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Lorena e Piquete anunciam 
aulas somente para 2021
Decretos de Teca Gouvêa e Marcondes também abordam nova fase da flexibilização 
de atividades comerciais e culturais; medidas entram em vigor nesta segunda-feira

Após registrar 238 casos 
da Covid-19, a Prefeitura de 
Piquete anunciou, na última 
quarta-feira (30), que as ati-
vidades escolares da rede de 
ensino municipal e privada 
serão retomadas apenas em 
2021. O documento também 
inclui novas normas de flexi-
bilização em estabelecimentos 
comerciais e clubes. A decisão 
para a retomada das aulas 
presenciais foi tomada após 
uma pesquisa realizada pela 
secretaria de Educação. 

Em Lorena, a Prefeitura 
publicou um novo decreto, 
nesta sexta-feira, que além 
de estender a quarentena de 
prevenção à Covid-19, ampliou 
a flexibilização de atividades 

não essenciais. O documento 
define a suspensão das aulas 
presenciais até o fim deste ano. 
Guaratinguetá, Aparecida e 
Pindamonhangaba estão entre 
as cidades que devem retomar 
as aulas apenas em 2021.

A retomada das aulas pre-
senciais em Lorena, uma das 
definições mais aguardadas 
por pais e responsáveis, foi pu-
blicada pela Prefeitura na noite 
da última sexta-feira (2). Apesar 
de não anunciar o resultado 
da consulta pública realizada 
nas redes sociais, no início de 
setembro, o decreto especifica 
que o regime de ensino remoto, 
a distância, permanecerá até o 
último dia letivo.
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Foto: Arquivo Atos

Acesso à escola municipal Leonor Guimarães, que teve retorno das aulas adiado após pesquisa com pais

Foto: Bruna Silva

Estrutura de nova ESF, entregue nesta semana em Pindamonhangaba; cidade amplia rede em 2020 durante a pandemia do novo coronavírus

Um dos leitos para atender pacientes da Covid-19, no hospital de campanha desativado em Ubatuba; Município garante que medida atendeu dados

Foto: Reprodução  PMU

Pinda entrega 
unidade do
ESF no bairro 
Arco-Íris 

Para assegurar um melhor 
atendimento aos pacientes 
do Araretama, a secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba 
entregou, na última quarta-fei-
ra (30), uma unidade de saúde 
em novo local. O posto da ESF 
(Estratégia Saúde da Família) 
conta com sala de enferma-
gem, expurgo, almoxarifado, 
consultórios, sala de reunião, 
consultório odontológico, 
além de espaço para retirada 
de medicamentos.
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Hospital para
coronavírus 
é desativado 
em Ubatuba

Com um total de 46 inter-
nações de vítimas do novo 
coronavírus desde sua inaugu-
ração, o hospital de campanha 
de Ubatuba teve suas ativi-
dades encerradas na última 
terça-feira (29). A Prefeitura 
justificou que a medida foi 
motivada pelo fim do prazo 
de contrato com a organiza-
ção social que administrava 
a unidade.
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São Sebastião 
cria ambulatório 
Pós-Covid para 
inibir sequelas
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Codesg assume 
reforma do 
Mercadão em 
Guaratinguetá

A reforma do Mercado Mu-
nicipal de Guaratinguetá, um 
dos prédios comerciais mais 
antigos do Vale do Paraíba, 
continua paralisada. Os tra-
balhos eram realizados pela 
empresa EMC Engenharia de 
Manutenção e Construção, 
que manifestou interesse 
pela rescisão contratual após 
problemas internos. A Codesg 
(Companhia de Desenvol-
vimento de Guaratinguetá) 
vai assumir os serviços. A 
reforma tinha previsão para 
conclusão em 2019 e o va-
lor orçado, R$ 2,9 milhões, 
é custeado com recursos 
do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias). Pág.  3

Jovem é morta 
pelo namorado 
após discussão 
em Lorena

O corpo da jovem Caroli-
ne Coelho, de 21 anos, foi 
encontrado nesta sexta-feira 
(2), após seu namorado, de 
25 anos, confessar o crime de 
feminicídio. A vítima estava 
desaparecida desde a última 
quarta-feira (30).

Caroline, morta pelo namorado

Foto: Arquivo pessoal
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Internados com 
Covid-19 tem 
visitas virtuais 
em Cruzeiro

Buscando amenizar a sauda-
de entre pacientes internados 
com o novo coronavírus (Co-
vid-19) e seus familiares, a San-
ta Casa de Cruzeiro confirmou, 
na última terça-feira (29), que 
o programa “visitas virtuais” 
segue até o fim da pandemia. 
Implantada no início de setem-
bro, a iniciativa já beneficiou 28 
vítimas da doença.
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Procon retoma 
presencial em 
Aparecida após 
seis meses
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Guaratinguetá - O setor de 
Planejamento da Prefeitura, que está 
deixando o comércio no entorno do 
Mercado Muncipal em dificuldades, 
com a morosidade das obras de revi-
talização do local. O acesso aos es-
tabelecimentos ficou comprometido 
por dias, fazendo piorar a situção dos 
empresários, que após as restrições 
na pandemia do coronavírus, pas-
saram a enfrentar o isolamento dos 
clientes. As reclamações de comer-
ciantes e consumidores ganharam 
as ruas nos últimos dias, com a 
esperança de chegar ao 'isolamento' 
da administração pública. 

Pindamonhangaba - A Prefeitu-
ra, que aproximou os moradores do 
Arco-Iris – parte extrema do Arare-
tama, ao atendimento de saúde, com 
a inauguração do ESF – Estratégia 
Saúde da Família – no local. Priori-
zando a expansão de atendimento e 
com investimento de R$ 800 mil, o 
prefeito Isael Domingues colocou 
um ponto final em mais de 15 anos 
de espera por parte da população. O 
novo espaço passa contar com recep-
ção para retirada de medicamento, 
sala de enfermagem, expurgo, al-
moxarifado, consultórios, sala de 
reunião e consultório odontológico.

Junior Filippo

Política a conta-gotas...
Numerologia 

Quem teve a oportunidade de 
ver, garantiu que a última consulta 
eleitoral – com ares de seriedade - 
analisada por um grupo político de 
Lorena, revelou dois candidatos se 
atropelando na largada com empate 
técnico; ‘outro (a)’ deixando dois 
concorrentes na retaguarda prova-
velmente correndo o risco de perder 
para branco e nulos no final. Imagi-
nem o desespero 'daquele idoso' que 
insiste em mais uma campanha...

Processo seletivo
Cresce o número de eleitores em 

Cachoeira interessados em saber 
da vida pregressa dos candidatos a 
prefeito e vereança, já que a cidade 
está necessitando desesperadamente 
de mudanças, não de pessoas, mas 
de políticos que tenham caráter 
e testemunho de vida. De acordo 
com os bem informados do pedaço, 
candidatos com delitos na Justiça, 
com histórico de rolos e negociatas 
devem ser eliminados da vida públi-
ca pelo ostracismo das urnas, e para 
isso, o governo na motolândia já 
contribuiu unindo todos no palanque 
de seu candidato à sucessão. Assim 
fica fácil, a população vai saber ‘em 
quem não votar’!!! 

Terreno escorregadio
Uma volta pelas esquinas de 

Guaratinguetá e a certeza que ne-
nhum candidato ainda ganhou a elei-
ção, por mais que a 'república dos 
bacanas' continue repetindo o coro 
do "já ganhou". Até então segue o 
mercado eleitoral feito 'bolo fatiado' 
com três candidaturas dependendo 
da definição dos indecisos. Claro 
que a tendência do 'voto útil' deverá 
prevalecer, mas como ensinam os 
experientes, "as pessoas tropeçam 
somente em pedras pequenas, das 
grandes, se desviam com mais faci-
lidade". Se o altivo tropeçar, já tem 
um na fila 'para abraçar'. E como ele 
gosta de abraçar...

Barulho de lata vazia
A pergunta das rodas políticas 

de Cruzeiro que ainda não foi res-
pondida é se Paulo Vieira acreditava 
mesmo que após perder a rádio 
comunitária – que na verdade nunca 
teve – e a legenda para candidatar-
-se a vereador, o polêmico Antônio 
Marciano iria baixar as armas? Esta 
semana quem entrou em sua ‘alça de 
mira’ foi a dupla Nelson Pinheiro - o 
Gordo, e Sandra Cunha, que além 
de configurar na ata da nova dire-
toria da emissora, ganharam suas 
legendas para disputarem vagas na 
Câmara sob as ‘bênçãos de PV’, é 
claro...

Esqueleto no armário
Em retaliação aos ataques de 

Marciano, disseram que Paulo Viei-
ra liberou seu grupão da faculdade 
para relembrar pelos balcões e ca-
fezinhos de Cruzeiro o período em 
que o ex-vereador Marciano con-
tratou uma assessora com diploma 
falsificado e ‘outras cositas mas’. 
Perguntem ao Charles Fernandes, 
que evita até espirrar para não cha-
mar atenção...

Aritmética das ruas
Quem apostou que o lançamen-

to de sete candidaturas deveria 
pulverizar a tendência eleitoral de 
Pindamonhangaba, já mudou de 
opinião. Pelo que se ouviu entre as 
lideranças mais coerentes da cidade, 
com o desenrolar da campanha, as 
consultas eleitorais apontam de-
créscimo no número de indecisos, 
porém, a ordem de largada se mos-
tra inalterada. Parece que uma das 
candidaturas se mantém à frente, 
duas estão emboladas num segun-
do plano, e as demais patinando 
na lanterna. Para os numerólogos, 

Com o propósito de recriar Cachoeira Paulista em todas as áreas e 
setores da economia, o candidato a prefeito Antonio Mineiro (MDB) 
passou pelo cafezinho do Atos, esta semana, para falar de suas estratégias 
e como pretende unir forças com a população nesta missão. Ele disputa 
a eleição com apoio do Dr. Ailton Vieira como vice, e segue para 15 de 
novembro com cerca de 80 candidatos à Câmara. Um dos colaboradores 
desta nova aliança é o engenheiro Fernando Hummel, que defende um 
'saneamento geral' da atual política que tem atrofiado a cidade.

Antonio Mineiro em visita a redação do Atos, com Fernando Hummel

REFORMAR OU CONSTRUIR?
No início do mês de setembro o 

ministro Paulo Guedes apresentou 
uma reforma administrativa para 
o país.

A reforma administrativa al-
tera princípios constitucionais e 
não toca na regulamentação de 
questões como avaliação de de-
sempenho funcional.

A margem, a questão da meri-
tocracia, e não prevê a regulamen-
tação do artigo da Constituição e 
nem a perda do cargo público por 
insuficiência de desempenho.

Além da questão fiscal, onde a 
folha de pagamento do governo é 
um problema, a reforma não prevê 
a questão da construção de um mo-
delo, junto com o Legislativo, que 
possa abranger todas as esferas do 
governo e para os funcionários 
públicos no quadro atual.

É cômico se não fosse trágico, 
em 1998, 22 anos atrás, o minis-
tro Luiz Carlos Bresser, Ministro 
da Administração e Reforma do 
Estado, do governo Fernando 
Henrique Cardoso, enviou a pro-

posta da Emenda Constitucional 
no.19, alterando o artigo 41 da 
Constituição (Artigo 41- São está-
veis após 3 (três ) anos de efetivo 
exercício...) e onde o Congresso 
Nacional após análise e alterações 
elaborasse uma lei regulamentan-
do as alterações.

A emenda chegou a ser apro-
vada pela Câmara; o Senado fez 
algumas alterações e está à espera 
de uma nova avaliação pelos de-
putados desde 2007, ou seja, 13 
anos na gaveta!

A Emenda 19 estabeleceu:” 
como condição para aquisição da 
estabilidade, é obrigatória a ava-
liação especial de desempenho”, 
possibilidade de perda de cargo 
mediante avaliação periódica de 
desempenho na forma da lei com-
plementar.

Essa lei complementar nunca 
foi aprovada!

Na exposição de motivos da 
referida emenda o governo reafir-
mava a importância do princípio 
constitucional da eficiência, intro-
duzido pela Constituição de 1988, 
diante das mudanças que o mundo 
atravessava nas relações interna-
cionais, comerciais, no mercado 
e na adequação do Estado a este 
novo modelo de mundo.

A globalização batia nas nossas 
portas!

A dimensão da eficiência na 
administração pública capaz de 
gerar mais benefícios, na forma de 
prestação de serviços à sociedade, 
com os recursos disponíveis, em 
respeito ao cidadão contribuinte.

A necessária busca para o 
equilíbrio das contas públicas que 
enfrentam desequilíbrios e que 
poderão ter mais liberdade para 
a adoção de medidas de redução 
e adequação de seus quadros de 
pessoal, observando critérios para 
evitar a utilização abusiva ou a 
perseguição pessoal ou política.

A recuperação da democracia 
em nosso país coincidia com a 
crise financeira que atravessá-
vamos e a Constituição de 1988 
substanciou uma ideia de admi-
nistração pública verticalizada, 
hierárquica, rígida, que propiciou 
a proliferação de controles muitas 
vezes desnecessários.

O momento exigia a criação de 
novos modelos, novos conceitos 
que reorientariam a ação estatal 
em direção a eficiência e a quali-
dade dos serviços prestados.

Para o governo Fernando Hen-
rique Cardoso a reforma admi-
nistrativa tornava-se componente 
indissolúvel do conjunto das 
mudanças constitucionais que 
estavam sendo propostas a esta 
nova sociedade, sem guerra fria, 
o fortalecimento do capitalismo, 
economia de mercado, a globa-
lização.

O Estado precisava acompa-
nhar estas modificações, a neces-
sária redefinição de seu papel e 
forma de atuação e o equaciona-
mento definitivo, consistente, de 
suas crises.

O revigoramento da capaci-
dade de gestão, de reformulação 
de políticas públicas elemento 
definitivo para a retomada do 
desenvolvimento e a superação 
definitiva da crise fiscal.

Se a proposta do ex-ministro 
de Fernando Henrique Cardoso, 
Bresser Pereira, é mais flexível e 
abrangente que a atual do ministro 
Paulo Guedes e o clima político 
vigente, a campanha explícita do 
presidente para a reeleição, talvez 
daqui uns 25 anos, tenhamos uma 
nova reforma aprovada.

A reforma da previdência de-
morou, mais ou menos, 30 anos.

A reforma da educação demo-
rou 25 anos para ser aprovada.

Vamos que vamos!

“ Essa lei complementar 
nunca foi aprovada! ”

“Á única coisa que 
nos salva da burocracia 
é a ineficiência”

Eugene McCarthy

qualquer mudança de posição nesta 
temporada de caça aos votos tem de 
acontecer até o final de outubro, daí 
pra frente, só uma catástrofe pode 
mudar as coisas.

Capital Federal
Mesmo em período eleitoral con-

siderado fora de época para buscar 
recursos em Brasília, o prefeito Isael 
Domingues, bem acompanhado com 

o deputado Marcio Alvino (PL), 
transitou dias atrás pelos corredores 
do Governo Federal articulando 
importantes reuniões e contatos 
para trazer novos investimentos para 
Pindamonhangaba. 

Animado
Quem pensou que a artilharia pe-

sada que descarregaram em cima do 
prefeito Isael fosse desanimá-lo, se 
equivocou. O homem vem demons-
trando muita animação e garra para 
enfrentar sua campanha à reeleição 
e já tem na ponta da língua os pro-
jetos que preparou para apresentar 
à população, bem como os novos 
investimentos na saúde, segurança, 
tecnologia e mobilidade urbana, que 
serão grandes bandeiras da nova ges-
tão. Isael pontuou com sua equipe de 
campanha que a sociedade está farta 
de discursos políticos, que querem 
ouvir sobre realizações . E isso, ele 
tem o que mostrar, o que credibiliza 
sua proposta: “quem já fez, continu-
ará fazendo ainda mais...”, afirmou 
o Domingues!

Fazendo a diferença
Se serviços prestados forem refe-

rência de apoio para ganhar eleição, 
parece que o prefeito de Lorena, 
Fábio Marcondes está acima da 
média para fazer uma indicação. 
Mais de 14 qui-
lômetros de no-
vas galerias de 
águas pluviais, 
pavimentação 
asfáltica e com 
bloquetes numa 
infinidade de 
ruas por toda 
cidade, revita-
lização de praças – e agora vem a 
Matriz – modernização da ilumina-
ção pública e mais uma sequência de 
obras jamais vista em dois mandatos 
no município. Outro fato importan-
te foi o acréscimo do patrimônio 
público, com a compra do prédio 
da Casa da Cultura, serviços que 
resultaram na área de mais de 13 

mil metros quadrados, que está per-
mitindo a construção do Centro de 
Eventos, e entre outros, a aquisição 
da residência histórica da saudosa 
Maria Pinto Antunes. Mas se o 
quesito for seriedade administrativa, 
Marcondes moralizou as finanças 
públicas, modernizou e equipou a 
Prefeitura, fortaleceu a educação, a 
saúde e investiu no social – tudo isso 
com oposição nociva do Legislativo. 
Preparou sua vice, Marietta Barte-
lega para sucessão. Com a palavra 
os eleitores.

Perguntar não ofende
Qual foi o político destaque de 

Cachoeira que em seu aniversário 
puxou o espírito natalino e distribuiu 
mais de R$ 800 mil em presentes? 
Disseram que foram dois carrões 
(um pra ele, outro pra esposa), uma 
camionete zerada para o filhão e um 
seminovo para governante de suas 
finanças...

O que todos querem saber
Porque os carros de propaganda 

eleitoral da campanha de Arilson do 
Cícero (PSC) – meio secretário de 
Assistência Social de Guará – estão 
adesivados sem a foto do prefeito 
Marcus Soliva e do vice Regis 
Yasumura, enquanto os de outros 
candidatos a Câmara, ligados ao 
grupo, constam os três, ou seja, 
prefeito, vice e vereador???

Arranhando e passando...
...pomada O vídeo de lançamen-

to da campanha de Junior Filippo a 
prefeito de Guará ganhou as redes 
sociais esta semana com uma men-
sagem de ‘elogio’ aos concorrentes, 

mas ao mesmo 
tempo chaman-
do os eleitores 
à realidade de-
les: dois sem 
exper iênc ias 
e realizações 
para mostrar 
e o outro, um 
bom zelador da 

cidade, que deixará a conta para os 
próximos prefeitos pagarem. Sem 
medo de errar, o filho do Coronel 
chamou toda população para o abra-
ço. “E abraço do ‘Gordinho é fatal’, 
abraçou, votou...”

Apostas
Corre na boca pequena do 'Mer-

cadão' de Lorena que as duas can-
didatas aà prefeita, Marietta Bar-
telega  (DEM) e Flavia Brazuna 
(PT), podem surpreender em 15 de 
novembro, subindo ao pódio das 
urnas. Parece que entre os prefeitu-
ráveis, 'um' a rejeição está indo às 
alturas, um 'outro' estaria precisando 
de uma fonoaudióloga urgente, e o 
'terceiro' vai faltar tempo para expor 
e convencer os eleitores sobre suas 
teorias filosóficas.

Márcio Alvino, Isael e André do Prado

Política da reconstrução

Fabio Marcondes
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Guará espera retomar reforma 
do Mercadão em duas semanas
Obra tem investimento de R$ 2,9 milhões do Dade; empresa vencedora de licitação para 
execução dos trabalhos não deve concluir planejamento; Codesg assume nesta semana

A reforma do Mercado Mu-
nicipal de Guaratinguetá, um 
dos prédios comerciais mais 
antigos do Vale do Paraíba, 
continua paralisada. Os tra-
balhos eram realizados pela 
empresa EMC Engenharia 
de Manutenção e Constru-
ção, que manifestou interesse 
pela rescisão contratual após 
problemas internos. A Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá) vai 
assumir os serviços.

A reforma, que tinha previ-
são para conclusão em 2019 
e valor orçado em R$ 2,9 mi-
lhões, é custeada com recursos 
do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias), setor que fortalece 
os municípios turísticos no 
estado de São Paulo.

A secretaria municipal de 
Turismo confirmou que os 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

trabalhos serão retomados na 
segunda quinzena de outubro. 
Segundo o secretário Mário 
Augusto Nunes, a rescisão 
contratual com a EMC ainda 
não foi confirmada.

Sem a rescisão, a Codesg não 
pode assumir os serviços. Mari-
nho garantiu que a Prefeitura 
está fiscalizando os trabalhos 
já concluídos pela EMC antes 
de assinar a rescisão. Após o 
distrato, a Codesg assume os 
trabalhos. “Estamos fazendo 
análises documentais, o que 
foi medido e pago, para que a 
gente possa solucionar as pen-
dências documentais para em 
ato definitivo a Codesg assumir 
e concluir”.

No Centro, além das obras do 
Mercado Municipal, estão em 
andamento o alargamento das 
calçadas da rua Dr. Martiniano 
e o túnel receptivo turístico, que 
fica no complexo ferroviário 
da praça Condessa de Frontin. 
As duas obras têm recursos do 
Dade e estão sendo executadas.

Segundo Marinho, não há 
atrasos ou paralisações nessas 
duas obras. Houve pausa nos 
trabalhos apenas nos dias em 
que choveu, de acordo com o 

secretário. As três obras são 
carro-chefe do turismo no 
Centro Histórico do município 
e têm como objetivo aproxi-
mar os turistas que visitam a 

cidade, o comércio da região 
central e atrativos locais como 
o Museu Rodrigues Alves, a 
Matriz de Santo Antônio o 
próprio Mercado.

Foto: Leandro Oliveira

O Mercado Municipal de Guaratinguetá, que deve ter as obras retomadas nos próximos dias; 50% concluída

Gastos de vereador de Lavrinhas 
em casa noturna vira alvo do TCE
Parlamentar garante de gastos em Brasília foram devolvidos à Câmara; 
apontamento relatado em levantamento do Tribunal é referente a 2018

Um relatório do Tribunal 
de Contas do Estado apontou 
que o vereador Mário Fábio 
dos Santos Fonseca (PSD), 
de Lavrinhas, teria usado 
recurso público em uma casa 
noturna de Brasília, em 2018. 
Na época, o parlamentar 
informou que teria ido até 
a capital federal para pedir 
emendas parlamentares aos 
deputados. Segundo o TCE, fo-
ram gastos R$ 220 na boate.

O Tribunal deu publicidade 
à informação após rejeitar as 
contas da Câmara, referentes 
ao ano de 2018. O TCE julgou 
as contas irregulares devido 
aos valores pagos na viagem 

Leandro Oliveira
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à Brasília, que teve, além do 
gasto na casa noturna, mais 
de R$ 800 pagos em uma 
churrascaria e quase R$ 500 
pagos em corridas de táxi.

“Realmente o Tribunal iden-
tificou algumas despesas rea-
lizadas com alimentação fora 
da sede que chamaram a aten-
ção. A referida é uma em uma 
casa chamada Alpha Club, no 
montante de R$ 220. Isso foi 
votado pelo TCE, fizemos o 
apontamento e a matéria foi 
submetida ao julgador das 
contas que entendeu sobre 
a irregularidade da matéria”, 
explicou o diretor-técnico do 
TCE em Guaratinguetá, Sidinei 
Sarmento.

Mário Fonseca se defendeu. 
“Nós não sabíamos que o local 
era de má conduta, tanto que 

na nota, o valor é de R$220, 
mas éramos eu e outro ve-
reador, não eu sozinho. São 
R$110 meu e R$ 110 de 
outro vereador. O horário 
que nós fomos era 19h, era 
próximo do hotel que a gente 
estava. Foi uma indicação de 
pessoas que estavam perto”, 
argumentou o vereador. “Era 
a primeira vez que nós fomos 
à Brasília. Somos do interior, 
não sabíamos nada sobre a 
localidade”.

Além dos R$ 220 gastos na 
casa noturna, foram pagos 
ainda R$ 872 por cinco re-
feições em uma churrascaria 
e R$ 477 em corridas táxi. 
Fonseca afirmou que esses 
pagamentos não têm nada a 
ver com ele e afirmou que os 
recursos foram devolvidos. 

“Foram todos devolvidos, com 
ressarcimento, tudo certinho”.

O diretor do Tribunal con-
firmou que os recursos re-
almente foram devolvidos, 
já na mesma época da fisca-
lização. “À época do nosso 
apontamento, o presidente 
da Câmara Municipal deter-
minou que os valores fossem 
restituídos ao erário. Esse 
valor, na época, já foi recom-
posto”, respondeu.

Fonseca não citou o nome 
do vereador que esteve com 
ele na casa noturna, e que 
também seria responsável por 
metade da conta dos R$ 220 
gastos com dinheiro público. 
A Câmara de Lavrinhas foi 
contatada por telefone, mas  
não houve nenhuma resposta 
até o fechamento da matéria.

Fonseca teve gasto questionado

Foto: Reprodução

Prefeitura de Caraguá busca conter “invasão” 
de motoristas de aplicativo de outras cidades

Atendendo uma reivindica-
ção dos taxistas de Caragua-
tatuba, a Prefeitura iniciou 
na última quinta-feira (1) o 
cadastramento dos motoristas 
do aplicativo Uber que poderão 
atuar no município durante fe-
riados e a temporada turística. 
Segundo o Executivo, a medida 
busca conter novas “invasões” 
de condutores autônomos de 
outras cidades que se deslocam 
até Caraguatatuba somente em 
datas de alta concentração de 
visitantes.

De acordo com a secretaria 
de Mobilidade Urbana e Prote-
ção ao Cidadão, os motoristas 
de Uber interessados em tra-

Lucas Barbosa
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balhar deverão se inscrever até 
o fim deste mês no aplicativo 
‘SP-156’. Além de fornecerem 
dados pessoais, os autônomos 
deverão anexar uma série de 
documentos relacionados aos 
seus veículos e licenças junto 
ao Uber.

Na sequência, a Prefeitura 
de Caraguatatuba emitirá um 
certificado de autorização, que 
deverá ser portado pelos traba-
lhadores durante as corridas.

Os condutores que forem 
flagrados atuando sem o do-
cumento serão multados em 
R$214,20. O valor da penali-
zação dobra em caso de rein-
cidência.

Durante entrevista à mídia 
regional, o vice-prefeito Eugê-
nio de Campos Junior afirmou 

que o cadastro obrigatório foi 
a alternativa encontrada pelo 
Executivo para evitar que 
condutores de outros municí-
pios prejudiquem moradores 
de Caraguatatuba que atuam 
como taxistas ou motoristas 
de Uber.

Contando com o apoio da 
Polícia Rodoviária Estadual, 
a fiscalização será iniciada a 
partir de novembro por agentes 
da secretaria de Mobilidade Ur-
bana e Proteção ao Cidadão, que 
ficarão distribuídos em pontos 
estratégicos da cidade praiana. 

Regulamentação – Em 24 de 
julho, o Jornal Atos publicou 

uma matéria sobre as mudan-
ças promovidas pela Prefeitura 
de Caraguá na regulamentação 
do transporte por aplicativo.

Na ocasião, um decreto bai-
xado pelo prefeito Aguilar Ju-
nior (MDB) estabeleceu que po-
derão exercer a função apenas 
motoristas que não possuem 
antecedentes criminais, sejam 
inscritos como contribuinte 
individual do INSS (Instituto 
Nacional de Seguridade Social), 
comprovem a contratação de 
seguro de APP (Acidente Pes-
soais a Passageiros), trabalhem 
com veículos com no máximo 
três anos de fabricação e que 

estejam em dia com a situação 
contratual de serviço junto à 
direção do aplicativo.

Para não prejudicar o traba-
lho dos taxistas, os motoristas 
de Uber, que em Caraguatatuba 
chegam à aproximadamente 
150, só podem aceitar corridas 
através do aplicativo, ficando 
proibidos de estacionar em 
pontos de táxi ou em trechos 
da via municipal para alicia-
rem passageiros, atenderem 
aos chamados de usuários 
diretamente em via pública 
ou tratarem diretamente com 
os clientes horários e preços 
pelo serviço.

Jovem é morta pelo namorado após discussão

A Prefeitura de Lorena 
está recebendo as solici-
tações de isenção de IPTU 
(Imposto Territorial e Pre-
dial Urbano) e da taxa de re-
moção do lixo para 2021. O 
prazo para enviar os pedidos 
segue até o dia 30 de novem-
bro. A projeção do Município 
é de que aproximadamente 
setecentas pessoas sejam 
beneficiadas.

O serviço segue a atuali-
zação de uma lei, aprovada 
em 2019, que ampliou o 
quadro de atendidos na 
cidade. Para ter a isenção é 
necessário que o morador 
atenda requisitos como ser 
aposentado, pensionista 
ou beneficiário de renda 
mensal vitalícia, com mais 
de 60 anos de idade e que 
possua rendimentos mensais 
inferiores a dois salários 
mínimos. Os aposentados 
por invalidez também têm 
direito à isenção, desde que 
seja comprovada por laudo 
emitido por um órgão oficial 
da Previdência. Pessoas com 
deficiência física, mental ou 
doença grave comprovada 
por laudo médico, benefici-
ários do BPC (Loas) e guar-
dião definitivo de menor, 
em processo judicial trami-
tado na Comarca de Lorena 
também podem solicitar a 
isenção.

Todos esses perfis devem 
atender as mesmas exigên-
cias: não possuir rendimen-
tos mensais superiores a dois 
salários mínimos, e de que o 
proprietário ou compromis-
sário comprador resida no 
imóvel e não possuia outra 
casa na cidade.

Para solicitar o serviço, 
os interessados devem pro-
tocolar o requerimento de 
isenção na subsecretaria de 
Tributação, localizada no 
Paço Municipal e apresentar 
a documentação original 
do proprietário, cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
residência referente ao mês 
anterior ao do protocolo, 
comprovante de renda ou 
declaração de imposto de 
renda e um documento que 
comprove a titularidade do 
imóvel objeto do pedido, 
como matrícula do imóvel 
ou escritura pública.

Se o protocolo for feito 
por terceiros, é necessá-
ria a apresentação de uma 
procuração no nome do 
proprietário e o RG e CPF do 
procurador. 

De acordo com a secreta-
ria de Comunicação, foram 
emitidas 706 isenções em 
2019, e a expectativa para 
o próximo ano é de que esse 
número seja superado.

O setor de Tributação aten-
de o público de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 17h. O 
requerimento pode ser bai-
xado no site lorena.sp.gov.br 
ou na página no Facebook da 
Prefeitura. Mais informações 
sobre o serviço pelo telefone 
(12) 3185-3000.
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Lorena abre 
isenção de 
impostos
para 2021
Moradores devem 
pedir benefício até 
o fim de novembro

O corpo da jovem Caroline 
Coelho, de 21 anos, foi encon-
trado nesta sexta-feira (2), após 
seu namorado de 25 anos con-
fessar o crime de feminicídio. A 
vítima estava desaparecida des-
de a última quarta-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil 
de Lorena, Carolina teve um de-
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sentendimento com seu com-
panheiro por volta das 19h30 
do dia do desaparecimento, na 
casa onde o casal morava. Na 
mesma noite, os dois saíram do 
local, juntos em um veículo, e 
depois disso ela nunca mais foi 
localizada.

Um inquérito foi instaurado 
para investigar o desapareci-
mento e durante a apuração 
do caso, os investigadores 

descobriram que naquela noite 
a discussão acabou em crime.

Confrontado, o namorado 
da vítima confessou o crime e 
indicou a localização do corpo. 
Segundo a polícia, Caroline 
apresentava sinais de lesões, 
indicando morte por asfixia.

A jovem, que cursava o úl-
timo ano da faculdade de Di-
reito, deixou uma filha de três 
anos de idade. O pai da criança 
é o autor do crime. Ele teve sua 
prisão preventiva decretada 
por trinta dias.Caroline, morta pelo namorado

Foto: Arquivo pessoal
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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.

TRISTE DEMAIS – Ministério 
da Economia autorizou venda 
ou leilão do prédio histórico da 
Praça Mauá, número 7, em que 
funcionaram, no Rio: O INPI, 
a Embratur, O Jornal ‘A Noite’, 
e a Rádio Nacional. Primeiro 
‘arranha céu’ sul-americano. 
Todo em arte decô... Trabalhei 
lá 35 anos, na Rádio Nacional 
do Rio de Janeiro, que já foi 
um dia a maior emissora da 
América Latina, com ondas 
médias, curtas e de modulação 
de frequência. Hoje o prédio 
destoa de uma praça de Museus 
moderna. Mas podia ser o Museu 
das Comunicações, por tudo que 
representou... Deve-se o estado 
do prédio ao falso milionário Eike 
Batista que queria fazer dele um 
hotel, antes de falir...
DESINTERESSE – Resta saber 
se alguém vai se interessar 
pelo ‘Edifício A Noite’. Porque 
pela Empresa de Correios 
e Telégrafos, outro elefante 
branco, ninguém se interessou...
B ATATA D O  P O LT R Ã O 
A S S A N D O  –  F o r m a d a 
a  c o m i s s ã o  m i s t a  d o 
impeachment, o governador 
a fas tado do Rio ,  Wi lson 
Witzel tenta conversar com 
desembargadores e deputados 
escolhidos: Pela Justiça virão 
os magistrados: Teresa Castro 
Neves, José Carlos Maldonado 
de Carvalho, Maria da Glória 
Bandeira de Mello, Fernando 
Foch e Inês da Tr indade 
Chaves de Melo. Os cinco 
deputados escolhidos são: 
Alexandre Freitas (Novo), 
Waldeck Carneiro (PT), Chico 
Machado (PSD), Dani Monteiro 
(PSOL) e Carlos Macedo 
(Republicanos). Acho difícil 
que Witzel escape dessa....
ANIMAL NÃO É BRINQUEDO 
– Bolsonaro primeiro lançou 
dúvida sobre a sanção. Mas, 
acabou aprovando sem vetos a 
lei que aumentou a pena sobre 
prática de maus tratos contra 
animais. Avaliou, inicialmente, 
que o aumento da pena não teria 
eficácia. Mas acabou convencido, 
por seu ‘cobertor de orelha’. 
Quando o presidente encerrou 
o dia, Michele perguntou a ele: 
‘Já sancionou? E o presidente 
respondeu: Você tá dando uma 
de Paulo Guedes que manda 
eu sancionar imediatamente 
os projetos relacionados à 
economia...’. Fofocas a parte, a 
lei vigora prevendo prisão de 2 a 
5 anos para quem fizer maldade 
com os bichinhos.
MACACO OLHA TEU RABO 
– O INPE, órgão controlador 
das queimadas que, volta-e-
meia – escandaliza incêndios na 
Amazônia e no Pantanal, não deu 
conta de fiscalizar sua própria 
área. Pegou fogo no entorno do 
Instituto em Cachoeira Paulista. 

E ninguém diz nada. Faz lembrar 
o brocardo latino: ‘carda momon 
in alienum cullum refrigerio est’, 
ou seja, ardência no rabicó dos 
outros é refresco...
TÔ COM RODERLEY – 
Vereador Roderley Miotto volta 
a defender a implantação de 
um Restaurante Bom Prato, em 
Pindamonhangaba. O empenho 
é o ‘canto do cisne’ do Edil, vez 
que Roderley não virá candidato 
à reeleição, iniciando período 
sabático em preparação para 
salto maior na política. Que 
consiga avançar no projeto. 
Hoje vejo pessoas humildes 
se deslocando de ônibus até 
Taubaté, em busca da comida 
boa e de qualidade no Bom 
Prato de lá...
CORRIDA ESPACIAL – 
Produtores de vacinas contra a 
Covid-19 estão em verdadeira 
corrida espacial. Os Russos 
batizaram a deles com nome de 
sua nave pioneira: Sputnik-V... 
Doria não esconde o interesse 
de vacinar a qualquer custo 
com o antidoto dos chineses 
que, primeiro quebraram nossas 
pernas para depois vender as 
muletas: criaram o vírus para 
vender a vacina. O Governador 
de São Paulo marcou até a data 
de iniciar a vacinação: 15 de 
dezembro. Comprou 46 milhões 
de doses. Só falta a ANVISA não 
aprovar...
PEGANDO FOGO – Se você 
acha que o tempo está quente no 
Vale do Paraíba que se prepare: 
A Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil emitiu 
alerta: ‘Pode fazer mais calor’, 
pelo menos até 3 de outubro...
VISITA DO COMANDO – 
Coronel Conrado, comandante 
da Guarnição Federal do 
Exército em Pindamonhangaba 
e do Segundo Batalhão de 
Engenharia de Combate, foi 
prestigiado, agora que está 
prestes a encerrar sua estada 
em Pinda, pela visita do General 
de Exército, Eduardo Antônio 
Fernandes, comandante militar 
do Sudeste. Veio acompanhado 
do Diretor da Segunda Divisão 
do Exército, General Edson 
Diehl. A visita terminou com 
formatura no Batalhão Borba 
Gato, após visita a 11ª e 12ª 
Companhias de Engenharia de 
Combate Leve...  
APARECIDA PRONTA – 
Cidade, cuja vida religiosa e 
econômica gira em torno da 
Basílica da Padroeira do Brasil, 
está preparada para receber 
romeiros e turistas no feriadão 
de 12 de outubro. Há restrições. 
Não será permitida a presença 
em missas. Não funcionará 
o comércio interno. Mas será 
permitida a visitação à imagem. 
Hotéis e pousadas ainda tem 
poucas vagas... 

Com aulas somente em 2021,
Piquete anuncia nova  fase da 
flexibilização de atividades
Atividades essenciais e academia têm horário ampliado; escolas 
municipais adiam volta após negativa em pesquisa da Prefeitura

Após registrar 238 casos 
da Covid-19, a Prefeitura 
de Piquete anunciou, na 
última quarta-feira (30), que 
as atividades escolares da 
rede de ensino municipal 
e privada serão retomadas 
apenas em 2021. O docu-
mento também inclui novas 
normas de flexibilização em 
estabelecimentos comerciais 
e clubes.

A decisão para a retomada 
das aulas presenciais foi 
tomada após uma pesquisa 
realizada pela secretaria de 
Educação. “Eles (pais e res-
ponsáveis por alunos) acham 
muito perigoso expor as 
crianças numa situação que 
ainda não está em controle, 
o que pode reverter numa 
condição ainda pior. Então, 
técnicos da secretaria e pais 
decidiram por não voltarmos 
com as aulas presenciais, 
mantendo apenas o ensino à 
distância”, revelou a prefeita 
Teca Gouvêa.

Além da suspensão das 
aulas neste ano, fica proibi-
da abertura de clubes, casa 
de festas, pontos turísticos 
e comércio ambulante. O 
decreto autoriza o funcio-
namento de setores como 
imobiliárias, comércio de 
veículos, lojas, escritórios e 
oficinas de segunda-feira à 
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sábado, das 10h às 18h, com 
40% da ocupação do local, 
assim como salões de beleza 
e barbearias, que devem aten-
der individualmente.

Já academias e centros de 
ginástica devem atuar com 
atendimento individual e ocu-
pação de até 30% do espaço 
das 8h às 11h, das 14h às 
17h e à noite, das 19h às 21h, 
cumprindo oito horas diárias. 
Farmácias poderão funcionar 
sem restrições. Atividades 
essenciais como padarias, 

açougues, supermercados e 
quitandas poderão reabrir 
aos domingos e feriados, das 
8h30 às 13h, ficando vedado o 
serviço delivery após o horário 
mencionado.

Em pontos de consumo local 
como bares, restaurantes e 
similares, o atendimento deve 
ser em espaço arejado com 
ocupação máxima de 40%, até 
as 22h, não ultrapassando das 
oito horas por dia. É obrigató-
rio o distanciamento de, no mí-
nimo, dois metros de distância 

entre mesas com capacidade 
de até seis cadeiras, e proibido 
self service e consumo em bal-
cão, permitido, apenas pratos 
feitos ou à la carte.

Em caso de descumprimento 
das medidas, os estabeleci-
mentos serão autuados em 
até cinquenta Ufesp’s, equiva-
lentes à R$ 1.380,50. No caso 
de circulação de pessoas em 
espaços públicos sem o uso de 
máscara, será aplicada multa 
de até cinco Ufesp’s, o que 
representa R$ 138,05.

Foto: Arquivo Atos

Acesso à escola municipal Leonor Guimarães, que teve retorno das aulas adiado após pesquisa com pais

Lorena amplia quarentena e adia 
retomada das aulas para 2021

A Prefeitura de Lorena 
publicou um novo decreto, 
nesta sexta-feira, que além de 
estender a quarentena de pre-
venção à Covid-19, ampliou 
a flexibilização de atividades 
não essenciais. O documento 
define a suspensão das aulas 
presenciais até o fim deste 
ano. Guaratinguetá, Apareci-
da e Pindamonhangaba estão 
entre as cidades que devem 
retomar as aulas apenas em 
2021.

A retomada das aulas pre-
senciais no município, uma 
das definições mais aguarda-
das por pais e responsáveis, 
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Flexibilização de atividades culturais, comerciais e de ensino atende novos 
serviços mediante protocolos sanitários; medida entra em vigor nesta segunda

foi publicada pela Prefeitura 
na noite da última sexta-feira 
(2). Apesar de não anunciar o 
resultado da consulta pública 
realizada nas redes sociais, no 
início de setembro, o decreto es-
pecifica que o regime de ensino 
remoto, a distância, permane-
cerá até o dia 31 de dezembro. 
“As atividades escolares não 
presenciais, de gestão escolar, 
da rede municipal de ensino e 
de outras atividades docentes, 
assim como o cumprimento 
dos calendários escolares e a 
aplicação dos conteúdos pro-
gramáticos não serão prejudi-
cados (trecho da nota)”. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, que realizou duas 
consultas públicas, divulgou 
que ouviu 1.101 funcionários 

da Educação e 9.798 pais e 
responsáveis, sendo 94,27% 
e 89% contrários à retomada 
presencial neste ano, respec-
tivamente. No Litoral Norte, 
Caraguatatuba e São Sebastião 
também retomarão as aulas 
em 2021.

Para a rede privada, o retor-
no ficará sujeito ao cumpri-
mento das restrições de capa-
cidade e horário previstas para 
o setor “serviços” e mediante 
apresentação de um protocolo 
sanitários junto à secretaria 
de Saúde. O funcionamento 
da educação não-regulada 
ficará sujeito ao deferimento 
da solicitação.

De acordo com as determi-
nações do governador João 
Doria (PSDB), as aulas na rede 

estadual estarão liberadas para 
retornarem na próxima quar-
ta-feira (7), presencialmente, 
com especificações como a 
capacidade de 35% das salas 
de aula.

Com a prorrogação da qua-
rentena para o dia 18 de outu-
bro, Lorena ampliou a flexibili-
zação para o setor alimentício. 
Praças de alimentação do Sho-
pping Center, galerias e salas 
de cinema estarão liberadas 
para funcionamento seguindo 
os horários pré-estabelecidos 
em decretos anteriores. As 
salas de cinema devem atender 
requisitos como a ocupação 
máxima de 40%, controle 
de acesso e hora marcada e 
assentos marcados com o dis-
tanciamento de no mínimo 1,5 
m. A mesma distância para as 
filas em bilheterias.

Para o funcionamento do 
cinema, o Executivo destacou 
ainda a necessidade da “... 
adoção de protocolos geral e 
setorial específicos, definidos 
no Plano SP e a apresentação 
de Protocolo Sanitário do esta-
belecimento à secretaria Mu-
nicipal de Saúde, sendo que o 
funcionamento ficará sujeito ao 
deferimento da solicitação...”.

Áreas como parques infantis 
do shopping também deve-
rão apresentar um protocolo 
sanitário na Saúde e cumprir 
as restrições de capacidade e 
horário previstas para o setor 
de “cultura, lazer e entreteni-
mento”.

Em meio ao período eleitoral, 
a 43 dias das eleições, o decreto 
autoriza manifestações nas 
vias e logradouros públicos. 
Todas as medidas entrarão 
em vigor a partir da próxima 
segunda-feira (5).

Foto: Arquivo Atos

Aula presencial de escola da rede municipal de Lorena; cenário que só deve se repetir no próximo ano
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Pinda entrega unidade de saúde no bairro Arco-Íris 
Secretaria de Saúde aposta na criação do espaço para planejamento de qualificação de condições para o atendimento

Para assegurar um aten-
dimento humanizado e ade-
quado aos pacientes do 
Araretama, a secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba 
entregou, na última quar-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ta-feira (30), uma unidade 
de saúde em novo local. O 
posto da ESF (Estratégia 
Saúde da Família) conta com 
recepção, sala de enferma-
gem, expurgo, almoxarifado, 
consultórios, sala de reunião, 
consultório odontológico, 
além de espaço para retirada 
de medicamentos.

Foto: Bruna Silva

Estrutura de nova ESF, entregue nesta semana em Pindamonhangaba; cidade amplia rede em 2020

Após discussão entre vereadores, Câmara de 
Ubatuba adia votação de projeto sobre obra

Em sessão marcada por 
desentendimentos entre vere-
adores, a Câmara de Ubatuba 
adiou, na última quarta-feira 
(30), a votação do projeto que 
pretende autorizar a Prefeitu-
ra a conceder o uso gratuito 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Proposta prevê concessão de área para comerciantes; propositura deve ser analisada até o fim do mês

de um trecho da Praça de 
Eventos do Centro para arte-
sãos e comerciantes. A área, 
que fica próxima à praia do 
Iperoig, futuramente abrigará 
a Feira do Artesanato, que está 
em fase de construção.

De autoria do vereador 
Adão Pereira (PSB), a pro-
posta consiste em promover 
a concessão do espaço pú-

blico à Asaau (Associação 
Solidariedade dos Artistas e 
Artesãos de Ubatuba). Apesar 
da nomenclatura, a organiza-
ção é composta também por 
comerciantes de produtos 
industrializados. 

Segundo o projeto, a ini-
ciativa permitiria que os 
empreendedores atuassem no 
local sem arcarem com uma 

Foto: Colaboração Paulo Barbosa

Obra polêmica da construção da sede para Feira do Artesanato, que causou revolta em grupos ambientalistas de Ubatuba; votação é adiada

O espaço homenageia uma 
antiga moradora do bairro, 
Vilma Natal de Almeida 
Ferreira.

Durante a entrega, a se-
cretária de Saúde, Valéria 
dos Santos, pediu desculpas 
aos funcionários e popula-
ção pela demora do poder 
público em ampliar a estru-
tura nos últimos 15 anos. 
“Passaram gestores por aqui 
e nunca deram dignidade à 
essa equipe porque o lugar 
que eu vi não era digno de 
vocês”.

Anteriormente, os funcio-
nários da unidade Arareta-
ma 3 (Arco-Íris) atendiam 
em um galpão. A medida do 
Município tenta adequar o 
espaço às necessidades dos 

contrapartida financeira ao 
Município. 

Após sua leitura no plená-
rio, o projeto gerou diver-
gências entre seu autor e os 
demais vereadores. 

De acordo com o parla-
mentar Reginaldo de Matos, 
o Bibi Índio (Cidadania), era 
necessário o adiamento da vo-
tação, pois a propositura não 

havia sido avaliada pela Co-
missão de Justiça e Redação 
da Câmara. Além de afirmar 
que projetos de concessão só 
podem ser elaborados pelo 
Executivo, o vereador res-
saltou que a Justiça Eleitoral 
não permite a votação deste 
tipo de proposta em ano de 
eleição.

Na sequência, o vereador 
Sidnei Rocha, o Rochinha do 
Basquete (Republicanos), tam-
bém foi contrário à votação da 
propositura, justificando que 
era recomendável a realização 
de uma audiência pública 
sobre o tema para que a popu-
lação opinasse se é favorável à 
concessão do espaço público 
para atividades privadas.

Mesmo com os aponta-
mentos dos colegas, Pereira 
utilizou novamente a tribuna 
para cobrar que a proposta 
fosse votada durante a sessão.  

Buscando acalmar os âni-
mos, os vereadores Ricardo 
Cortês (PODE) e José Junior 
(PODE) também alertaram 
o autor do projeto sobre a 
necessidade da prorrogação 
da votação.

Colocado em discussão, o 
pedido de Cortês para que a 
proposta fosse adiada por três 
sessões foi aprovado, receben-
do apenas o voto contrário de 
Pereira. 

Desta maneira, a expectati-

va é que a propositura entre 
novamente em pauta em 20 
de outubro.

Polêmica – No último dia 
25, o Jornal Atos publicou 
uma matéria mostrando o 
protesto promovido por mo-
radores da região central 
de Ubatuba que integram o 
movimento “A Orla é Nossa”, 
contrários ao modo e local 
escolhido pelo prefeito, Délcio 
Sato (PSD), para a construção 
da Feira do Artesanato, que 
teve sua obra iniciada em 
junho. 

Além de tampar parcial-
mente a vista do mar da praia 
de Iperoig, os manifestantes, 
que levaram o caso ao MP 
(Ministério Público), afirmam 
que a edificação na Praça de 
Eventos do Centro desrespeita 
a legislação socioambiental.

A estrutura, que terá uma 
cobertura de dez metros de 
altura, abrigará cerca de 120 
comerciantes que anterior-
mente vendiam seus produtos 
em tendas num trecho da 
Praça de Eventos, conhecido 
popularmente como “Feirinha 
Hippie”.

Assim como parte dos ve-
readores na última sessão, 
o movimento também ques-
tiona o fato da área pública, 
atualmente destinada para o 
uso comum da população, ser 
concedida aos comerciantes. 

profissionais e dos mora-
dores.

A obra do posto de saúde 
foi realizada em duas etapas. 

A primeira em reforma e, em 
seguida, a pintura do local. 
Segundo a Secretaria de 
Obras e Planejamento, para 

essas ações foram contra-
tadas duas empresas, com 
investimento de aproxima-
damente R$ 800 mil no ESF.

Com flagrantes de vandalismo, Câmara pede 
mais segurança na Praça da Bíblia, em Pinda

Na tentativa de evitar as 
ações de vandalismo, a Câmara 
de Pinda pediu, na sessão da 
última segunda-feira (28), o 
reforço da segurança na Pra-
ça da Bíblia. De acordo com 
discurso parlamentar, o local 
é alvo das ações de vândalos. 
Polícia Militar e Guarda Civil 
Municipal asseguram que tem 
mantido rigor na fiscalização.

A vereadora Gislene Cardoso 
(PODE) pediu à Prefeitura mais 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

fiscalização e colaboração dos 
guardas municipais no local 
para garantir segurança às 
famílias que frequentam o 
espaço. Segundo Gislene, após 
às 22h, atos de vandalismo 
tomam conta do local, que 
registrou casos graves como a 
morte de um jovem em 2019.

A Praça da Bíblia é um es-
paço que conta com diversos 
locais para alimentação, além 
de área de lazer com playgrou-
nd. Devido à proximidade do 
Centro, o local recebe grande 
fluxo de público, principalmen-
te de famílias.

O secretário de Segurança 
Pública, José Sodário, enfatizou 
que a Guarda Civil Metropoli-
tana tem realizado ações de 
fiscalização com a Vigilância 
Sanitária, Departamento de 
Posturas e Policia Militar. 
Sodário destacou que as ativi-
dades buscam inibir aglome-
rações de pessoas em espaços 
públicos. As rondas realizadas 
pela GCM e PM passam pela 
Praça do Cruzeiro, praça Mon-
senhor Marcondes, Praça do 
Quartel e praça da Bíblia. As 
atividades ocorrem ainda 
em bairros como Araretama, 

Cidade Nova e no Distrito de 
Moreira César. As denúncias 
de aglomeração e vandalismo 
podem ser feitas pelo Disk 190 
da Polícia Militar e pelo 153, 
que é o canal de atendimento 
da Guarda.

Espaço Gastronômico, Cul-
tural e Turístico – Foi aprova-
do por unanimidade, na última 
sessão, a denominação da 
Praça da Bíblia como Espaço 
Gastronômico, Cultural e Tu-
rístico. O projeto, de autoria 
da vereadora Gislene Cardoso, 
deve seguir para sanção do 
prefeito Isael Domingues (PL).
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Todos deveriam pensar 
em saneamento básico

Da Redação
Guataringuetá

Com a aprovação de novo 
Marco Regulatório do Sanea-
mento, o tema ganhou maior 
repercussão e apresentou 
mais claramente as desigual-
dades entre os estados. Na 
saúde, por exemplo, uma es-
timativa baseada em estudos 
do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social) aponta que 10% de 
todas as doenças registradas 
no mundo poderiam ser evita-
das com acesso ao saneamento 
básico. 

Dados do Instituto Trata 

Brasil mostram que se 100% 
da população brasileira tives-
se acesso à coleta de esgoto, 
haveria uma redução, em 
termos absolutos, de 74,6 mil 
internações, sendo 56% dessa 
redução na região Nordeste. 
Além disso, haveria redução 
da mortalidade infantil e da 
ocorrência de doenças como 
dengue, diarreia, infecções gas-
trointestinais e leptospirose. 

De acordo com o diretor da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Mateus Banaco, o acesso aos 
serviços de saneamento bási-
co é fundamental para a qua-
lidade de vida, para o desen-
volvimento socioeconômico 

e é um direito constitucional. 
Com a aprovação do Novo 
Marco Regulatório do Sane-
amento, Lei nº 14.026/20, 
a meta do Governo Federal 
é alcançar a universalização 
até 2033, garantindo que 
99% da população brasileira 
tenha acesso à água potável e 
90% ao tratamento e a coleta 
de esgoto.

“Investir em saneamento 
básico é cuidar de pessoas. A 
ausência desses serviços afeta 
diretamente o dia a dia de 
todos, refletindo em aspectos 
como saúde, educação, econo-
mia, infraestrutura, entre ou-
tros. Ter acesso ao saneamento 

é um direito nosso enquanto 
cidadãos”, disse Banaco. 

O saneamento também está 
ligado ao desenvolvimento 
socioeconômico de uma re-
gião. Investir em saneamento 
básico implica geração de em-
pregos, aumento do número 
de turistas, melhora no ren-
dimento escolar dos alunos 
e aumento da produtividade 
no trabalho, uma vez que os 
funcionários faltariam menos 
em função de doenças.

Outro ponto fundamental 
dos benefícios do saneamento 
básico é a sustentabilidade e o 
futuro das próximas gerações. 
“O tratamento do esgoto, 
por exemplo, contribui para 
a redução da poluição dos 
rios, lençóis freáticos e outros 
recursos hídricos”, conclui o 
diretor.

Direito constitucional garante saúde 
e desenvolvimento socioeconômico

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020 PROC. Nº 353/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais metálicos para consertos e 
manutenções em próprios públicos do Município, que integrou o 
Edital em todos os termos e condições, quando deles a secretaria 
requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: LORENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - EPP
CNPJ Nº: 59.561.001/0002-39
VENCEDORA DOS ITENS:
09,11,37,53,65,71,73,75,107,143,145,153,155,165,167,169,171, 
173,189,191,233,239,241
VALOR TOTAL: R$ 96.286,60(noventa e seis mil duzentos e oitenta 
e seis reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 01/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020 PROC. Nº 353/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais metálicos para consertos e manutenções em próprios 
públicos do Município, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS:
05,06,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,47,48,51,52,54,55,56,57,58,125, 
126,127, 128,129,130,175,176,179,180,185,186,192,203,204,205,206,213,214,219,221
,222,225,226,234.
VALOR TOTAL: R$ 62.232,20(sessenta e dois mil duzentos e trinta e dois reais e vinte
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2020 PROC. Nº 426/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada semanal de proteína animal, objetivando atender às 
demandas das Organizações da Sociedade Civil (OSC) parceiras da Secretaria de 
Assistência Social, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP
CNPJ Nº: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 02,03,13
VALOR TOTAL: R$ 12.064,20(doze mil sessenta e quatro reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2020 PROC. Nº 426/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada semanal de proteína animal, objetivando atender às 
demandas das Organizações da Sociedade Civil (OSC) parceiras da Secretaria de 
Assistência Social, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: H.M.A.DA SILVA LORENA - ME CNPJ Nº: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 01,04,07,08,09,10,11,12,14
VALOR TOTAL: R$ 34.743,30(trinta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e trinta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2020 PROC. Nº 378/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reconstrução de ponte sobre 
o Ribeirão dos Macacos, em área rural, localizada na Estrada das Posses, Bairro das 
Posses, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES CNPJ Nº: 12.476.090/0001-70
VALOR TOTAL: R$ 173.531,69(cento e setenta e três mil quinhentos e trinta e um reais e
sessenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Licitatório nº 296/16 - Contrato nº 166/16 – CP nº 01/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA ME
CNPJ Nº: 27.154.995/0001-00
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 166/19, decorrente do Processo Licitatório nº 
296/19, Concorrência Pública nº 01/19, firmado entre os Contratantes em 04 de outubro
de 2019, nos termos previstos em sua Cláusula 9.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 04 de outubro de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: a CONTRATADA renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste
contratual previsto na cláusula 9.2 do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 612.282,36 
(seiscentos e doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01 – Contrato nº 189/19 

PROC. Nº 663/19 – 10.833/19-GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, parágrafo 8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para 
cobrir as despesas relativas à execução do Contrato nº 189/19, pelo período de 12 (doze) 
meses, a partir de 13 de novembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de pré-empenho nº 3116/2020: Ficha nº 53:
02.01; 02.01.05; 04; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 663/19-SUP; 
10.833/19-GPRO
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01 – Contrato nº 193/19 - 

PROC. Nº 664/19 – 10.833/19-GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, parágrafo 8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, 
para cobrir as despesas relativas à execução do Contrato nº 193/19, pelo período de 
12 (doze) meses, a partir de 13 de novembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de pré-empenho nº 3132/2020: Ficha nº 237:
02.01; 02.01.15; 27; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no
presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº
664/19-SUP; 10.833/19-GPRO
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01 – Contrato nº 191/19 

PROC. Nº 665/19 – 10.833/19-GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, parágrafo 8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para 
cobrir as despesas relativas à execução do Contrato nº 191/19, pelo período de 12 (doze) 
meses, a partir de 13 de novembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária: Nota de pré-empenho nº 3098/2020:
Ficha nº 366:
02.04; 02.04.01; 12; 366; 0026; 2046; 01; 3.3.90.39.43; 200.0013.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no
presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº
665/19-SUP; 10.833/19-GPRO
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 30/2020 PROC. Nº 464/2020.

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 para 
fornecimento e instalação de academias ao ar livre em logradouros públicos urbanos 
no município de Lorena/SP, a saber: Praça D. Maria Bulgarelli Cabral; Parque Ecológico 
do Mondesir (Lagoa) e Centro Municipal de Eventos; com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico 
Financeiro, Projeto Básico e demais anexos, a realizar-se às 09h30min do dia 20 de 
outubro 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.

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:
LUIS CRISTIANO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
contábil, estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de novembro de 1974, residente e domiciliado Rua Francisco de
Oliveira Penteado nº 676, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ULISSES
CONCEIÇÃO e TEREZA FERREIRA CONCEIÇÃO.
GABRIELA BERNARDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
escrita fiscal, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em São Caetano do
Sul-SP, no dia 13 de janeiro de 1983, residente e domiciliada Rua Francisco de
Oliveira Penteado nº 676, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de GILMAR
APARECIDO FERREIRA DA SILVA e NANCY BAPTISTA BERNARDES 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, 01 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENAN AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireiro, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 14 de março de 1995,
residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 462, Bloco 22,
apto 104, Condominio Princesa Isabel, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA e LUCIA HELENA FERREIRA DA SILVA.
CAMILA VALENTIM MEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
julho de 1999, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº
462, Bloco 22, apto 104, Condominio Princesa Isabel, Crispim, Pindamonhangaba
SP, filha de JOÁS VALENTIM MEIRA e MARIA APARECIDA MEIRA. 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 outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATEUS MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de fevereiro de 1994, residente e domiciliado Rua Jenny Mendes Ribeiro, nº 119,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL MOREIRA DOS SANTOS e
HILDA DA SILVA SANTOS.
KATHLEEN LAMARIS VICENTINI CUNHA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira,
profissão esteticista, estado civil divorciada, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de novembro de 1997, residente e domiciliada Rua
Jenny Mendes Ribeiro, nº 65, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ADRIANO
DA SILVA VENTURA DE CARVALHO e GISELE VICENTINI CUNHA DE CARVALHO.
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, 01 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÁLVARO ROGER RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
pedreiro, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de setembro de 1997, residente e domiciliado Rua Maria do Carmo
Oliveira, nº 10, Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO REGIS DA
SILVA e ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA.
ANA PAULA RODOLFO DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de abril de 1996, residente e domiciliada Rua Maria do Carmo Oliveira, nº 10,
Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filha de FATIMA APARECIDA DE MELLO.
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 outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO MARCOS GONÇALVES REBOUÇAS, de nacionalidade brasileira, profissão
eletricista, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de maio de 1993, residente e domiciliado Rua Joaquim Santana
Salvador nº 144, João Tamborindeguy Fernandes, Moreira César, em Pindamonhangaba
SP, filho de CARLOS LUIZ SANTOS REBOUÇAS e EDI ADELIA GONÇALVES SILVA.
KARINA APARECIDA BENCO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em RH,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 28
de maio de 1995, residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Romeiro nº 659, Crispim,
em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CLAUDIO BENCO e CLAUDIA APARECIDA
BATISTA BENCO. 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 outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDER LUIZ GREGORIO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de produção II,
estado civil solteiro, de 51 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de
outubro de 1968, residente e domiciliado Rua São Sebastião, nº 457, Campo Alegre,
Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL GREGORIO e DORACY POLYDORO GREGORIO.
LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão tecnica
em enfermagem, estado civil divorciada, de 35 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de outubro de 1984, residente e domiciliada Rua São
Sebastião, nº 457, Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO DOS
SANTOS e MARIA VICENTINA BARBOSA DOS SANTOS. 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, 02 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS PEREIRA MORETTI, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 17 de junho de 1990,
residente e domiciliado Rua Irmã Maria Esperança Degásperi, nº 260, apto 124, Santana,
Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO MORETTI e RAQUEL BELO PEREIRA.
GABRIELA DIAS ANTUNES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
fotógrafa, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 29 de agosto de 1998, residente e domiciliada Rua Irmã Maria Esperança
Degásperi, nº 260, apto 124, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de VINICÍUS
ANTUNES DOS SANTOS e FLÁVIA CRISTINA DIAS. 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 outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIAN NATAN PEREIRA DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de janeiro de 2000, residente e domiciliado Rua Francisco Gonçalves de Oliveira
nº 23, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de ERITON JOAQUIM
DE MELO e VIVIAN APARECIDA PEREIRA.
CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de
setembro de 2003, residente e domiciliada Avenida 2, nº 391, bloco 5b, Jacarandá,
aptº. 404, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de EVERALDO
PEREIRA DA SILVA e CLAUDINEIA SILVA SANTOS. Apresentaram os documentos
I, II, 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 outubro de 2020.
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Ubatuba desativa hospital de 
campanha para casos de Covid-19
Decisão gera polêmica; unidade temporária teve investimento de R$ 3 milhões

Com um total de 46 inter-
nações de vítimas do novo 
coronavírus desde sua inaugu-
ração, o hospital de campanha 
de Ubatuba teve suas ativi-
dades encerradas na última 
terça-feira (29). A Prefeitura 
justificou que a medida foi 
motivada pelo fim do prazo 
de contrato com a organiza-
ção social que administrava 
a unidade. 

Após um investimento mu-
nicipal de R$ 3,1 milhões para 
a montagem da estrutura 
do hospital temporário e 
contratação da gestora Iapp 
(Instituto de Apoio a Políticas 
Públicas), o aparelho público 
foi inaugurado pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD, em 6 de 
julho, no Centro Municipal 
de Convenções, que fica na 
região central. Na época, 
parte dos vereadores e da 
população questionou o alto 
valor aplicado pelo Executi-
vo na unidade desmontável, 

Lucas Barbosa
Ubatuba

que contava com 38 leitos de 
média e baixa complexidade 
e dois de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo).

Além de comunicar a desa-
tivação do hospital de campa-
nha, uma nota oficial divulga-
da pela Prefeitura de Ubatuba, 
na última terça-feira, revelou 
um balanço sobre os atendi-
mentos realizados no local. 

Dos 46 pacientes que deram 
entrada na unidade, três mor-
reram, 37 se curaram e nove 
descobriram que não estavam 
infectados. “Nesses três meses, 
a capacidade de internação 
se manteve de 30% a 40%. 
Avaliamos positivamente, por-
que indica que todas as ações 
que a municipalidade adotou 
referentes a distanciamento 
social e medidas de contenção 
da propagação do vírus foram 
eficientes, mantendo a situa-
ção sanitária sob controle”, 
afirmou a diretora de super-
visão de Saúde Especializada 
de Ubatuba, Olívia Samersla.

Ela apontou também os 
motivos que levaram o Muní-
cipio a implantar o aparelho 

público provisório. “O que 
justificou a montagem do 
hospital foi um estudo do 
Instituto Adolpho Lutz, ela-
borado especificamente para 
Ubatuba, que na época possuía 
uma taxa de isolamento social 
de 62%. Se nenhuma medida 
sanitária tivesse sido adotada, 
teríamos alcançado as taxas 
previstas pelo estudo, que 
eram de 1.500 moradores 
gravemente contaminados e 
cerca de 315 óbitos”.

O Executivo esclareceu 
que a Iapp foi a responsável 
pela contratação da equipe 
médica e aquisição dos equi-
pamentos necessários. Sem 
especificar a quantidade, a 
Prefeitura revelou que parte 
dos objetos permanecerá na 
cidade para o atendimento da 
população, como ventilado-
res, mobiliários hospitalares 
e medicações.

O anúncio sobre o encer-
ramento das atividades do 
hospital de campanha gerou 
polêmica pelas ruas da cidade 
e redes sociais, onde internau-
tas questionam novamente o 
alto investimento promovido 
por Sato na montagem da 
unidade temporária.

Pandemia - De acordo com 
o boletim epidemiológico 
divulgado pela secretaria de 
Saúde de Ubatuba no fim da 
tarde da última quarta-feira, 
o município contabiliza 1.399 
infectados pelo novo corona-
vírus, com 35 mortos, 1.328 
curados e nove internados.Um dos leitos para atender pacientes da Covid-19 no hospital de campanha desativado em Ubatuba

Foto: Reprodução  PMU

Família e internados na Santa Casa de Cruzeiro com 
novo coronavírus participam de encontros virtuais

Buscando amenizar a sauda-
de entre pacientes internados 
com o novo coronavírus (Co-
vid-19) e seus familiares, a San-
ta Casa de Cruzeiro confirmou 
na última terça-feira (29) que 
o programa “visitas virtuais” 
segue até o fim da pandemia. 
Implantada no início de setem-
bro, a iniciativa já beneficiou 
28 vítimas da doença.

Em nota oficial, a direção 
da Santa Casa de Cruzeiro 
revelou que um dos principais 
objetivos da ação é tentar 
diminuir a ansiedade que a 
internação causa aos pacientes 
e seus parentes, evitando que 
eles desenvolvam transtor-
nos depressivos. A gestão do 
hospital ressaltou ainda que 
“esta medida foi adotada a fim 
de estreitar a comunicação 
e aumentar o vínculo entre 
equipe de saúde, pacientes 

Lucas Barbosa
Cruzeiro 

Hospital tem expectativa de manter videochamadas até o fim da pandemia; equipe médica aponta benefícios da ação
e familiares na tentativa de 
tornar a hospitalização mais 
humanizada” (trecho do do-
cumento).

Para viabilizar as videocha-
madas pela internet, o hospital 
adquiriu em agosto dois tablets 
que são manuseados apenas 
pela equipe médica.

De acordo com a direção da 
Santa Casa, o projeto de “vi-
sitas virtuais” tem impactado 
positivamente o cotidiano dos 
assistidos que permanecem na 
ala de isolamento do hospital. 
A gestão da unidade afirma ter 
observado que eles apresentam 
melhoria no enfrentamento 
das condições agudas causadas 
pela doença e demonstram 
mais motivação para a conti-
nuidade do tratamento. 

Para garantir que todos os 
pacientes tenham acesso ao 
benefício, o hospital solicita, 
no ato de internação, que 
algum membro família deixe 
o seu contato para que possa 
futuramente receber as video-

chamadas através de um apli-
cativo. Além de enfermeiros, 
as ligações são acompanhadas 
por uma assistente social e 
uma psicóloga, em horários 
pré-determinados pela insti-
tuição. Caso o internado não 
tenha condições físicas para 
se comunicar, o familiar pode 
decidir em manter o contato vi-
sual ou encaminhar um áudio, 
que será reproduzido a beira 
do leito do paciente. 

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela Pre-
feitura de Cruzeiro na noite 
da última terça-feira (29), 13 
pacientes, sendo seis infec-
tados pela Covid-19 e outros 
sete aguardando o resultado 
de exames, seguem internados 
na Santa Casa. 

O número de casos confir-
mados da doença no município 
totaliza 828, sendo 52 mortes 
(32 residentes e vinte morado-
res de cidades vizinhas), 749 
curados e 44 em isolamento 
domiciliar. A Santa Casa de Cruzeiro, que  deve manter vídeochamadas para pacientes com o novo coronavírus

Ambulatório Pós-Covid em São Sebastião 
atende pacientes com sequelas da doença

O HCSS (Hospital de Clínicas 
de São Sebastião) implantou o 
Ambulatório Pós-Covid com 
objetivo de dar continuidade 
na assistência às vítimas do 
novo coronavírus que estive-
ram internadas, e monitorar 
possíveis sintomas e sequelas 
decorrentes da doença.

O local conta com equipe 
formada por psicólogo, médi-
co, nutricionista e em breve, 
fisioterapeuta de recuperação 
respiratória. Além de pacientes 
que estiveram internados 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), pessoas de outras 
alas também podem realizar 
o monitoramento. 

A consulta necessita dos 
exames e documento da alta 
do paciente, que será encami-

Da Redação 
São Sebastião 

nhado para a triagem. Depois, o 
médico irá avaliar os sintomas 
apresentados após a doença. 

Os interessados pelo trata-
mento, devem entrar em con-
tato com o NIR (Núcleo Interno 
de Regulação) do HCSS para o 

Foto: Arquivo Atos

Alunos participam de ação 
para prevenção ao risco de 
escorpiões em Aparecida

Com objetivo de intensificar 
ações educativas de saúde am-
biental na cidade, a Prefeitura 
de Aparecida, por meio da se-
cretaria de Saúde e Educação, 
Esporte e Cultura, está pro-
movendo o projeto Escorpião, 
destinado aos alunos do 1º ao 
9º ano da rede municipal.

Para participar, os alunos  
da rede municipal devem 
produzir um vídeo na posição 
horizontal de, no máximo, um 
minuto abordando o tema “Me-
didas preventivas para evitar 
o aparecimento de escorpiões 

Da Redação
Aparecida

em ambiente urbano”. No vídeo 
é autorizada a aparição apenas 
do aluno inscrito, identificado 
com nome completo, escola 
onde estuda e feito sob super-
visão do professor de Ciências 
da unidade matriculada.

Os projetos serão avaliados 
pela clareza, originalidade e 
criatividade e, os melhores alu-
nos selecionados pela equipe 
da comissão, serão premiados. 

A submissão dos vídeos deve 
ser feita até o próximo dia 20 
de outubro diretamente pelo 
site da Prefeitura de Apareci-
da, aparecida.sp.gov.br, onde 
também se encontra o edital do 
concurso com as informações 
completas.

Estrutura oferece atendimento para quem venceu doença; acompanhamento 
médico é apontado como essencial na inibição de problemas deixados pelo vírus

agendamento pelo número 
(12) 3983-3200. O ambulató-
rio é localizado no HCSS, à rua 
Capitão Luís Soares, nº550, 
no Centro. 

Casos – São Sebastião re-
gistrou na última terça-feira 

(29), 1.729 confirmações, 
203 suspeitos em isolamen-
to domiciliar e 46 óbitos 
vítimas da Covid-19. Na 
cidade também foram rea-
lizados 14.946 testes até o 
momento.

Hospital das Clínicas em São Sebastião, que implantou setor para pacientes que tiveram alta de Covid-19

Foto: Reprodução PSS
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Banco do Povo registra aumento de 
empréstimos em Pindamonhangaba

Na tentativa de minimizar 
os impactos causadas pela cri-
se financeira, os empreende-
dores de Pindamonhangaba 
passaram a ver o Banco do 
Povo como meio de colabo-
ração para as atividades do 
comércio. Os responsáveis es-
timam que as concessões de 
empréstimo tiveram elevação 
de 50% durante a pandemia.

De abril a setembro de 
2020 foram fechados 29 
contratos que juntos somam 
valor de mais de R$ 500 mil 
de financiamento concedi-
do. Para colaborar com os 
empreendedores da cidade, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Prefeitura e Banco do Povo, 
através de parcerias com o 
Estado e o Sebrae, têm dispo-
nibilizado ainda taxa de juros 
baixas para os moradores.

Segundo a secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
que acompanha as ações da 
unidade, o público atendido 
pelo Banco do Povo é dife-
renciado, pois são empreen-
dedores formais ou empre-
endimentos com potencial 
de formalização. “Com estas 
colaborações e incentivos 
para os microempreendedo-
res, tanto formais quanto os 
informais, o que esperamos é 
que o resultado esperado seja 
favorável, tanto para melho-
rias e expansão dos negócios 
quanto para compras de no-

Elevação na concessão de empréstimos é registrado desde o início da pandemia

vos equipamentos, e assim 
aumentar a produtividade do 
empreendimento, trazendo 
resultados positivos para o 
empreendedor, quanto para o 
município”, destacou o diretor 
de Emprego e Renda, Marcelo 
Camargo.

Para solicitar o empréstimo 
é necessário que o pedido seja 
por meio de pessoas jurídicas 
(empreendedores com CNPJ), 
no momento MEI (Microem-
preendedor Individual), asso-
ciações, cooperativas e tam-
bém microempreendedores 
urbanos e rurais, incluindo 
aqueles do setor informal que 
não possuem CNPJ. A pasta 
destacou que as linhas ME/
Eirelli Ltda estão suspensas 
por determinação estadual.

Devido ao risco de contami-
nação, atendimento do Banco 
do Povo está acontecendo 
virtualmente, das 7h30 às 
17h, de segunda a sexta-feira. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo WhatsApp (12) 
99610-9672, pelo e-mail ban-
codopovopinda@gmail.com 
ou pelo site bancodopovo.
sp.gov.br.Sede do Banco do Povo de Pindamonhangaba, que teve um aumento nas buscas por empréstimo 

Foto: Arquivo Atos

Com protocolo de saúde contra Covid-19, Procon retoma 
atendimento presencial na próxima segunda em Aparecida

O Procon de Aparecida 
retoma os atendimentos pre-
senciais a partir da próxima 
segunda-feira (5). Os serviços 
devem respeitar o protocolo 
de saúde contra transmissão 
da Covid-19 e exigem agen-
damento prévio. Na região, 
cidades têm medidas diver-
sificadas.

Em função da pandemia do 
novo coronavírus, a unidade 
teve o atendimento limitado 
a telefone e e-mail desde 

Wanessa Telles
Aparecida

Para receber serviços, população deve fazer agendamento prévio; Guará, Cachoeira e Caraguá mantém consultas online
março. Nesta segunda-feira, 
o local reabre para servi-
ços presenciais no prédio da 
Prefeitura, localizado na rua 
Professor José Borges Ribeiro, 
nº 167, no Centro. Os serviços 
exigem agendamento com an-
tecedência pelos telefones (12) 
3104-4021 e (12)3104-4000. 
No local, serão atendidas uma 
pessoa por hora. A recepção 
pelos e-mails proconapare-
cida@bol.com.br e procon@
aparecida.sp.gov.br também 
continua das 9h às 17.

Na região – Em Lorena, 
o atendimento presencial 
é individual de segunda a 

sexta-feira, das 13h às 17h, 
e pelos telefones (12) 3152-
9215 e (12) 3157-1929. Para 
esclarecimento de dúvidas, 
os interessados devem en-
trar em contato pelo celular 
corporativo do Procon, (12) 
99782-1053 ou da diretoria,  
(12) 99680-2442 ou ainda 
pelos e-mails procon.lorena@
hotmail.com e procon@lorena.
sp.gov.br.

Cidades como Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá per-
manecem com o atendimento 
online. Em Cachoeira, as soli-
citações devem ser enviadas 
para o e-mail procon@cacho-

Prédio da Prefeitura de Aparecida, que conta com sede do Procon

Foto: Arquivo Atos

eirapaulista.sp.gov.br, e em 
Guaratinguetá o consumidor 
pode entrar em contato pelo 
endereço procon@guara-
tingueta.sp.gov.br ou pelos 
telefones (12)3122-5218 e 
(12)3132-6247. 

No Litoral Norte, Caraguata-
tuba tem o atendimento feito 
pelo procon@caraguatatuba.
sp.gov.br. O formulário de re-
clamação pode ser encontrado 
no site procon.caraguatatuba.
sp.gov.br.

Ubatuba é outra cidade que 
tem o atendimento presencial 
das 9h às 15h, mas apenas 
com trinta senhas por dia.


