercado.

Como tudo muda na vida até o ca-
pitalismo está mudando, está ficando 
prático, distribuidor de riqueza, mais 

ético, menos voraz.
O futuro do governo e da econo-

mia está nos bens comuns, um mundo 
de colaboração, compartilhamento, 
preocupação com a ecologia e uma 
conexão com a humanidade.

A internet das Coisas impulsio-
nando a produtividade extrema, o 
avanço para uma sociedade onde o 
acesso aos bens está diminuindo o 
seu valor.

Difícil imaginar a presença da 
internet na nossa vida oferecendo 
produtos de graça através de apli-
cativos; o barateamento do custo 
de mobilidade social com o uber; a 
possibilidade de milhares de alunos 
receberem educação através da in-
ternet em salas de aulas localizadas 
em suas residências, além de serviços 
gratuitos que facilitam a vidas das 
pessoas.

A redução dos custos de transa-
ção, de comunicação e de coordena-
ção permitindo a dinâmica em escala 
global de pequenos grupos.

A transformação do consumismo 
para “prosumidores” que produzem 

o que consomem e compartilham 
o que possuem por meio dos bens 
colaborativos.

A possibilidade da inovação e da 
criatividade em escala global em prol 
do bem-estar de todos é totalmente 
possível. 

Estudar nas maiores universida-
des do mundo sem sair de casa!

As pessoas e as comunidades es-
tão no interior do novo paradigma do 
capitalismo, com a descentralização 
das instituições, a quebra da gestão 
hierarquizada, o vislumbre de um 
novo mundo de poder equitativo e 
colaborativo.

A mudança das atitudes empre-
sárias, até surpreendentes, em que a 
questão ambiental, a preservação da 
natureza, no âmago das empresas, nos 
movimentos políticos, onde exigem 
dos governos ações para reduzir o des-
matamento, diminuir o efeito estufa.

É a formação de um capitalismo 
moral, difícil de imaginar anos recen-
tes, em que o lucro, necessariamente, 
deverá estar associado a uma postura 

social e ambiental correta.
O desenvolvimento sustentável 

é uma realidade, não mais um pleito 
dos idealistas, dos ambientalistas de 
profissão, mas sistema de discussão 
nas mesas dos maiores líderes em-
presariais do mundo.

As empresas petrolíferas, poten-
cial poluidoras, mudam a sua estra-
tégia para a economia verde, as ener-
gias eólica e solar em profusão pelo 
mundo, significativa participação na 
matriz energética do nosso país; o 
automóvel elétrico uma realidade; 
processos de captura de carbono.

A sociedade continua reconhe-
cendo a importância do capitalismo 
como um regime político e econômi-
co que permite o desenvolvimento 
humano e social, mas, com o objetivo 
de diminuir a desigualdade, preservar 
a natureza e construir um mundo 
melhor para as próximas gerações.

O mundo não deverá ser o mesmo 
pós pandemia e o capitalismo moral é 
uma esperança para que as empresas 
se adaptem rapidamente as novas 
exigências da sociedade.

“ ...o capitalismo não é só 
acumulação de riquezas, 

é também consumo e consumo 
é gente, é livre mercado.”

“No capitalismo, o homem é explorado 
pelo homem. No socialismo, é o contrário”

  Winston Churchill

muita água, levando o SAEG a 
superestimar o valor das tarifas do 
consumo da mínima a máxima. Com 
o prefeito em isolamento domiciliar 
por conta da Covid-19, parece que 
o ‘corre-corre’ no Palácio de Vidro 
da Chácara Selles foi intenso para 
produzir uma resposta paliativa, 
até que o Executivo seja notificado 
formalmente sobre a ação. Ah! Vale 
lembrar às viúvas da Praça que a 
função do MP é de fiscalizar. Uma 
eventual condenação, caso seja 
comprovada alguma irregularidade, 
caberá às instâncias da Justiça...

Jogadas do futuro
Uma conversa sobre o futuro 

político de Guará, diretamente da 
fila da lotérica da praça, deu para 
perceber que tem candidato arris-
cando o pescoço nesta eleição de 
15 de novembro, para sinalizar 2022 
e de olho em 2024. Disseram que 
Regis Yasumura esperneou e que-
brou acordos para se manter vice, 
empurrar Soliva na disputa para 

deputado e virar prefeito na carona. 
Avaliaram que Junior Filippo pre-
cisa sair das urnas desta temporada 
de caça aos votos, se não eleito, em 
segundo lugar para ter fichas para 
jogar em 2024. Para Argus Ranieri, 
tão importante como vencer esta 
eleição ‘é não perder’, porque com 
três derrotas consecutivas, vai ter 
que ‘pedir música no Fantástico’ e 
mudar de ramo. Outro prognóstico é 
que alguns que disputarão a Câmara 
novamente devem se acotovelar 
na eleição de deputado de olho na 
prefeitura em 2024.

Quase oficial
O Partido dos Trabalhadores de 

Guará anunciou sua chapa majoritá-
ria para as eleições de 15 de novem-
bro. Dr. João Carlos foi confirmado 
pré-candidato a prefeito e Rafaela 
Molina do PSOL a vice. Disseram 
que ambos os partidos devem dis-
putar com chapa completa para 
vereador, inclusive com a proporção 
feminina.

Chapa pura
Ainda sobre as eleições de Gurá, 

César da Florestal vai registrar sua 
candidatura a prefeito, tendo Ronal-
do Marques de vice. Ambos do PP.

Mudanças ‘inesperadas’
Tem gente em Canas apostando 

alto que a decisão do TSE de liberar 
candidaturas de ficha-suja devido o 
adiamento das eleição de 4 de ou-
tubro para 15 de novembro, poderá 
trazer o ex-prefeito Naldinho para 
disputa neste ano. Mesmo o PDT 
tendo anunciado como candidata à 
prefeita sua esposa Silvana Zanin e 
Anália Bruno Silva de vice, até as 
convenções muitas coisas podem 
mudar, assim como a Justiça Elei-
toral também muda...

Pra quem sabe ler...
...um pingo é letra – Quem ob-

servou nas redes sociais o resumo 
da conversa de do ex-prefeito Zé 
Louquinho com o presidente esta-
dual do PL, enfatizando o empenho 
do partido em Aparecida para ajudar 
os vereadores a garantir cadeiras 
na Câmara, matou a charada. Se a 
Justiça permitir, vem candidato a 
prefeito, caso contrário, vai engajar 
seu grupo em umas das candidaturas 
convenientes desta temporada; Dina 
Moraes, com garantia de café no 
bule até o final do ano. Celso Alves, 

pensando a 'long play', ou seja, 
dependendo das urnas, somente a 
partir de 2021...

 
Quebrando paradigmas

A prefeita Erica Soler come-
morou com toda sua equipe na 
última quarta-feira, a aprovação 
de suas contas – referentes ao 
primeiro ano de seu governo – em 
dois momentos, pelo próprio Tri-
bunal de Contas e agora pela Câ-

mara. Há pelo 
menos 10 anos 
a população de 
Potim não ti-
nha notícia que 
as contas de al-
gum prefeito 
t i nham s ido 
aprovadas no 
TC e, conse-

quentemente pelo Legislativo. 
Por dez votos e uma abstenção, 
oa vereadores deram legitimidade 
e validaram a administração pú-
blica. Perguntem ao João Luiz!!!

Cara ou coroa?
Ninguém soube afirmar no 

mercadão de Pinda, se é o pré-
-candidato Vito Ardito que anda 
cercando o pessoal para ser vice 
ou se vem realmente sendo asse-
diado. Em conversa afinada pelos 
balcões e rodas políticas, ouviu-se 
que entre os mais comentados, 
Julielton (PSD), Herivelto Vela 
(PT) ou Rafael Goffi (PSDB), 
um poderá ser anunciado pela 
convenção no próximo dia 10 na 
majoritária do PP.

Em definição
A especulação política de Pin-

da mantém expectativas quando a 
definição do vice do prefeiturável 
Gustavo Tótaro (PMN). De for-
ma extraoficial, foi comentado 
que Fabrício Jesus, funcionário 
da EFCJ já estaria confirmado, 
mas até momento, ou melhor, até 
convenção, muitas coisas podem 
acontecer. Mas uma coisa é certa 
e toda classe política sabe, que 
Tótoro vem para a disputa com 
promessa de cobrar muitas infor-
mações nos debates que deverão 
esquentar a campanha... 

Ciranda eleitoral
Em período de pré-campanha 

e convenções, a dupla Luiz Ro-
sas e João Ribeiro já circula por 
toda Pindamonhangaba buscan-
do ‘vender seu peixe’, sabendo 
que vai enfrentar nas próximas 
dez semanas Isael Domingues e 
Ricardo Piorino batalhando sua 
reeleição.

O que muitos querem saber
Por que o principal concor-

rente da pré-candidata Marietta 
Bartelega está evitando divulgar 
a pesquisa eleitoral que mandou 
fazer em Lorena? Como dizem os 
experientes em política, “segredo 
de dois, só matando um”, pressu-
põe que logo os resultados caem 
na malha fina da especulação...

A 5ª via pintanto na área
Se estavam achando quatro 

candidaturas pouco em Lorena, 
no próximo dia 10 o PT deverá 
oficializar Flávia Brazuna como 
candidata à prefeita, o Professor 
João Carlos de vice e a chapa 
completa para a Câmara. Brazu-
na vai encarar a disputa contra 
a candidata à sucessão Marietta 
Bartelega do DEM, o candidato 
do PRTB – Beto Mucio, Sylvinho 
Ballerini (PSDB) e de Daniel 
Munduruku do PCdoB. Façam 
suas apostas...

De olho no calendário...
Faltam apenas 73 dias – 10 se-

manas – para as eleições!!!

Ranieri, Filippo e Soliva

cara ou coroa?
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Sem citar “voto fantasma” de Careca, 
CPI foca vídeos do COI e Marcondes
Comissão montada após denúncia de fraude em votação mantém debates sobre 
acesso do prefeito às imagens, que flagraram vereador fora do plenário da Câmara

MP investiga denúncia sobre adulterações 
em contas de água entre Prefeitura e Saeg

O Ministério Público en-
caminhou para a Procura-
doria Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo uma 
denúncia que revela gastos 
da Prefeitura com contas de 
água de departamentos da 
Prefeitura de Guaratinguetá 
pagas ao Saeg (Companhia 
de Água, Esgoto e Resíduos). 
Os documentos, referentes a 
2018, mostram diferenças 
de valores cobrados que 
podem chegar a R$17,3 mil 
por um único mês.

Divulgada no início desta 
semana, a representação, 
aberta pelo advogado, Dr. 
Antônio Carlos Morgado, 
e pelo vereador Fabrício 
Dias (MDB), se resume, ini-
cialmente, em diferenças 
entre valores quitados pelo 
Executivo à Companhia, em 
relação à tarifa de água, 
para secretarias, órgãos e 
departamentos municipais. 
Um exemplo apontado no 
documento é de uma su-
posta conta que, nos meses 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Acusações indicam valores de até R$ 17,3 mil em cobrança; Companhia abre sindicância interna
de janeiro a março de 2018 
tinha valor aproximado de 
R$ 64, mas nos meses de 
maio e junho, o valor pago 
foi de R$ 16,7 mil.

Em outra conta apontada, 
há o registro de consumo 
de zero metro cúbico, o 
que representaria tarifa 
mínima, mas o valor pago 
foi de mais de R$ 17,3 mil. O 
documento foi encaminha-
do ao Tribunal de Contas 
do Estado. Segundo Dias, 
o descompasso financeiro 
pode ser de aproximada-
mente R$ 300 mil. “Essas 
contas somadas nesses altos 
valores, é algo próximo de 
R$300 mil, estou dizendo de 
forma resumida. São várias 
interpelações, há suspeição 
de adulteração de docu-
mentos, uma série de coisas 
aqui que, em tese, pode se 
configurar em alguma coisa 
ilícita. Mas está a cargo do 
Ministério Público definir 
o que de fato está aconte-
cendo”, explicou o vereador.

Os apontamentos se con-
centram em meses de 2018, 
quando a Saeg era presidida 
por Renato Valentim, que 

substituiu Miguel Sampaio, 
que esteve à frente da Com-
panhia ao longo de 2017. 
Sampaio foi renomeado 
presidente da Saeg recen-
temente, e negou que tenha 
havido irregularidades por 
parte da autarquia. Ele con-
firmou que foi aberta uma 
sindicância.

O diretor da Saeg jus-
tificou as diferenças nos 
valores cobrados, devido 
ao pagamento retroativo a 
2017, já que, segundo ele, 
a administração municipal 
era isenta de cobrança de 
água. “Havia um valor re-
presado que a gente tinha 
que cobrar da Prefeitura, 
nós dividimos aquilo em 
alguns meses e foi feito. Não 
há nada de errado, tudo que 
está ali é cobrança de água 
da Prefeitura através de 
carro pipa”, explicou.

A cobrança pelo consumo 
da água em caminhões pipa 
é feita até hoje, de acordo 
com o presidente da Compa-
nhia. No documento enviado 
ao MP, Dias e Morgado 
citam que das quatro pla-
cas dos veículos fornecidas 

para a investigação, três 
não seriam de caminhões 
pipas, mas sim de um carro 
de passeio, um caminhão 
com carroceria aberta e 
um trator. Apenas uma das 
placas indicadas seria de 
caminhão pipa.

A informação foi contes-
tada por Sampaio. “Quatro 
caminhões, as vezes, por dia. 
Eu estou falando de 2017 
inteiro, 2018 inteiro e 2019 
inteiro. Foram milhares de 
caminhões. Por isso eu abri 
sindicância, é para saber se 
houve má fé do funcionário 
em mandar o número do 
caminhão, porque quando 
vai abastecer (de água), o 
servidor pega o nome do 
motorista, tipo, placa do 
caminhão, de qual secre-
taria e quantos litros está 
pegando”, garantiu o diretor 
do Saeg. “Eu determinei uma 
sindicância para saber qual 
foi o funcionário. Ele pode 
ter usado de má fé ou ter 
se equivocado. Não tem 
cabimento falarmos de ca-
minhão pipa e mandarmos 
relação de documento de 
carro de passeio”, concluiu.

Sobre a abertura oficial 
das investigações, a Pre-
feitura de Guaratingue-
tá informou que não foi 
notificada oficialmente. A 
Saeg também disse não ter 
recebido documento formal 
indicando a notificação. A 
investigação segue com a 
Procuradoria do Estado.

Saeg, no foco de investigação do Ministério Público em Guaratinguetá

Foto: Reprodução

Balanço do TCE destaca Pinda em média de gastos com câmaras
São Sebastião é vice-líder em taxa que leva em conta estrutura do Legislativo, população e número de vereadores na cidade

Um levantamento divul-
gado pelo TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) na última 
segunda-feira (31) revelou os 
valores gastos pelos municí-
pios paulistas para manterem 
o funcionamento das câmaras 
entre maio de 2019 e abril 
de 2020. Os dados revelam 
que Arapeí e São Sebastião 
são as cidades da região que 
possuem as maiores taxas 
de despesas, de forma per 
capita (por habitante), com o 
Legislativo. 

Disponível no site do TCE, 

Lucas Barbosa
RMVale

a ferramenta “Mapa das Câ-
maras” apresenta os números 
de habitantes, vereadores e 
do montante de gastos com 
a manutenção do Legislativo 
de 644 municípios do estado 
de São Paulo. Através de ba-
lanços, que levam também 
em conta os custos com o 
pagamento dos salários dos 
servidores e dos subsídios dos 
parlamentares, o TCE estabe-
lece a média de despesas das 
cidades, de forma per capita.

Líder do ranking regional 
de gastos, Arapeí, que possui 
apenas 2.469 moradores, 
aplicou R$ 715.531 de seu 
orçamento para o custeio da 
Câmara no período avaliado 

pelo levantamento. Levando 
em consideração que a cidade 
conta com nove vereadores, a 
média de gasto municipal com 
o Legislativo foi de R$ 289,81 
por habitante.

Com uma população 36 
vezes superior à de Arapeí, 
São Sebastião é a cidade com a 
segunda maior taxa de gastos 
na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), atingindo o 
valor de R$201,94. Contando 
com 12 parlamentares, o mu-
nicípio litorâneo desembolsou 
R$17,968 milhões na manu-
tenção do funcionamento da 
Casa.

Fechando o “pódio” da RM-

Vale, aparece Jambeiro com 
uma média de despesa per 
capita de R$ 173,82. Com 
apenas 6.602 habitantes, sen-
do entre eles nove parlamen-
tares, a cidade desembolsou 
R$1,147 milhão.

Mesmo sendo o município 
que destinou o maior repasse 
orçamentário à Câmara, che-
gando a R$ 51,820 milhões, 
São José dos Campos atingiu 
uma taxa de despesa per ca-
pita de apenas R$ 71,78, uma 
das cinco menores da região. 
Maior cidade da RMVale, São 
José conta com 21 vereadores 
e uma população de 721.944 
habitantes.

Em contrapartida, Pinda-

monhangaba, que possui 11 
parlamentares, é o município 
com a menor média de custos, 
atingindo R$ 50,23. Abrigan-
do 168.328 moradores, Pinda-
monhangaba aplicou R$8,454 
milhões na manutenção das 
atividades da Casa.

O levantamento do TCE reve-
la as médias de gastos no Legis-
lativo dos demais municípios da 
região: Aparecida (R$102,65), 
Bananal (R$110,18), Cachoeira 
Paulista (R$ 94,41), Campos 
do Jordão (R$ 86,08), Ca-
nas (R$150,75), Caraguata-
tuba (R$ 151,06), Cruzeiro 
(R$78,31), Cunha (R$ 94,26), 
Guaratinguetá (R$ 117,49), 
Igaratá (R$137,66), Ilhabela 

(R$ 171,39), Jacareí (R$89,23), 
Lagoinha (R$ 127,55), La-
vrinhas (R$ 109,49), Lorena 
(R$95,52), Monteiro Loba-
to (R$ 166,78), Natividade 
da Serra (R$ 137,92), Parai-
buna (R$106,59), Piquete 
(R$88,88), Potim (R$ 58,66), 
Queluz (R$77,83), Redenção 
da Serra (R$ 163,17), Rosei-
ra (R$ 97,71), Santa Isabel 
(R$109,04), Santo Antônio do 
Pinhal (R$ 135,27), São Bento 
do Sapucaí (R$95,85), São José 
do Barreiro (R$155,62), São 
Luís do Paraitinga (R$126,77), 
Silveiras (R$137,96), Tauba-
té (R$85,34), Tremem-
bé (R$90,04) e Ubatuba 
(R$138,88).

A CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) instaurada 
na Câmara de Lorena para 
apurar a denúncia de fraude 
em voto do vereador Careca 
da Locadora (PSDB), teve 
sua primeira oitiva nesta 
semana. O encontro gerou 
polêmica pela ausência de 
convocados e da discussão 
do principal tema da inves-
tigação. O secretário de Se-
gurança Pública, Amaury de 
Oliveira e colaboradores do 
COI (Central de Operações 
Integradas) devem prestar 
esclarecimentos na próxima 
terça-feira (8).

Instaurada para investigar 
a denúncia feita pelo prefeito 
Fábio Marcondes (sem parti-
do) sobre o “voto fantasma” 
do Careca da Locadora, com-
putado no plenário mesmo 
com a ausência do parlamen-
tar na sessão do último dia 
24, tem como presidente o 
vereador Elcio Vieira Junior, 
o Elcinho (PSB), relator Fábio 
Longuinho (PSD) e membro, 
Waldemilson da Silva, o Tão 
(PL). A nomeação gerou con-

Rafaela Lourenço
Lorena

trovérsia, já que os três estão 
entre os acusados pelo pre-
feito, durante participação 
no programa Atos no Rádio, 
pela Rádio Transamérica.

Segundo Longuinho, a co-
missão possui três tópicos: a 
votação envolvendo o Care-
ca, o suposto abuso de poder 
do chefe do Executivo e do 
secretário de Segurança pela 
utilização, em tese indevida, 
das câmeras instaladas em 
Lorena, e a acusação feita 
por Marcondes, no Atos no 
Rádio, de que na Câmara 
há uma quadrilha composta 
pelos vereadores Elcinho, 
Mauro Fradique (MDB), 
Longuinho, Tão, Adevaldir 
Ramos (Republicanos), Ca-
reca e Lúcia da Saúde (Re-
publicanos).

A discussão na última 
quinta-feira (3) teve início 
com a leitura de um ofício 
do prefeito justificando a 
ausência do secretário, do 
comandante da Guarda Civil 
Municipal, Celso Dinarte, 
e demais funcionários na 
oitiva pela falta de uma 
comunicação oficial sobre a 
abertura da CPI, como cópia 
do requerimento que deu 
origem à investigação e a 

portaria de constituição da 
CPI. Segundo o Executivo, 
sem esta formalização, tor-
na-se irregular o envio de 
qualquer informação solici-
tada pelos membros.

Longuinho salientou que 
além do documento não 
justificar as ausências, a 
Prefeitura recebeu três ofí-
cios e que o poder de uma 
CPI é semelhante ao de uma 
investigação policial. Os 
ofícios emitidos solicitam 
todas as imagens gravadas 
no circuito interno e externo 
das câmeras do COI, outro 
direcionado a Dinarte e um 
terceiro, relatando a dinâmi-
ca da visita a Segurança, na 
última terça-feira (1), quando 
Elcinho, Maurinho, Tão e 
Longuinho foram ao local 
requerer informações sobre 
a operacionalidade do COI.

De acordo com Longuinho, 
após o acesso à secretaria ter 
sido negado, a Polícia Militar 
foi acionada pelos vereado-
res e por funcionários da 
pasta. A confusão terminou 
na delegacia com registros 
de boletim de ocorrência por 
lesão corporal mútua.

Um dia depois, a Câmara se 
reuniu para a sessão da CPI, 

quando voltaram a criticar 
o prefeito durante pouco 
mais de uma hora sem tocar 
no assunto principal, o voto 
digital do vereador Careca, 
ausente no momento da 

votação. Para defender a 
legitimidade da fiscalização 
na última terça, Elcinho 
destacou o artigo 93 da Lei 
Orgânica que autoriza mem-
bros de uma CEI (Comissão 

Especial de Investigação) a 
vistoriarem repartições pú-
blicas, terem livre ingresso 
e permanência no espaço e 
acesso a documentos. Em sua 
fala, o parlamentar achegou 
a criticar o sistema de vide-
omonitoramento na cidade. 
“O prefeito está vigiando, 
fazendo um ‘big brother 
brasil’ na casa dele, onde ele 
pode. Se ele vai para algum 
lugar, na fazenda ou na casa 
da praia, ele leva um tablet 
que tem acesso ao sistema 
de segurança que ele pode 
fiscalizar cada vereador, cada 
inimigo dele”, frisou.

Em resposta a acusação, 
o prefeito Fábio Marcondes, 
negou ter acesso ao tablet da 
Segurança ou qualquer visua-
lização fora da secretaria. Ele 
confirmou ainda, após receber 
a documentação da Comissão, 
a presença do responsável 
pela pasta, do comandante 
da GCM e funcionários que 
operaram o sistema COI no 
dia 24 de agosto, na oitiva 
da próxima terça-feira (8), às 
14h, na Câmara.

Sobre a sua participação 
na CPI, o chefe do Executivo 
garantiu estar analisando 
judicialmente se responderá 
por escrito ou enviará um 
advogado para representá-lo. 
“É um desgaste muito grande 
a minha presença, principal-
mente que é nítido que estão 
desviando o foco. O foco 
é quem votou no lugar do 
vereador Careca? Eles estão 
desviando para as imagens 
e principalmente tirando o 
foco do que seria realmente, 
com o teatro que eles estão 
montando. Se precisar irei”.

O presidente da CPI, Elcio Vieira, na delegacia após confusão no COI

Foto: Marcelo A. dos Santos



5 DE SETEMBRO DE 20204

Protocolo de segurança garante atividades de todas as barracas; 
montagem pode ser realizada a partir das 13h da sexta-feira

Feira Livre é liberada para 
este sábado em Aparecida

A Prefeitura de Apare-
cida publicou um decreto 
nesta quinta-feira que 
libera a reabertura da 
Feira Livre a partir deste 
sábado. O espaço esteve 
fechado por cinco meses 
em virtude da pandemia 
do novo coronavírus, e 
a retomada veio acom-
panhada de uma série 
de medidas preventivas. 
Outras atrações turísticas 
como balsa, trem da fé e 
aquário também foram 
autorizados.

O munícipio está enqua-
drado, como toda região, 
na fase amarela do Plano 
São Paulo. Em julho, o 
Executivo liberou a rede 
hoteleira e o Santuário 
Nacional após a Justiça 
negar o pedido do Ministé-
rio Público pela suspensão 
do decreto municipal, com 
foco nos riscos à saúde 
devido à Covid-19.

Com a nova publicação, 
todas as barracas estão 
liberadas. A montagem 
da parte estrutural pode 
ser realizada a partir das 
13h das sextas-feiras, mas 
os produtos só podem ser 
comercializados às 16h.

Ainda segundo o docu-

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A feira livre de Aparecida, liberada para retorno das atividades a partir de sábado, após cinco meses fechada

Fotos: Arquivo Atos

mento, o uso de máscara 
para todos os feirantes e 
turistas é obrigatório e a 
disponibilização de álcool em 
gel 70% em todas as bancas. 
A Prefeitura recomenda o 
uso das face shild (protetor 
facial produzido com mate-
rial acrílico).

Outra determinação é a 
proibição de lonas entre uma 
barraca e outra, proporcio-
nando maior ventilação. Os 
proprietários ainda neces-
sitam de ter faixas visíveis 
para informar as normas de 
segurança.

Os agentes de saúde esta-
rão nas principais entradas 

aferindo a temperatura das 
pessoas e um adesivo será 
colocado para identificar 
o turistas que já tiveram 
sua temperatura corporal 
verificada. Uma ambulância 
também estará à disposição 
e estacionada no CAT (Centro 
de Apoio ao Turista).

As atividades devem ser en-
cerradas às 17h, mas horário 
de abertura não foi especifi-
cado no decreto. A redação 
do Jornal Atos entrou em 
contato com a Prefeitura, que 
informou um acordo com os 
ambulantes para o funciona-
mento a partir das 5h.

Outras atrações – As bal-

Pinda atualiza protocolo e amplia 
capacidade para cultos e missas 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba atualizou, 
nesta terça-feira (1), o 
protocolo de contenção 
do novo coronavírus para 
igrejas e templos religio-
sos. Com a atualização, 
fica permitido que o aten-
dimento aos fiéis chegue 
até 40% da capacidade 
total do local.

Os responsáveis pelos 
templos religiosos, como 
padres e pastores, deve-
rão assinar o termo de 
compromisso, conforme 
o decreto de maio deste 
ano, e também deixar fi-
xado na entrada principal 
o número máximo de fiéis 
que poderão participar. 

Conforme a gestão mu-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Missas e cultos poderão acontecer com 40% da capacidade com 
participantes; medidas de contenção da doença continuam valendo

nicipal, a ocupação total 
deverá ser de 40%, os as-
sentos dispostos em fileiras 
alternadas e o espaçamento 
de dois assentos vagos para 
cada assento ocupado. Os 
bancos destinados para o 

uso coletivo terão de ser 
reorganizados e demarcados 
para garantir o distancia-
mento entre 

Todas as medidas de con-
tenção da enfermidade, 
como máscaras de proteção, 

sas que navegam pelo Rio 
Paraíba do Sul foram libe-
radas com uma limitação de 
40% da capacidade de cada 
embarcação. As atividades 
podem ocorrer no máximo de 
oito horas diárias, de segun-
da-feira a domingo, das 9h às 
17h. O Aquário, mirantes e 
Trem da Fé também seguem 
a mesma determinação.

Os teleféricos (bondinhos) 
operam com uma capacidade 
reduzida a uma única família, 
com dois adultos, além das 
criança. O horário também 
segue de segunda-feira a do-
mingo, das 9h às 17h, sempre 
com oito horas diárias.

disponibilização de álcool 
70% para higienização das 
mãos em pontos estratégi-
cos e realização de limpeza 
geral permanecem após 
cada celebração. O proto-
colo em detalhes pode ser 
conferido no site oficial da 
Prefeitura (www.pindamo-
nhangaba.sp.gov).

Incidência – De acordo 
com o último boletim epide-
miológico, Pinda tem 1807 
casos de novo coronavírus e 
36 mortes. São 416 pessoas 
que seguem em isolamento 
domiciliar para evitar que 
o vírus seja transmitido e 
outras 775 aguardam os 
resultados dos exames. Ao 
menos 11 pacientes per-
manecem internados para 
tratamento da doença, seis 
deles na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e cinco 
na enfermaria.

Pinda autoriza abertura do comércio 
nos feriados de 7 e 8 de setembro

Para colaborar com a 
economia no município, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba autorizou, nes-
ta semana, as atividades 
comerciais nos feriados 
de 7 e 8 de setembro. Na 
segunda data é celebrada o 
dia da padroeira da cidade, 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso.

Com a medida, o De-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Lojas e estabelecimentos comerciais têm liberação para funcionar por meio 
período; com 1.787 casos, cidade confirmou mais dois óbitos e 26 novos casos

partamento de Receita e 
Fiscalização permite que o 
comércio funcione das 8h 
às 14h, atendendo a um 
pedido da Acip (Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba).

Desde o início da pan-
demia, Pindamonhangaba 
registrou 1.787 casos e 36 
mortes. Dois novos óbitos 
foram registrados nesta 
quinta-feira (3), de morado-
res do Mantiqueira e Centro. 
Cerca de 410 pacientes estão 
em casa para evitar a proli-

feração do vírus, enquanto 
15 seguem hospitalizados 
sendo sete na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e oito 
na enfermaria. A secretaria 
de Saúde aguarda o resulta-
do de 646 exames, com ao 
menos 16 pessoas suspeitas 
de contaminação internadas, 
duas delas sob cuidados 
intensivos.

Ainda como medida de pre-
venir que mais pessoas sejam 
contaminadas, Pindamonhan-
gaba cancelou os tradicionais 
desfiles em comemoração à 

Independência do Brasil, no 
Centro e em Moreira César. “A 
decisão foi baseada em razão 
da pandemia de Covid-19, 
não sendo recomendável 
pelas autoridades sanitárias 
a promoção de eventos que 
possam gerar aglomerações 
de público, devido ao risco de 
contaminação”. 

Para celebrar a data haverá 
hasteamento das bandeiras, 
na praça Monsenhor Marcon-
des, às 8h, com a presença de 
representantes do Executivo, 
Legislativo e Exército.

Paroquia Nossa Senhora da Assunção; eventos religiosos são liberados

Fotos: Arquivo Atos

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 
seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Conse-
lheiro 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 (Pre-
sidência 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.

DE OLHO NAS MATAS – Bolsonaro 
não gosta que fa lem.  Mas, 
pesquisadores do INPE – Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais, 
em Cachoeira Paulista, voltam 
a alertar para riscos de aumento 
de queimadas na Amazônia. 
Dados e imagens sinalizam que 
desmatamentos e queimadas na 
região estão em maior volume do 
que em todo ano passado. Logo-logo 
o Parlamento Europeu aprofunda 
pedido de intervenção na Amazônia 
que pensa em levar à Corte de 
Haia...
TERROR – Embratel anuncia 
demissão em massa em todas suas 
representações no Brasil. Ainda não 
deu para medir impacto na Região, 
onde há matriz em São José e linha 
de produção em Taubaté... 
TETAS SECAS – Por falta de 
planejamento, o governo do Estado 
retardou a convocação de licitação, 
e, com isso, fica interrompida a 
distribuição do Programa Viva Leite... 
Queria ver se fosse a suspensão da 
mamata dos dirigentes. A licitação 
não demoraria tanto... 
PRÉ-CAMPANHA OU COMÍCIO – O 
limite entre o possível e o impossível 
numa pré-campanha é sempre algo 
perigoso. Teve gente gravando 
uma reunião realizada na Praça do 
Lessa para analisar se houve pedido 
implícito ou indireto de voto. Lembro 
que uma candidata que tinha tudo 
para ganhar, inclusive o apoio da 
máquina, e acabou inelegível por 
um comício desses no Pasim, onde 
entrou numa igreja para fugir da 
chuva. Na atualidade tem gente de 
olho Vito, ou melhor, vivo...  
ENFIM AS CARREIRAS E CARGOS 
– Prefeita de Aparecida enviou para 
a Câmara o projeto de lei referente 
ao Plano de Carreira dos Servidores 
Municipais. Foram 30 anos de queda 
de braço entre as reivindicações e o 
atendimento das demandas...
SORRISO ABERTO – A Prefeitura 
de Pindamonhangaba vai aplicar 
R$ 543 mil no Programa de Saúde 
bucal. Com isso está sendo possível 
o mutirão de próteses. Mas não 
está sendo fácil atender à demanda 
reprimida. A fila anda, mas é 
demorada...
DINHEIRO A TOA – O povo não foi 
ouvido sobre a remoção do ‘João 
do Pulo monumental’, estilizado na 
rotatória principal do Parque Jardim 
das Nações, em Pindamonhangaba. 
Não custava fazer uma enquete 
virtual para a validade de uma 
intervenção que fosse democrática. 
Ouço muita gente dizer que a forma 
arquitetônica desenvolvida para 
representar o salto, não devia 
ser retirada. E ainda há tempo. 
Aproveitando-se a base para fazer 
um museu das conquistas de nosso 
herói, somando ao espaço relíquias 
de quem contribuiu diretamente 
para as conquistas: treinadores 
como Zezé Vasconcelos e o próprio 
Pedrinho da Acquademia, que ainda 
está vivo, além de réplicas das 
medalhas e troféus, em que pesem 
os recordes de João hoje estarem 

superados, mas o quanto pesaram 
como exemplo na formação de 
outros atletas. Tirar simplesmente 
o monumento que o prefeito não 
gosta e chama erroneamente de 
‘Homem de Lata’, quando em 
verdade o ‘Homem de Lata’ fica 
na entrada de Moreira César, 
sem ouvir o povo, me parece 
atitude que tem ranço autoritário. E 
mais: desperdício de um dinheiro 
que poderia ser aplicado em algo 
mais sensato, num momento de 
pandemia... 
NOVA GOKULA AMBIENTAL – 
Afetada economicamente pela 
pandemia, a Fazenda Nova Gokula 
decidiu pôr em prática um projeto 
de sustentabilidade, para manter 
seus membros, e, ao mesmo 
tempo, atender educacionalmente 
a comunidade que a cerca. Assim 
nasceu o Projeto Ecovida. A Nova 
Gokula é exemplo de respeito e 
proteção ambiental desde sua 
criação nos idos de 1978, num 
espaço de 120 hectares em que 
funciona a maior comunidade Hare 
Krishna da América Latina...
BURRO COR DE ROSA – Aplausos 
ao Taubaté que mandou prensar 
camisas especiais em homenagem 
à Campanha ‘Outubro Rosa’, que 
conscientiza para o debate sobre 
prevenção ao câncer de mama...
TUDO É DUVIDOSO – Na Grande 
Região do Vale do Paraíba um 
pode outro não. Um faz outro 
não. É nesse clima que povão e 
comércio não sabem o que fazer. 
Em Guaratinguetá, por exemplo, 
academias, bares e restaurantes 
estão autorizados a funcionar de 
forma limitada, entre 30 e 40% 
de sua capacidade máxima. Ai 
gente das cidades onde não pode 
acaba migrando para lá e inflando 
o ambiente...
BARATA VOA – Velha brincadeira, 
de mau gosto é bem verdade, 
entre estudantes: atirar a mochila 
do colega para outro; é posta em 
prática por presos. Aconteceu 
no PENAMO, em Tremembé. 
Bandidão foi flagrado atirando 
mochila por sobre o muro. Foi 
detido enquanto internamente a 
equipe penitenciária conferia que 
na bagagem atirada havia 4 barras 
de maconha com 4 quilos e 43 
trouxinhas de cocaína. Além disso: 
29 celulares, 33 carregadores, 295 
chips, 22 fones de ouvido, duas 
máquinas para cortes de cabelo, 
lata de massa plástica, 2 tubos 
de cola, 3 alicates e uma serra. 
Frustrado, assim, o barata voa...
REFERÊNCIA – Não sou de fazer 
propaganda. Nem remunerado, 
nem gratuitamente. Acho que 
quem dá testemunhais tem de ser 
responsável pelo que diz. Passei a 
ser muito bem servido no almoço 
pelo pessoal da ‘Divina Marmitaria’. 
Somente com entrega em domicílio, 
de segunda a sábado. Cardápio 
variado, sempre com 6 opções 
diárias. Testei a procedência e 
posso assinar embaixo. Fone e Zap: 
12-98867-2986...
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Santa Casa de Aparecida retoma cirurgia eletivas 
após paralisação de cinco meses devido à pandemia

As cirurgias eletivas na 
Santa Casa de Aparecida 
voltaram a ser realizadas 
após cinco meses paralisado. 
Neste período, os espaços 
utilizados para o atendimen-
to foram transformados em 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) para casos 
do contaminação pelo novo 
coronavírus no município.

Em março, o Governo do 
Estado de São Paulo reco-
mendou a suspensão de 
cirurgias sem urgência.

A informação foi confir-
mada pelo administrador 
da unidade, Frei Bartolomeu 
Schultz, que revelou que 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

às áreas retomadas foram 
de ginecologia, otorrino e 
clínico geral. “A princípio, 
nós estamos com essas 
três. Ortopedia não deixa-
mos de fazer em nenhum 
momento, porque quando 
chega alguma situação mais 
grave no Pronto Socorro, a 
gente atende normalmente”, 
informou.

Antes da paralisação, a 
Santa Casa fazia uma média 
de cinquenta cirurgias por 
semana, mas com a retoma-
da, em meio à pandemia, 
a expectativa é para 12 
operações. A unidade apre-
senta uma fila de espera de 
quinhentos pacientes, todos 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde).

Prefeitos temem avanço da pandemia em cidades próximas dos seis mil infectados

Litoral cobra apoio de Doria com foco 
em “invasão” de turistas no feriado

Prevendo uma “invasão” 
de turistas durante o feria-
do prolongado do ‘Dia da 
Independência’, os prefeitos 
do Litoral Norte solicitaram 
na última quarta-feira (2) o 
apoio do Estado nas fiscali-
zações às regras de preven-
ção ao contágio do novo 
coronavírus. Com 5.987 
moradores infectados pela 
doença, a região litorânea 
contabiliza 161 mortes.

Encabeçado pelo prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior (MDB), o ofício en-
caminhado ao governador 
João Doria (PSDB) contou 
com as assinaturas de Feli-
pe Augusto (PSDB) e Délcio 
Sato (PSD), prefeitos de São 
Sebastião e Ubatuba, res-
pectivamente. O documento 
cobra que o Estado viabilize 
o reforço do efetivo das 
equipes de Vigilância Sani-
tária Estadual e das polícias 
Militar e Rodoviária Esta-
dual no Litoral Norte, para 

Lucas Barbosa
RMVale

que elas tenham melhores 
condições de atuarem nas 
ações de fiscalização desde a 
sexta-feira (4) até a próxima 
segunda-feira (7), quando 
é comemorado o “Dia da 
Independência”.

Além de coibir a entrada 
de ônibus turísticos, que se-

guem com o acesso proibido, 
os prefeitos solicitam que 
os órgãos apoiem as ações 
municipais contra aglome-
rações nas praias, falta da 
utilização de máscaras de 
proteção e funcionamento 
indevido de estabelecimen-
tos comerciais.

Ação de orientação em praias de Caraguatatuba pela Defesa Civil; reforço na fiscalização para o feriado 

Fotos: Reprodução PMC

A preocupação dos mu-
nicípios cresceu na última 
terça-feira (1) após um le-
vantamento do DER (De-
partamento de Estradas e 
Rodagem) revelar que foi 
registrado um aumento de 
76% no fluxo de veículos nas 
rodovias de acesso ao Lito-

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Santa Casa de Aparecida retomou cirurgias eletivas  e busca diminuir a fila de espera com 500 pacientes

ral Norte no último final de 
semana, em comparação aos 
demais de 2020. O número 
de automóveis de visitantes 
saltou de 52 mil para 95 
mil nas rodovias Dom Paulo 
Loureiro (SP-98) e Oswaldo 
Cruz (SP-125)

De acordo com o DER, 
a expectativa é que neste 
próximo feriado prolongado, 
aproximadamente 158 mil 
veículos trafeguem pelas 
estradas. 

Já se precavendo da pos-
sível invasão de turistas, a 
Prefeitura de São Sebastião 
montou bloqueios sanitários 
nesta sexta-feira (4) nos 
bairros Jaraguá e Canto do 
Mar, principais “portas de 
entrada” da cidade.

Além da medição da tem-
peratura dos motoristas, as 
equipes municipais busca-
rão conscientizar os visi-
tantes sobre a necessidade 
de respeitarem as regras 
de prevenção ao contágio 
da Covid-19.  

Durante entrevista coleti-
va na última quarta-feira no 

Palácio dos Bandeirantes, na 
capital paulista, o secretário 
estadual de Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi, 
afirmou que o Estado fará 
tudo que estiver ao seu al-
cance para contribuir com 
as ações de fiscalização nos 
litorais Norte e Sul durante 
o próximo final de semana 
e segunda-feira. Porém, o 
chefe da pasta não revelou 
qual é o índice previsto de 
aumento do efetivo das 
equipes da Vigilância Sani-
tária e das polícias Militar 
e Rodoviária Estadual nas 
regiões. 

Dados – De acordo com 
os boletins epidemiológicos 
divulgados pelas secretarias 
de Saúde do Litoral Norte no 
fim da tarde desta quinta-fei-
ra, a região contabiliza 

5.987 casos confirmados 
de Covid-19, sendo 161 
mortes.

Com 2003 infectados e 82 
óbitos, Caraguá enfrenta a 
situação mais preocupante 
da área.

Segunda cidade com mais 
casos, São Sebastião registra 
1.375 contaminados e 37 
vítimas fatais da doença. Já 
Ubatuba, contabiliza 1.120 
infectados, sendo 31 mortos.

Município litorâneo com 
menos óbitos, que chegam 
apenas a 11 registros, Ilha-
bela possui 1.489 morado-
res diagnosticados com a 
Covid-19.

Operações estavam suspensas desde março, quando o Governo recomendou a suspensão de cirurgias sem urgência

Em outubro novos seto-
res serão liberados como 
as vasculares, oculares e 
urologia, mas em caso de 
um aumento de novos casos 
de Covid-19, o atendimento 
deve ser cancelado mais 
uma vez, para obter leitos 
para o tratamento dos in-
fectados.

“Se a questão da Covid 
continuar a se agravar e 
começar a ter novas com-
plicação, a gente infeliz-
mente precisa cancelar as 
cirurgias. Não é nossa in-
tenção, mas vai depender do 
comportamento do vírus”, 
explicou Schultz, que espera 
pela redução na fila de es-
pera por cirurgias, com até 
duzentos procedimentos.

Prefeitura de Roseira debate aplicação de 
R$ 500 mil liberados contra a Covid-19
Município consegue segundo repasse federal, somando quase R$ 1 milhão

A Câmara de Roseira apro-
vou por unanimidade um 
projeto de lei que viabiliza 
uma verba de quase R$500 
mil vindo do Governo Fe-
deral, para o combate ao 
novo coronavírus. O crédito 
adicional será destinado 
para compras de materiais 
e insumos, além do aten-
dimento da população nas 
unidades de saúde.

De acordo com último 

Marcelo Augusto dos Santos
Roseira

boletim epidemiológico, o 
município registrou até o 
momento 161 casos e três 
mortes por Covid-19. As 
pessoas que apresentam 
sintomas e requerem um 
atendimento mais especia-
lizado são encaminhadas 
para a Santa Casa de Apa-
recida.

Questionado se uma parte 
da verba pode ser destinada 
ao hospital referência no 
atendimento, a vice-pre-
sidente da Câmara, Maria 
Cecília dos Santos Duque 
(PSDB), informou que irá 

ver junto ao Executivo a 
possibilidade do encami-
nhamento. “Seguindo o 
projeto, a verba é para os 
materiais de consumos 
para a nossa cidade (equi-
pamentos de segurança 
médica). Então a gente vê 
que a prevenção mesmo 
é aquisição desses tipos 
de materiais. Em relação 
a enviar algo para a nossa 
Santa Casa de Misericórdia 
de Aparecida, que é refe-
rência para a nossa cidade, 
isso será verificado junto 
ao Poder Executivo, qual é 

a possibilidade que existe”.
Com os R$ 500 mil libera-

dos, a cidade já conseguiu 
quase R$ 1 milhão em ver-
bas federais para ações de 
combate à doença.

A reportagem do Jornal 
Atos procurou a Prefeitura 
para obter mais informa-
ções de como será aplicada 
a verba e quais medidas 
estão sendo adotadas no 
combate e prevenção ao 
novo coronavírus, mas até 
fechamento dessa matéria 
nenhum resposta foi enca-
minhada.
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Uso da tecnologia a favor do saneamento
Guaratinguetá Saneamento investe em ferramentas 
inovadoras para otimizar os serviços e garantir resultados

Da Redação
Guaratinguetá

 A pandemia da Covid-19 
acelerou o processo tecno-
lógico no mundo. Porém, 
para muitas empresas o uso 
de ferramentas e aplicativos 
já são uma realidade que 
fazem parte do planeja-
mento para a otimização na 
prestação de serviços. Em 
Guaratinguetá, a empresa 
responsável pelo esgota-
mento sanitário da cidade 
realiza investimentos em 
inovações tecnológicas. 

De acordo com a gerente 
operacional, Indiara Jogas, 
o uso da tecnologia é um 
aliado para a obtenção de 

resultados positivos. “O uso 
de ferramentas inovadoras 
e aplicativos já fazem parte 
do nosso dia a dia e vêm nos 
auxiliando muito bem nas 
ações operacionais. Como 
exemplo podemos citar as 
ordens de serviços em tem-
po real, no qual o operador 
receber as OSs pelo celular, 
executa e confirma a ativi-
dade realizada utilizando o 
próprio aparelho, o que ace-
lera a prestação de serviço e 
facilita a gestão e o controle 
as atividades realizadas”, 
explica Jogas. 

Outro controle implan-
tado pela empresa foi na 
área de manutenção em 
eletromecânica que utiliza 
um aplicativo para auxiliar 

nas rotinas, atuação e o 
desempenho das equipes, 
além de gerar o histórico 
dos serviços. “Esse acom-
panhamento por meio de 
monitoramentos em tempo 
real nos auxilia muito na 
definição dos nossos planos 
de ação a curto, médio e a 
longo prazo. Assim podemos 
agir de maneira mais asser-
tiva em nossos trabalhos”, 
destaca a gerente.

A Guaratinguetá Sanea-
mento também optou em 
integrar os sistemas de fro-
tas de veículos que possuem 
um controle sincronizado de 
vistorias, manutenção e abas-
tecimento. “Essas inovações 

nos trazem segurança, con-
fiabilidade e velocidade na 
execução das tarefas. Todos 
os nossos procedimentos 
são digitais e podem ser 
acessados eletronicamente 
por algum equipamento da 
empresa. Os colaboradores 
podem bater o ponto no 
mesmo celular que finali-
zam as ordens de serviço, 
os líderes conseguem ler ou 
aprovar qualquer documen-
to através de um software. 
Toda essa tecnologia faz 
com que estejamos envol-
vidos no processo e nos 
aproxima cada vez mais 
dessa nova realidade digi-
tal”, finaliza Indiara Jogas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Aeroclube de Guaratinguetá convoca, diretoria, membros do 
conselho fiscal, seus associados e hangarados em dia com suas 
contribuições para assembleia geral extraordinária a ser realizada no 
dia 09/09/2020 na sede da entidade à rua Alfonso Giannico nº 655 em 
1ª convocação às 9:00h com maior nº  de associados e às 10:00h na 
mesma data e local em 2ª convocação com qualquer nº de associados 
presentes para a deliberação sobre o processo de doação de aeronaves 
conforme oficio nº 125/220/GEST/SAF-ANAC.
À Diretoria.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 035/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos de informática, 
projetor multimídia, mesa de escritório e cadeira giratória, conforme descrições constantes 
do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
18/09/2020, às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para 
os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a 
Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a 
parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, 
poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será 
realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 04 de setembro de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 64/2020 PROC. Nº 420/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços de aquisição 
de óleos lubrificantes para atender a frota municipal, a realizar-se às 09h30min do dia 23 
de Setembro 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
TOMADA DE PREÇO Nº 16/2020 PROC. Nº 335/2020

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 16/2020, 
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de instalação do sistema de combate ao incêndio na Escola Municipal Governador Mario 
Covas, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. Comunicamos que a 
sessão pública agendada para o dia 04 de setembro de 2020 às 14h00min para a abertura 
dos envelopes de propostas de preços, teve o seguinte resultado:
OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA ME, proposta no valor R$ 97.217,25 – 1º COLOCADO 
- VENCEDOR SHELTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, 
proposta no valor R$ 98.524,00 – 2º COLOCADO FREDERICO CARVALHO MAZOLINI, 
proposta no valor R$ 100.550,76 – 3º COLOCADO O Processo encontra-se à disposição 
para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo nº 173/2020 – PP nº 30/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: MILCLEAN COM. E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº: 02.666.114/0001-09
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo aditivo tem como objeto a correção 
realizada pelo Termo aditivo nº 01, ref. ao Contrato nº 92/2020, decorrente do Proc. 
Licitatório nº 173/20, PP nº 30/2020, firmado em 10/06/2020, nos termos do Autos do 
processo nº 5658/20GPRO.
Cláusula Segunda – Opera-se a correção do disposto na Cláusula Segunda do termo 
aditivo nº 01, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula Segunda: Com respaldo no art. 65,I,”a” e “b” da Lei nº 8.666/93 e na cláusula 
4.4 do contrato, ficam suprimidos 15,024%(quinze inteiros vinte e quatro milésimos por 
cento), equivalente a R$ 701.614,50(setecentos e um mil seiscentos e quatorze reais 
e cinquenta centavos) ao valor global do contrato, destinados a alteração qualitativa e 
quantitativa dos itens integrantes do lote nº 01 – Sec. Mun. de Educação.
Parágrafo Único – As alterações representam a supressão do valor mensal.
Cláusula Terceira – Consideram-se integrantes deste termo aditivo, os documentos 
constantes no Processo nº 5658/2020, o qual, neste ato, as partes declaram conhecer 
e aceitar.
Cláusula Quarta – O valor global do contrato passará para R$ 3.986.585,96(três milhões 
novecentos oitenta seis mil quinhentos oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
Cláusula Quinta – A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao contrato original.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6223/20 GPRO – 398/20 SUP - CONTRATO 150/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de seguro de dois veículos Renault Master Furgão Vitre
Extra 2.3 16V DCI, de placas, respectivamente EFG4766 e EWD2158, para o transporte de
paciente do CER III, Secretaria Municipal de Saúde, que serão prestados nas condições
estabelecidas neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CNPJ Nº: 61.198.164/0001-60
VALOR TOTAL: R$ 8.689,36 (oito mil seiscentos oitenta e nove reais trinta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 PROC. Nº 739/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades da 
unidade de atenção especializada em saúde, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 13.598.814/0001-11
VENCEDORA DOS ITENS: 06
VALOR TOTAL: R$ 37.000,00(trinta e sete mil reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020 PROC. Nº 341/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: DUPRATI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - CNPJ Nº: 04.027.894/0007-50
VENCEDORA DOS ITENS: 39, 43, 45, 107, 247, 249 e 337
VALOR TOTAL: R$ 131.916,00(cento e trinta e um mil, novecentos e dezesseis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 152/2020 do PROC nº 407/2020-SUP – 6437/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de máscaras protetoras faciais de acrílico, tipo viseira anti respingo, 
destinadas ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, 
para atender as necessidades da Secretaria de Esportes e Lazer, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: MANIA DE LIMPEZA COM. E IND. LTDA - CNPJ Nº: 00.988.152/0001-44
VALOR: R$ 770,00(setecentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02– Proc. Nº 398/2019 – Contrato nº 202/19 – TP nº 10/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do Contrato nº 202/19, decorrente do Processo Licitatório nº 398/19, Tomada 
de Preços nº 10/19, firmado em 09/12/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 01 (um) mês, a partir de 09/092020.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária ref. ao 
Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE Nº 05/2020 – PROC. Nº 381/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de kits de oxigênio 
portátil 5m³ para as unidades de saúde do município, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa:
EMPRESA: LUIZ C DE MELO SOUZA LORENA EPP - CNPJ Nº: 05.043.905/0001-62
Vencedor dos itens:01
Valor Total: R$ 41.292,00(quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 56/2020 – PROC. Nº 372/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de parcelas de BGS, 
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais pelo período de 12 
(doze) meses, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP - CNPJ Nº: 15.367.263/0001-00
Vencedor dos itens:01
Valor Total: R$ 139.410,00(Cento e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Dez Reais)

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:
EDSON GUEDES DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 04 de
março de 1973, residente e domiciliado Rua França, nº 195, Bela Vista,
Pindamonhangaba SP, filho de CELIA GUEDES DA CUNHA.
CALIANDRA SIQUEIRA CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
social, estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 02
de janeiro de 1984, residente e domiciliada Rua França, nº 195, Bela Vista,
Pindamonhangaba SP, filha de MARCO ANTONIO CAMARGO e ANA LUCIA DE
SIQUEIRA. 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, 31 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ISMAEL MOREIRA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro, estado
civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
outubro de 1978, residente e domiciliado na Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo
nº 4000, Mandú, em Pindamonhangaba SP, filho de MILTON MOREIRA LEITE e
JOANA MOREIRA DE JESUS LEITE.
MARIA APARECIDA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 56 anos de idade, nascida em Bias Fortes-MG, no dia 02 de setembro
de 1963, residente e domiciliada na Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo nº 4000,
Mandú, em Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO RAMOS e GERALDA DA SILVA
RAMOS. 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, 31 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VÍCTOR PALAZZI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 17 de maio de 1995, residente e domiciliado Rua José Luiz Marcondes, nº 183,
Residencial Mombaça I, Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDIO PALAZZI DOS
SANTOS e CLAUDIA CRISTIANI DE LIMA SANTOS.
GRAZIELLE APARECIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
novembro de 1995, residente e domiciliada Rua José Luiz Marcondes, nº 367, Residencial
Mombaça I, Pindamonhangaba SP, filha de MÁRCIO DE OLIVEIRA DE SOUZA e MARIA
IRENE DE JESUS. 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, 01 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VÍTOR RODRIGUES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de setembro de 1998, residente e domiciliado Rua Doutor Felisberto Pinto Monteiro,
nº 114, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de ONOFRE BRAZ DOS REIS
e VALÉRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
MAYARA BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04
de janeiro de 1996, residente e domiciliada Rua Juó Bananeri, nº 111, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS e ANGELINA DE FATIMA
IGNACIO DOS SANTOS. 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, 01 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JAIR ROSSENER, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil
solteiro, de 54 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 03 de janeiro de 1966,
residente e domiciliado Rua Moacyr Gonçalves de Araujo nº 172, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ ROSSENER NETO e MARIA JOSÉ ROSSENER.
JALME ANA SANTOS MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil solteira, de 46 anos de idade, nascida em Governador Valadares-MG, no
dia 20 de fevereiro de 1974, residente e domiciliada Rua Moacyr Gonçalves de Araujo
nº 172, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de CÉLIO MOURA e ANTÔNIA
FERREIRA DOS SANTOS. 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, 01 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFERSON DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão atendente
de loja pleno, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 24 de maio de 1992, residente e domiciliado Rua Ulisses de Paula Costa nº 17,
Campos Maia, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ DE JESUS GOMES e
SEBASTIANA DE FÁTIMA RAMOS GOMES.
JULIANA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de dezembro de 1986, residente e domiciliada Rua Ulisses de Paula Costa nº 17,
Campos Maia, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS DOS SANTOS e
BENEDITA DE JESUS DOS SANTOS. 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, 02 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VÍTOR PEREIRA DO ROSARIO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
manutenção eletrônica, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de fevereiro de 1994, residente e domiciliado Rua
Homero de Mello Oliveira, nº 405, Jardim Resende Socorro, Pindamonhangaba SP, filho
de DIMAS DO ROSARIO e DINORÁ APARECIDA GOFFI ALVES PEREIRA ROSARIO.
ANA GRAZIELE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de fevereiro de 1994, residente e domiciliada Rua Homero de Mello Oliveira, nº
405, Jardim Resende Socorro, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LUIZ e ANA
MARIA DE OLIVEIRA COSTA. 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, 02 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIANO FERNANDO DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão gestor,
estado civil solteiro, de 45 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 14 de
setembro de 1974, residente e domiciliado Rua Edvard de Vita Godoy nº 180, Parque
Maria Domitila, em São Paulo SP, filho de JOÃO GOMES DA ROCHA e VANDA
FERNANDES SALES DA ROCHA.
JENNIFER BRUELLEN DOS SANTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão esteticista, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de junho de 1989, residente e domiciliada Rua Ignes
de Assis Rezende nº 73, aptº. 12, Jardim Mariana, em Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ VALDECIR MOREIRA e SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA.
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, 02 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÍGOR RALF SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços
gerais, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 20 de novembro de 1997, residente e domiciliado Rua José Correa da Silva, nº
309, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ APARECIDO CANDIDO DE
MELO e QUITERIA GERALDINA DE LIMA.
MAYARA NUNES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de março de 1996, residente e domiciliada Rua São
José, nº 40, Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO CLAUDEMIR
DE OLIVEIRA e JUMARA NUNES DO NASCIMENTO. 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, 03 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOHN EVERTON AMORIM, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em distrito Poço - Maceió-AL, no dia 26 de
março de 1999, residente e domiciliado Rua Rita Cesar de Campos nº 20, Jardim
Mariana, em Pindamonhangaba SP, filho de VANESSA AMORIM.
LARISSA DE ANDRADE MONTEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão babá e diarista, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em
Taubaté-SP, no dia 14 de janeiro de 2000, residente e domiciliada Rua Francisco
Joaquim de Oliveira Filho nº 92, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
AUGUSTO MONTEIRO DOS SANTOS e REGINA APARECIDA DE ANDRADE.
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, 03 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALTAIR BENEDITO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado
civil divorciado, de 57 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 04 de maio de
1963, residente e domiciliado Rua Suíça nº 1439, Santana, em Pindamonhangaba SP,
filho de JOSÉ BENEDICTO DA SILVA e MARGARIDA DA SILVA.
MARIA BERENICE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 46 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 21 de
setembro de 1973, residente e domiciliada Rua Leopoldino Alves nº 45, Bom Sucesso,
em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS e ANA
APARECIDA DE JESUS. 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, 04 de setembro de 2020.

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 
de 30/08/2020 às 08h56 até 31/08/2020 às 12h20. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado



5 DE SETEMBRO DE 2020 7

Câmara de Aparecida rejeita projeto 
do Executivo de expansão da ComGás

A Câmara de Aparecida re-
jeitou o projeto encaminha-
do pelo Poder Executivo, que 
libera a empresa ComGás a 
realizar expansão de suas 
atividades. A empresa opera 
no setor de gás encanado e 
começou atuar na cidade em 
2018, após o então prefeito 
Ernaldo Marcondes (MDB) 
conceder o alvará para ins-

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Empresa teve obra embargada pela Prefeitura e segue com a ação na Justiça

talação de tubulação.
Seis vereadores votaram 

contra o projeto e apenas 
José Reis Junior, o Dudu 
(PL) votou a favor. Segundo 
ele, na época, chegou a fazer 
um requerimento junto à 
Prefeitura para saber como 
a empresa está operando, 
pois diversos moradores 
estavam reclamando do 
transtorno gerado pelas 
obras. “Quando a atual ges-
tão entrou, o secretário de 
obras foi lá e embargou a 

Agente da ComGás, durante trabalho de manutenção; empresa tem expansão barrada na Câmara de Aparecida

Fotos: Reprodução

Benefício aos metalúrgicos deve injetar 
R$ 11,5 milhões na economia de Cruzeiro
Após negociações, categoria recebe R$ 2,5 mil de participação nos resultados da Iochep e Amsted

As duas maiores empresas 
de Cruzeiro começam a pagar 
nesta sexta-feira (4) a PRO 
(Participação nos Resultados 
Operacionais) 2020 aos seus 
mais de 4,5 mil funcionários. 
Com isso, a expectativa é de 
que sejam injetados cerca de 
R$ 11,5 milhões na economia 
de Cruzeiro. 

Mesmo com a crise econô-
mica causada pela pandemia 
do novo coronavírus, a ne-
gociação entre empresas e o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
conseguiu chegar ao valor 
de R$ 2,5 mil. Mas o valor é 
aproximadamente 59% menor 
do que o conseguido pelos 
trabalhadores no ano passado, 
quando foi pago cerca de R$ 6 
mil a cada metalúrgico.

A economia brasileira entrou 
oficialmente nesta semana 
em recessão técnica, após 
tombo recorde do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) de 9,7%, 

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Vista da área de produção da Iochpe Maxion; metalúrgicos devem receber a PRO a partir desta sexta-feira

Fotos: Arquivo Atos

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
analisa gastos de Educação em Guaratinguetá
Secretária de Educação afirma que não há irregularidades e o município segue investindo a pasta

Um apontamento do TCE 
(Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo) indicou falhas 
em dados da Educação de 
Guaratinguetá. Após a divul-
gação do relatório, a Prefeitu-
ra de Guaratinguetá destacou 
que não há processos irregu-
lares e que o procedimento 
tomado corresponde às ações 
normativas do órgão estadual.

De acordo com a secretária 
responsável pela pasta, Beth 
Sampaio, o documento se tra-
ta de apontamento do Tribu-
nal, publicado a cada quatro 

Bruna Silva
Guaratinguetá

meses, para que as cidades 
não percam o controle sobre 
os 25% das receitas que de-
vem ser aplicadas em ações 
da Educação. Beth afirmou 
que o tema foi levado à tona 
por “delírio da oposição”.

Apesar da crise econômi-
ca mundial, Guaratinguetá 
manteve os professores 
eventuais e estagiários, 
mesmo com a queda da ar-
recadação e diminuição do 
repasse do Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica). Ao longo da gestão 
de Marcus Soliva (PSC), a 
Prefeitura inaugurou nove 
creches, reformou trinta 

unidades escolares, recons-
truiu a unidade educativa 
Maria Júlia, nova sede para 
a secretaria de Educação, 
além do lançamento do 
programa Educação Intera-
tiva e instalação da Univesp 
(Unidade Virtual do Estão de 
São Paulo).

Para o TCE da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
há de fato uma situação atí-
pica causada pela pandemia 
do novo coronavírus e que 
este pode ser um dos fatores 
para que a cidade não tenha 
cumprido todos os requi-
sitos de investimento. O 
diretor regional do Tribunal, 
Sidney Sarmento de Souza, 
destacou que Guaratingue-
tá investe adequadamente 
conforme as normas, e há 
ainda a possibilidade de 
adequação das despesas ao 
mínimo, que deve ser usado 
até o fechamento, no dia 31 
de dezembro.

no segundo trimestre do ano, 
em comparação com os três 
primeiros meses do ano, o que 
para o presidente da entidade 
que representa a categoria, 
Jacy Cleber Mendes, seria uma 
vitória o pagamento do valor, 
ainda mais se levado em con-
sideração o fato da indústria e 
serviços terem sido os setores 
que mais impulsionaram a 
baixa da economia brasileira 
no período. “Muitos traba-
lhadores nem acreditavam 
que teríamos PRO esse ano. 
Temem pelos empregos nesse 
momento de crise, mas feliz-
mente conseguimos até agora 
segurar todas as vagas desde 
o início da pandemia, e agora 
teremos a participação desse 
ano”, comemorou Mendes.

Ainda assim, não são poucos 
os trabalhadores que acredi-
tam que a negociação poderia 
ter sido melhor. “Praticamente 
90% das pessoas que eu co-
nheço não ficaram satisfeitas, 
achavam que podia ser mais. 
Achamos a negociação um pou-
co estranha, pois fizeram uma 

O Tribunal de Contas analisa os dados da secretaria de Educação de Guará, que nega irregularidades

proposta de R$ 2,5 mil e não 
houve nenhuma outra, e não 
sabíamos o que poderia acon-
tecer”, contou um trabalhador 
da empresa, que preferiu não 
se identificar. 

Outro funcionário da Ams-
ted, que também não quis 
se identificar, engrossou o 
coro sobre a possibilidade de 
valores mais elevados. “Mas 
dentro do cenário que estamos 
passando e tendo em vista os 
contratos que foram cance-
lados, acho que foi um valor 
razoável”, avaliou. Mendes 
disse que conseguiram chegar 
ao valor após várias reuniões 
com a diretoria das empresas. 
Aparentemente, segundo ele, 
não haveria o pagamento 
em 2020, mas após verificar 
os lucros das metalúrgicas, 
iniciou-se as rodadas de nego-
ciação. “Levamos esses valores 
para os trabalhadores. Fizemos 
uma eleição online, para que 
pudesse ser aprovado e 97% 
aceitaram as condições para 
esse ano, frente ao quadro que 
estamos passando”, explicou.
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obra da ComGás por causa 
da situação criada”.

Após a paralisação, a em-
presa entrou com uma ação 
na Justiça para conseguir 
uma liminar. A Prefeitura 
conversou com a ComGás e 
aceitou fazer um acordo, en-
caminhando o novo projeto 
para a Câmara.

Além da liberação, uma 
contrapartida foi feita, com 
a ComGás oferecendo 4,8 
mil metros quadros de pa-
vimentação e 250 toneladas 

de massa asfáltica para 
fazer o trabalho de tapa bu-
racos no município, além da 
retirada da ação na Justiça.

Com a rejeição, a empresa 
continua com o proces-
so contra a Prefeitura. De 
acordo com o secretário 
de Justiça e Cidadania, Je-
fferson Monteiro Da Silva, 
o governo já encaminhou 
sua defesa e espera por uma 
decisão para os próximos 
15 dias.

Questionado se o municí-
pio pode ser penalizada caso 
perca na Justiça, o secretá-
rio disse que isso não deve 
acontecer. “A Prefeitura 
não deve sofrer nenhuma 
consequência nesse sentido, 
mas o munícipe que perde, 
porque deixa de asfaltar 
uma rua que possui 4,8 mil 
metros. Além disso, perde 
250 toneladas de massa as-
fáltica que poderia recapear 
outras ruas”.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contado com 
a ComGás questionando 
sobre o projeto, o embargo 
da obra e as reclamações 
feitas por moradores da 
cidade. Em nota, a empresa 
informou que não vai se 
manifestar sobre o caso.

Estado mantém cidades da 
RMVale na fase amarela 
de flexibilização comercial

O governador Joao Doria 
(PSDB) anunciou no início da 
tarde desta sexta-feira (4) a 
manutenção da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) na 
terceira fase (amarela) do pla-
no estadual de flexibilização 
das atividades econômicas, o 
Plano São Paulo. Desde o iní-
cio de agosto nesta etapa, os 
municípios da região seguem 
autorizados a permitirem a 
abertura de diversos tipos de 
estabelecimentos comerciais 
em meio à pandemia do novo 
coronavirús.

Acompanhado pelo secre-
tário estadual de Saúde, Jean 
Carlo Gorinchteyn, Doria 
revelou durante seu pro-
nunciamento no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, 
que a RMVale e outras 12 
áreas paulistas permanece-
rão na ‘fase amarela’ até o 
próximo dia 11, quando uma 
nova avaliação será realizada. 
Nesta data, o Estado analisará 
as médias de novas interna-

Lucas Barbosa
RMVale

ções e mortes causadas pela 
Covid-19 e também as taxas 
de ocupação de leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento In-
tensivo) e de vagas disponíveis 
para cada cem mil habitantes. 
Na sequência, a secretaria 
estadual de Saúde definirá 
se as regiões estarão aptas a 
avançarem para próxima fase 
de flexibilização ou se serão 
obrigadas a permanecerem ou 
retrocederem de etapa.

Desde o dia 8 de agosto na 
fase amarela, as cidades da RM-
Vale continuam autorizadas a 
contarem com o funcionamen-
to, por seis horas diárias, de 
academias de musculação, bar-
bearias, bares, casas de ração, 
concessionárias de veículos, 
imobiliárias, lojas de comércio 
em geral, restaurantes, salões 
de beleza e shoppings.

De acordo com Doria, a fle-
xibilização das atividades eco-
nômicas nestas 13 áreas foi 
motivada principalmente pela 
queda de 14,8% do número de 
óbitos causados pela doença 
no comparativo entre julho e 
agosto, de 8.234 para 7.017 
casos.
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Pinda é contemplada na primeira fase; ação define rotas e prevê melhorias nas estradas 

Estado planeja tornar rodovias da 
região mais atrativas ao turismo

Com o objetivo de fortale-
cer o setor turístico paulista 
após o término da pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19), o Governo do 
Estado concluiu no último 
dia 25 a elaboração de um 
plano que pretende tornar 
mais atrativas as rodovias 
que cortam os municípios de 
São Paulo. Além das quatro 
cidades litorâneas da região, 
Pindamonhangaba também 
integra o projeto estadual, 
que cria roteiros de viagens 
automotivas.

Denominado ‘Rotas Cêni-
cas’, o plano desenvolvido 
pela secretaria estadual de 
Turismo foi apresentado 
durante uma cerimônia 
realizada em São Bento do 
Sapucaí, na última semana 
de agosto.

Respeitando um protocolo 
de prevenção ao contá-
gio do novo coronavírus, o 
evento reuniu autoridades 

Lucas Barbosa
RMVale

Pinda reabre Parque da Cidade e Bosque da Princesa

Devido ao avanço da ci-
dade no Plano São Paulo, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba liberou, na última 
semana, a reabertura do 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Liberados, espaços de lazer mantém normas como distanciamento social e uso de máscara por visitantes
Parque da Cidade e do Bos-
que da Princesa para ativi-
dades físicas individuais. Os 
espaços estarão abertos de 
segunda a sexta-feira, mas 
seguem impedidos de abri-
rem aos finais de semana e 
feriados.

Depois de cinco meses 

Projeto do Paradouro, em São Bento do Sapucaí, que faz parte do Rota Campista; investimento no turismo
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fechados, o público pôde 
retornar aos locais com 
restrições como capacidade 
de entrada, uso obrigatório 
de máscaras de proteção e 
horário de funcionamento. 
O Parque da Cidade estará 
aberto das 7h às 11 h e das 
14h às 18h. Já o Bosque da 

regionais e membros das 
secretarias estaduais de 
Infraestrutura, Logística e 
Transportes, Meio Ambiente 
e de Turismo.

Na ocasião, os represen-
tantes do Estado anunciaram 
a criação de quatro roteiros 
que turistas poderão percor-
rer, a partir de 2021, entre 

as rodovias que cortam a 
RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte).

Apesar de não revelar os 
prazos e valores dos inves-
timentos, o secretário de 
Turismo, Vinicius Lummertz, 
explicou que o projeto prevê 
implantações nas estradas 

de mirantes, paradouros, 
observatórios, passarelas 
elevadas (skywalks) e pon-
tos de informação e de apoio 
aos turistas. “O objetivo é 
que as rodovias deixem de 
ser apenas um caminho até 
o destino para tornarem-se 
parte da experiência do 
viajante. Precisamos levar a 

Princesa tem atividades das 
7h às 11h e das 12h às 16h. 

Quem gosta de praticar 
atividades ao ar livre deve 
estar atento às aglomera-
ções, além de evitar ações 
em grupos. Espaços como 
parquinhos, academia ao 
ar livre e quadras estão 

isoladas para uso.
A recomendação é de que 

pessoas que são do grupo 
de risco do novo coronaví-
rus, como grávidas, idosos 
e portadores de doenças 
crônicas, evitem ir ao Par-
que e Bosque.

A administração muni-

cipal destacou que inten-
sificou a fiscalização das 
normas de contenção do 
vírus, além da instalação de 
placas informativas. 

Haverá, ainda, a avaliação 
da possibilidade de aber-
tura também aos finais de 
semana.

chamada produção associa-
da ao turismo, que revela re-
giões e agrega valor aos seus 
produtos, inclusive a arte e 
o artesanato. Será aí que o 
pequeno empresário terá 
a oportunidade de vender 
sua mercadoria”, ressaltou 
o chefe da pasta.

Batizado de ‘Rota Ver-
tentes da Serra’, que tem 
como principais atrativos 
o cenário montanhoso da 
Serra da Mantiqueira e os 
pontos de observação dos 
dos Picos Agudo e Itapeva, o 
primeiro trajeto contempla 
Pindamonhangaba, Campos 
do Jordão, Santo Antônio do 
Pinhal e Tremembé.

Já o segundo, denomina-
do ‘Rota Arvoredo’, permite 
que os motoristas observem 
paisagens rurais e túneis 
naturais (formados por 
árvores), localizados entre 
Campos do Jordão, Montei-
ro Lobato e Santo Antônio 
do Pinhal.

Em contrapartida, a ‘Rota 
Campista’ tem como maior 
atrativo o mirante da Pedra 

do Baú, que permite uma 
visão privilegiada da cadeia 
rochosa da região. Além de 
Campos do Jordão, o roteiro 
contempla Santo Antônio 
do Pinhal e São Bento do 
Sapucaí.

Batizado de ‘Rota do Livro’, 
o quarto roteiro, que liga 
Monteiro Lobato ao distrito 
de São Francisco Xavier, 
abriga a fazenda que ins-
pirou a criação do ‘Sítio do 
Pica Pau Amarelo’ e outros 
lugares relatados nos contos 
do escritor Monteiro Lobato.

A secretária executiva de 
Logística e Transportes, Pris-
cila Ungaretti, ressaltou que 
a pasta aguarda a conclusão 
da lista de obras necessárias 
nas rodovias, para que os 
roteiros sejam implantados 
o mais breve possível. “A 
secretaria, junto com o DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem), já está pronta 
para receber as intervenções 
das ‘Rotas Cênicas’. Com 
esse projeto, além das vinte 
melhores rodovias do país, 
São Paulo terá também, as 
mais agradáveis”.

Segundo o Governo do 
Estado de São Paulo, serão 
divulgados, até o fim do 
ano, os trajetos das ‘Rotas 
Cênicas’ que contemplarão 
o trecho dp Litoral Norte 
e do ‘Circuito das Águas’, 
composto pelas cidades de 
Águas de Lindóia, Amparo, 
Jaguariúna, Lindóia Monte 
Alegre do Sul e Pedreira.


