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Alê Santos, que hoje é referência na luta pelo respeito ao negro no país

Foto: Arquivo Pessoal

Lance da derrota para o São José; Manthiqueira segue na briga pela vaga

Foto: Divulgação/ Caíque Toledo

O Manthiqueira entrou em campo, na última 
quarta-feira (28) em São José dos Campos, para 
enfrentar um já tradicional rival da região: o São 
José. Com a vitória por 1 a 0 da Águia, os mandantes 
continuam na liderança do grupo e invictos, agora 
com três vitórias em três jogos. A Laranja Mecânica 
tem duas vitórias, uma derrota e segue na segunda 
posição da chave. No Martins Pereira, o São José 
tentou se impor para cima do Manthiqueira na 
primeira etapa. Jogando em casa, a Águia sabia que 
vencer era um passo fundamental para chegar mais 
próxima da classificação. 

LARANJA QUE SEGUE 
NA LUTA PELA VAGA
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Uma das vozes do movimento negro no país, o escritor 
Alê Santos foi indicado para a 62ª edição do prêmio 
Jabuti, um dos mais significativos da literatura nacional. 
O publicitário, que mora em Guaratinguetá, concorre na 
categoria Ensaio com sua obra “Rastros de Resistência: 
Histórias de luta e liberdade do povo negro”, que traz rela-
tos de lutas e resistência de personagens da história afro.

RESISTÊNCIA PREMIADA
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Auxílio Emergencial 
tem nova parcela 
liberada em Lorena
Prefeitura dribla Legislativo para garantir retomada de 
repasse, com pagamento nesta sexta-feira a carentes

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (sem partido), 
revelou que foi efetuado nesta 
sexta-feira (30) o pagamento 
da terceira parcela do pro-
grama municipal de Auxílio 
Emergencial Temporário, be-
neficiando 5.132 famílias em 

situação de vulnerabilidade. 
A medida foi viabilizada após 
o Executivo adotar uma alter-
nativa jurídica em relação ao 
projeto de lei que havia sofrido 
uma emenda da Câmara no 
início do mês e que poderia in-
viabilizar o repasse. Anunciada 

no programa Atos no Rádio, 
a ação garantiu o depósito de 
R$ 122,44 na conta social de 
moradores considerados em 
situação de extrema pobreza, 
pobreza ou de vulnerabilidade 
social.
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Câmara aprova 
e Soliva planeja 
venda de lotes 
no Santa Luzia

A Câmara aprovou, na 
última terça-feira (27), um 
projeto da Prefeitura de 
Guaratinguetá que permite 
a venda de 243 lotes no bair-
ro Santa Luzia. A proposta 
libera os terrenos após 
processo licitatório que será 
aberto pelo Executivo para 
definir a empresa responsá-
vel por realizar as vendas. 
O pedido foi aprovado por 
unanimidade pelos nove 
vereadores presentes na 
última terça-feira.

Cruzeiro ganha 
COI para conter 
avanço do 
crime em 2019

Terceira cidade com mais 
homicídios registrados na 
região neste ano, Cruzeiro 
ganhou na manhã da última 
terça-feira (27) um reforço 
tecnológico no setor de 
Segurança Pública. Contan-
do com um investimento 
municipal de R$ 6 milhões, 
a Prefeitura inaugurou o 
COI (Central de Operações 
Integradas). Sem a presença 
do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), devido ao pe-
ríodo eleitoral, a cerimônia 
de inauguração teve as par-
ticipações de autoridades 
policiais, membros do pri-
meiro escalão do Executivo 
e familiares do ex-delegado 
de Cruzeiro, Carlos Martins 
Ântico, que teve seu nome 
homenageado com a deno-
minação do COI.
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Pandemia não 
inibe aumento 
de homicídios 
na RMVale

As medidas de isolamen-
to social motivadas pela 
pandemia de Covid-19, que 
acarretam em um número 
menor de pessoas nas ruas, 
não surtiram efeito na ten-
tativa de reduzir a violência. 
A RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) registrou nos 
primeiros nove meses do 
ano um aumento no núme-
ro vítimas de assassinato, 
em comparação ao mesmo 
período de 2019.

Trocas de tiros 
com mortes em 
ação da Polícia 
em Pinda

Sato segue na
UTI para tratar 
contra Covid-19 
em Ubatuba

Após quase duas sema-
nas de análise, a Justiça 
Eleitoral liberou no último 
final de semana o registro 
de candidatura de Délcio 
Sato (PSD) à Prefeitura de 
Ubatuba. Apesar do aval, 
o atual chefe do Executivo, 
que tenta a reeleição, foi 
obrigado a interromper sua 
participação na campanha 
até o início de novembro, 
após ser diagnosticado com 
o novo coronavírus (Co-
vid-19). Ele está internado 
para o tratamento.
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Litoral Norte 
volta a cobrar 
mais apoio para 
receber turistas

As prefeituras do Litoral 
Norte repetiram medidas 
referentes à chegada de mais 
um feriado prolongado. A 
ideia é evitar aglomerações 
de turistas no Dia de Finados 
(2 de Novembro), como uma 
prevenção para evitar novos 
contágios pela Covid-19. 
Com 8.301 moradores infec-
tados pela doença, a região 
litorânea contabiliza 214 
mortes.
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Justiça define 
estrutura para 
barrar Covid-19 
no dia do voto

Apesar da RMVale ter avan-
çado à fase verde do Plano São 
Paulo, uma série de medidas 
sanitárias deverão ser tomadas 
pelos eleitores como regras 
para evitar a contaminação 
pela Covid-19 nos locais de 
votação.
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Pandemia altera horário 
de cemitérios no Finados

Os cemitérios municipais 
da região têm novos alertas 
para o atendimento no fim 
de semana marcado pelo 
feriado prolongado de Fi-
nados. Em Aparecida, os 
serviços estarão fechados 
para visitação nos próxi-
mos dias 1 e 2 (feriado de 
Finados). Pindamonhangaba 
e Guaratinguetá também 
anunciaram alterações para 
a data. De acordo com a 

administração municipal 
de Aparecida, os serviços de 
limpeza, lavagem e reforma 
de jazigos poderão ser reali-
zados pelos familiares até o 
sábado (31) nos cemitérios 
do Santa Rira e o Papa Pio 
12, no bairro Primeiro de 
Maio. As normas de distan-
ciamento devem ser respei-
tadas e o uso de máscara é 
obrigatório.
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Délcio Sato

Sylvio Ballerini

Marietta Bartelega

Política a conta-gotas...
O 'pai da criança'

Sabe aquele vereador que insiste 
em ser o 'pai' do Auxílio Emergen-
cial Municipal de Lorena? Não tem 
como enganar, o 'pai' é o prefeito 
Fábio Marcondes e a 'mãe', a vice 
Marietta Bartelega e disso, todos 
estão 'careca' de saber... Perguntem 
ao Fredney!!!

E por falar em auxílio...
...as mais de 5 mil famílias ca-

rentes de Lorena, beneficiadas com 
a terceira parcela do 'bolsa família 
versão municipal', já estão indo às 
compras neste final semana. Por 
mais que os vereadores de opo-

sição tentaram 
inviabilizar o 
repasse finan-
ceiro, criando 
obstáculos na 
aprovação do 
projeto na Câ-
mara, o muito 
que consegui-
ram foi diminuir 

o valor da parcela. Ao invés de $ 150 
reais, o prefeito Fábio Marcondes 
foi forçado a manter o valor das 
parcelas anteriores de R$ 122,44. 
Disseram que a manobra toda dos 
'Inhos' foi na tentativa de ofuscar 
a vice-prefeita Marietta Bartelega, 
articuladora inicial do Auxílio 
Emergencial Temporário.

Big brother
Agora a oposição de Cruzeiro 

passa a ser vigiada por 72 câmeras 
de monitoramento, diretamente 
ligadas ao Centro de Operações 
Integradas – COI. E não somente a 
oposição como 
também a situ-
ação, a partir do 
funcionamento 
desta nova fer-
ramenta de se-
gurança, inau-
gurado nes ta 
terça-feira, com 
investimento de 
R$ 6 milhões. Com a nova medida, 
a Prefeitura espera reduzir os índices 
de violência no município e a crítica 
do pessoal do 'quanto pior melhor', 
que se reúne pelas esquinas e bal-
cões da cidade.

'Se matando sozinha'
Parece que a candidatura à Pre-

feitura de Silveiras de Renata Fon-
seca não está precisando nem da 
concorrência para se autodestruir 
nesta eleição. Conta-se nas redes 
sociais da cidade que seu próprio 
esposo está se encarregando disso 
pessoalmente.

Migrantes & indecisos
É voz corrente em Guaratinguetá 

que a soma dos votos migratórios 
com os que decidem seus candidatos 
a prefeito de última hora é o que atri-
bui à cidade a fama de ter a eleição 
mais traiçoeira da região. Desde a 
eleição passada de Junior Filippo, 
que saiu da penúltima posição nas 
pesquisas para o pódio da vitória 
– com uma diferença de duzentos 
e poucos votos – o fato se repetiu 
com Francisco Carlos para Miguel 
Sampaio e na última, com Marcus 
Soliva para Argus Ranieri. Quem 
arrisca um palpite para o próximo 
15 de novembro???

É agora! Quem vai...
...nos socorrer? Embora já espe-

rado por todos em Pinda, o ex-pre-
feito João Ribeiro está fora da chapa 
de Luis Rosas, por determinação da 
Justiça. Enquanto Maria Rita Bissoli 
é anunciada como a nova vice de 
Rosas, os espirituosos do mercado 
político exclamaram: "agora que 
os servidores ficaram órfãos!", se 
referindo a uma minoria do serviço 
público que pensava em João Ribei-
ro como patrono da categoria, antes 

Estado x Litoral - O avanço da 
RMVale para a fase verde da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte ampliou o vai e vem 
ainda maior entre as cidades, dife-
rente das restrições estabelecidas 
desde março, mas o que parece ser 
uma boa notícia para o turista, tem 
preocupado os quatro prefeitos do 
Litoral. Neste feriadão, mais uma 
vez o grupo se reuniu para cobrar 
ações de apoio de Doria, mas parece 
que antes do dia 15 novas restrições 
são palavras malditas para o tucano.

Lorena - A Prefeitura, que conse-
guiu reverter uma ação do grupo de 
oposição da Câmara que havia impe-
dido o pagamento da terceira parcela 
do Auxílio Emergencial Temporário 
a 5.132 famílais cadastradas no 
CadÚnico. Uma emenda de Elcio 
Vieira quase inviabilizou o repasse, 
mas o prefeito Fábio Marcondes 
anunciou que manterá o pagamento 
com base nos valores anteriores. Os 
R$ 122,44 já estão liberados, 28 reais 
a menos que a proposta impedida no 
Legislativo.

Thales Gabriel

2022 ESTÁ LONGE!
Não há dúvidas que o presidente 

está preparando a sua plataforma 
para as eleições de 22.

As eleições municipais não indi-
cam com muita precisão a tendência 
para uma eleição presidencial.

No município vota-se em pesso-
as, legenda e ideias, pouca coisa diz 
ao eleitor.

A única diferença nestas eleições 
digna de nota é que o partido dos 
trabalhadores fala o seu número com 
uma relativa “mudez” e fixa nos car-
tazes e santinhos o seu número com 
uma aparente timidez.

Nas capitais, Rio de Janeiro e São 
Paulo, os partidos satélites do Partido 
dos Trabalhadores se fortalecem, 
mas com um discurso velho.

Em São Paulo o candidato Bou-
los, da esquerda, prega uma agenda 
social forte, mas não indica de onde 

virão os recursos para bancá-la e 
aquela resposta irresponsável dos 
velhos políticos: “dinheiro a gente 
arranja”.

Uma agenda social forte em mu-
nicípios e estados quebrados, onde a 
folha de pagamento abocanha todo o 
orçamento. Impossível.

No âmbito federal a dificuldade 
de vislumbrar um nome que possa 
enfrentar Bolsonaro.

Poderá sair do centrão. E pode 
não ser Bolsonaro!

A transferência de renda deu cer-
to, mas tudo indica que não poderá 
continuar.

O governo como se diz no dito 
popular:” está tirando biscoito da 
boca de criança” na busca de re-
cursos, e, aí, a dúvida: o avanço 
de seu nome no norte e nordeste 
continuará?

A discussão sobre a renda bá-
sica terá que ser discutida, pois os 
recursos terão que aparecer, logo a 
reforma administrativa terá que ser 
discutida, porque não há de onde 
retirar recursos.

O risco de mexer em corporações 
organizadas e privilégios.

O processo de privatização de-
verá voltar à tona com um terrível 
desgaste político para o presidente 
porque há resistências por parte da 
sociedade contra a privatização, - o 
próprio presidente não é favorável-, 
falta governança e vontade política. 

A agenda do crescimento é neces-
sária para o país sair deste marasmo 
econômico, onde nestes últimos dez 
anos o país cresceu menos de 1%, 
contra um crescimento mundial de 
3,0%. 

O que assusta é que falta uma 
coordenação executiva para sair 
deste ridículo índice de crescimento.

A grande dúvida, é se o centrão 
apoiará o presidente Bolsonaro, pois 
a sua agenda eleitoral é complexa e 
este grupo de políticos é muito sim-
plista, só atua quando percebe uma 
possibilidade de chance de tomar o 
poder.

São inconfiáveis, portanto,  o 
presidente que se cuide!

Por exemplo, uma agenda fiscal, 
necessária e urgente para restabele-
cer uma base fiscal para a governan-
ça, é algo que não toca os membros 
do centrão.

O grande impasse para esse grupo 
de partidos que compõem o centrão 
não demostrar nenhuma paixão pelas 
causas do país e muito menos se sin-
tam responsáveis em patrociná-las.

Em 2022 se o centrão não mostrar 
a sua cara, ou continuar operando nas 
sombras, é possível que a esquerda se 
radicalize ainda mais e aí veremos a 

volta da polarização de novo de uma 
esquerda radical e uma direita insana.

São oportunistas e o presidente 
sabe desta “qualidade” do centrão, 
pois foi formado politicamente neste 
grupo.

O discurso da esquerda sem dú-
vida será um resgate ao passado que 
inevitavelmente serão lembrados 
líderes que cumprem, ou vão cumprir 
pena por corrupção. 

Politicamente sangram, uma 
chaga aberta e difícil de ser fechada.

Parafraseando a primeira ministra 
Margareth Thatcher, o socialismo 
acaba quando acaba os recursos 
públicos.

Programas sociais nem pensar, 
com uma dívida fiscal da ordem 
de 100% do PIB (Produto Interno 
Bruto), um país com insegurança 
jurídica afastando os investidores e 
um sistema político capenga.

Quem sabe vão lutar por uma 
nova Constituinte – que a esquerda 
não aprovou -, como está ocorrendo 
no Chile. 

Não se deve desprezar a possi-
bilidade dos liberais – não do tipo 
Posto Ipiranga – darem respostas à 
desigualdade que a pandemia desco-
briu – os governos sempre ignoraram 
-,  renda básica – um Bolsa Família 
transformador e não assistencialista 
-, a questão da infância – não se trata 
de  construir creches -, o mercado 
informal de trabalho, a responsabi-
lidade fiscal e os invisíveis.

Estes temas não eram, até pouco 
tempo, susceptíveis de análise por 
parte da sociedade.

O Agente Covid-19 mostrou o 
Brasil como ele é!

É muito cedo, mas o cenário está 
posto.

O Presidente que se cuide!

“O Agente Covid-19 mostrou o 
Brasil como ele é!”

“A sociedade é produto 
de nossos desejos, 
e o governo de nossas 
maldades.”

 Thomas Paine

das conquistas que tiveram com o 
prefeito Isael Domingues!!!

Pomar eleitoral
Das seis candidaturas à pre-

feitura de Aparecida, pelo menos 
em quatro foram identificadas a 
presença de candidatos 'laranjas' 
ao Legislativo. Em duas, mulheres 
emprestando o nome para comple-
tar a cota feminina para garantir a 
quantidade de homens. Uma outra 
tem mulheres e homens na condição 
de laranjas apenas para completar 
a chapa e atrair o recebimento do 
fundo partidário.

Quem vai pagar?
A pergunta de muitos em Ca-

choeira é se o candidato do prefeito 
Edson Mota vai se responsabilizar 
pelo pagamento da maior dívida 
trabalhista da história da cidade – 4 
anos sem pagar INSS, FGTS e uma 

quantidade enorme de demissões de 
concursados sem os devidos acertos. 
Comenta-se que fora isso, estimam 
o endividamento do município em 
cerca de R$ 130 milhões – e o ciclo 
da motolândia nem fechou ainda. 
Com a palavra, João Bosco Tostado, 
quer dizer, Torrada!!!

Enigma
Numa eventual metamorfose 

do grupo de reza para a quadrilha 
da ladroeira, do catecismo à carti-
lha da corrupção, de bom menino 
a malandro, da diplomação pela 
Justiça Eleitoral para condição de 
investigado pelo Ministério Público, 
de uma vida política promissora 
rumo ao pódio do município, à ile-
gibilidade. Ganha uma semana de 
cafezinho grátis na padaria da rua 
de trás quem acertar na mosca, quer 
dizer, no nome do persona...

O que muitos querem saber
Os quatro votos do MDB de 

Guaratinguetá para liberação da 
venda dos 243 lotes do Santa Luiza 
foram por engano na hora da aprova-
ção na Câmara, ou foi permuta para 
barrar o veto do prefeito no projeto 
inconstitucional que isentava vagas 
de estacionamento na Zona Azul? 
Se foi pelo segundo motivo, parece 
que não deu certo... Perguntem ao 
sapiente Fabrício da Aeronáutica!!!

Perguntar não ofende
Foi nesta área do Santa Luzia que 

o ex-prefeito de Guará encontrou 
espaço para conceder várias doações 
em seu período, ou é conversa do 
corretor que insiste em ser político, 
ou melhor, candidato a vereador, 
porém, sem êxito???

Agora é pra valer...
...o desejo de Marietta Bartele-

ga, que dias atrás havia chamado 
Sylvio Ballerini para um debate, 
está próximo de ser atendido com a 

convocação feita 
pelo Unisal. De 

acordo com a 
sucessora de Fá-
bio Marcondes, somente um debate 
poderia revelar aos eleitores indeci-
sos e comprometidos com o desen-

volvimento de Lorena, os quesitos 
que um candidato tem de possuir 
como conhecimento administrativo, 
capacidade de gestão, projetos exe-
quíveis e responsabilidade social e 
financeira com o etário público. No 
próximo dia 6, Marietta Bartelega, 
Flávia Brazuna, Beto Múcio, Sylvio 
Ballerini e Daniel Munduruku frente 
a frente no Auditório São Joaquim. 
Imperdível!!!

E por falar em eleições
Tem candidato de oposição em 

Lorena que está tão aficcionado na 
liderança do prefeito Fábio Mar-
condes, que em pleno palanque 
de oposição se referiu a Sylvinho,  
chamando-o de Fábio. Perguntem 
ao vereador Longuinho...

Inflacionando o mercado
Ventos dos corredores do Legis-

lativo de Lorena dão conta que rolou 
um 'fight' entre os parlamentares 
que se utilizam do poder econômico 
para manter-se no cargo. Pelo que se 
ouviu por trás das portas, um deles 
quebrou o combinado do valor por 
voto, superestimando o pagamento 
'aos seus' eleitores e ainda ante-
cipando parcelas no pré período. 
A confusão se formou quando os 
contratados por três vereadores, da 
classe econômica, descobriram os 
bem remunerados do maestro do 
plenário...

Atirando para todos os lados
Na falta do que falar da adminis-

tração pública de Pinda, a oposição 
passou a questionar os valores dis-
pensados ao combate da Covid-19, 
praticamente sem justificativas, a 
não ser tentar barrar a crescente de 
Isael Domingues, rumo à reeleição. 
De acordo com os analistas políticos 
do mercadão, enquanto se preo-
cupam com o prefeito, esquecem 
do Doria, que chegou até vetar um 
projeto de combate à corrupção no 
Estado aprovado pela Assembleia 
Legislativa. Perguntem ao cien-
tista que escreve no blog do 'Luz 
Baixa'!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha os prefei-

turaveis de Pinda Gustavo Tótaro 
(PMN) e quem diria, Vito Ardito 
(PP), principalmente se o assunto 
for para discutirem a relação entre as 
candidaturas à Prefeitura, e o chur-
rasqueiro for o 'menino prodígio' da 
campanha do ex-prefeito...

Pegos no flagra!!!
Corre pelas esquinas de Lorena 

que o prefeito Fábio Marcondes 
colocou 'água no chope' da oposi-
ção, mais uma vez, ao denunciar 
que os 'inhos' estavam articulando 
aumentar o salário dos vereadores 
neste final de mandato. Na sessão 
desta semana eles aprovaram na 
Câmara um decreto que modifica a 
Lei Orgânica do Município, para na 
próxima sessão, no apagar das luzes, 
aprovarem os novos valores.

Mantendo o ritmo
Moradores de Ubatuba seguem 

preocupados com o estado de saú-
de do prefeito Délcio Sato, que 
segue internado em São José para 
o tratamento da Covid-19. Com 

a probabilidade 
de estar ausente 
das ruas até 15 
de novembro, 
sua equipe de 
campanha, com-
posta por ami-
gos e apoiado-
res, permanece 
em contato com 

os eleitores, mantendo o ritmo de 
sua campanha a reeleição. Disseram 
ainda que os últimos números elei-
torais da orla animou ainda mais sua 
equipe de linha de frente. 

Fábio Marcondes

Enquanto isso... Edson Mota



31 DE OUTUBRO DE 2020 3

Fábio Marcondes anuncia ampliação 
do Auxílio Emergencial Temporário
Terceira parcela começa a ser depositada nesta sexta-feira; Prefeitura dribla 
entrave legislativo para garantir novo repasse a famílias inscritas no CADÚnico

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (sem partido), re-
velou que foi efetuado nesta 
sexta-feira (30) o pagamento 
da terceira parcela do pro-
grama municipal de Auxílio 
Emergencial Temporário, 
beneficiando 5.132 famílias 
em situação de vulnerabili-
dade. A medida foi viabiliza-
da após o Executivo adotar 
uma alternativa jurídica em 
relação ao projeto de lei, que 
havia sofrido uma emenda 
da Câmara no início do mês 
e que poderia inviabilizar o 
repasse.

Anunciada por Marcondes 
durante entrevista ao progra-
ma Atos no Rádio, na manhã 
da última terça-feira (27), a 
ação garantiu o depósito de 
R$ 122,44 na conta social de 
moradores considerados em 
situação de extrema pobreza, 
pobreza ou de vulnerabilida-
de social. A iniciativa contri-
bui para que os contemplados 
contem com mais recursos 
para se manterem em novem-
bro em meio à pandemia de 
Covid-19.

Da Redação
Lorena

Com sua primeira etapa 
orçada em R$ 1,432 milhão, 
o programa, apresentado 
pela vice-prefeita Marietta 
Bartelega (DEM) e então pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade, foi apelidado 
de “Bolsa Família Municipal”, 
destinando duas parcelas, no 
valor de R$ 122,42 cada, aos 
beneficiados em maio e junho.

Em setembro, Marcondes 
enviou um projeto à Câmara 
buscando autorização para 
ampliar o programa em mais 
uma parcela, que teria o valor 
de R$ 150, através de um 
investimento municipal de 
R$ 779,8 mil. Aprovada pelo 
Legislativo no último dia 5, a 
proposta sofreu uma emenda 
apresentada pelo vereador 
Elcio Vieira Junior, o Elcinho 
(PSB), que propôs que ao 
invés de mais uma parcela 
fossem pagas três. “Lorena 
tem dinheiro? Tem! Se o 
prefeito parar o ‘salão de ba-
lada’ (o vereador se refere ao 
projeto de criação do Centro 
de Eventos, que tem previsão 
de entrega para novembro) 
neste momento, ele paga as 
três parcelas e sobra dinheiro 
ainda. Qual é a prioridade? 
Eu sou favorável ao auxílio”, 

questionou Elcinho.
O pedido do parlamentar 

recebeu o aval da Casa por 9 
votos a 6, resultando na mo-
dificação do artigo terceiro do 
projeto, ampliando o número 
de parcelas.

Durante entrevista na épo-
ca, Fábio Marcondes criticou 
a atitude da Câmara e afir-
mou que acreditava que a 
emenda, considerada ilegal 
por ele por tentar alterar 
a dotação orçamentária do 
projeto, buscaria inviabilizar 
o pagamento da terceira 
parcela do programa, carac-
terizando uma perseguição 
política por parte de seus 
opositores. O chefe do Exe-
cutivo ressaltou também 
que o Município não possui 
condições financeiras para 
atender a emenda legisla-
tiva.

No Atos do Rádio da últi-
ma terça-feira, Marcondes 
explicou a alternativa ado-
tada por sua equipe para 
garantir o pagamento de 
mais uma parcela às famí-
lias. “Conseguimos encontrar 
uma saída jurídica para o 
que a Câmara fez de ilegal. 
Vetamos os artigos e pará-
grafos que os vereadores 
criaram, como o que exigia 
a Prefeitura a pagar mais 
três parcelas apesar de não 
ter recursos para isso, porém 
tivemos que voltar ao valor 
de referência do projeto ini-
cial que fixa as parcelas no 
valor de R$ 122,42. Então, 
devido a manobra feita por 
parte dos vereadores, não 
poderemos pagar o valor 
que pretendíamos, que era 
de R$ 150”.Moradora de área ocupada no Parque das Rodovias; famílias carentes são foco de programa renovado

Câmara de Guará aprova e Soliva 
planeja venda de lotes no Santa Luzia
Prefeitura prepara licitação para definir empresa para negociação de terrenos

A Câmara aprovou, na 
última terça-feira (27), um 
projeto da Prefeitura de 
Guaratinguetá que per-
mite a venda de 243 lotes 
no bairro Santa Luzia. A 
proposta libera os terrenos 
após processo licitatório 
que será aberto pelo Execu-
tivo para definir a empresa 
responsável por realizar as 
vendas.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O pedido foi aprovado por 
unanimidade pelos nove 
vereadores presentes, ape-
nas os vereadores Márcio 
Almeida (PSC) e Marcos 
Evangelista (PL) não partici-
param da votação. Segundo 
o presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), a Prefeitura abrirá 
um certame para definir a 
empresa que gerenciará as 
vendas dos lotes.

“Pelo que a gente enten-
deu, a ideia inicial é que seja 
repassado a uma empresa, 

e essa empresa faça o ge-
renciamento desse empre-
endimento. Acho que fica 
um formato mais fácil de 
se vender, para a Prefeitura 
gerenciar. Afinal de contas, 
não tivemos sucesso no 
Jardim do Vale, quando a 
Prefeitura tentou essa venda 
separadamente dos lotes”, 
citou o vereador. Ainda 
segundo Celão, os servido-
res municipais podem ter 
prioridade no momento de 
compra dos lotes. “A Câmara 
aprova por unanimidade 

ainda mais onde tivemos 
essa informação extraoficial 
onde os nossos servidores 
municipais serão não con-
templados, mas esses lotes 
serão direcionados prefe-
rencialmente aos servidores 
que prestam serviço de 
excelência na nossa cidade”.

Aprovado em plenário, o 
documento retorna ao Exe-
cutivo. Cabe a Prefeitura de 
Guaratinguetá abrir o pro-
cesso licitatório e liberar, 
posteriormente, a etapa de 
venda dos 243 lotes.

Foto: Arquivo Atos

O prefeito Marcus Soliva, que busca negociação de áreas em Guará

Délcio Sato é internado com Covid-19 após uma semana do diagnóstico
Prefeito faz tratamento em hospital de São José dos Campos; juiz julga improcedente alegações de concorrentes por contas

Após quase duas sema-
nas de análise, a Justiça 
Eleitoral liberou no último 
final de semana o registro 
de candidatura de Délcio 
Sato (PSD) à Prefeitura de 
Ubatuba. Apesar do aval, 
o atual chefe do Executivo, 
que tenta a reeleição, foi 
obrigado a interromper sua 
participação na campanha 
até o início de novembro, 
após ser diagnosticado com 
o novo coronavírus (Co-
vid-19). Ele está internado 
para o tratamento.

Poucas horas antes de re-
ceber o aval para participar 
da eleição, Sato foi informa-

Lucas Barbosa
Ubatuba

do na manhã da sexta-feira 
(23) sobre o resultado do 
exame que constatou que 
ele está infectado pelo novo 
coronavírus. O diagnóstico 
para Covid-19 foi confirma-
do através de um teste PCR, 
que consiste na análise de 
sangue coletado.

De acordo com a assesso-
ria de campanha do prefeito, 
ele foi submetido ao exame 
após apresentar febre e mal-
-estar no começo daquela 
semana. Através das redes 
sociais, Sato postou um ví-
deo no último domingo (25) 
afirmando sentir-se melhor 
apesar de ainda estar com 
febre e dores no corpo. 

Mas nesta quarta-feira 
(28), a Prefeitura anunciou 
que ele foi internado na 

UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) de um hospital 
particular em São José dos 
Campos. “... o quadro de 
saúde não apresentava evo-
lução e constatou-se com-
prometimento pulmonar, 
a permanência de falta de 
ar, febre e dor de cabeça”, 
destacou nota da assessoria.

Liberado – Proferida pelo 
juiz da 2ª Vara de Ubatuba, 
Fabrício José Pinto Dias, 
a decisão julgou improce-
dente os pedidos de im-
pugnação da candidatura 
de Sato protocolados pelas 
coligações concorrentes 
“Ubatuba Pede Socorro”, 
que tem como prefeiturável 
Alex Waltersdor (PSL); e “A 
Mudança Tem Nome”, da 
candidata Flávia Pascoal 
(PL).

Os grupos cobravam que 
o prefeito fosse barrado na 
disputa eleitoral, já que sua 
gestão teve as contas rejei-
tadas pelo TCU (Tribunal de 
Contas da União) em 2018 
por descumprir um termo 
de compromisso firmado en-
tre o Município e o Governo 
Federal em 2013.

O acordo estabelecia que 
a Prefeitura promovesse a 
pavimentação da rua Jo-
celino Monteiro, no bairro 
Barra Seca.

De acordo com a análise 
do TCU, Sato cometeu um 
ato de improbidade admi-
nistrativa pois não deu pros-
seguimento à execução da 
obra, embora contasse com 
tempo e recursos suficien-
tes, infringindo o princípio 
da continuidade administra-
tiva, o qual obriga o gestor 
sucessor a dar seguimento 
a atividades iniciadas pelas 
gestões prévias. 

Tentando reverter o pa-
recer do órgão, a defesa 
de candidato apresentou 
recursos à Justiça em 2018.

Apesar dos apontamen-
tos feitos pelas coligações 
rivais, a Justiça Eleitoral 
autorizou no fim da tarde 
da sexta-feira (23) o registro 
de candidatura à reeleição 
de Sato. Em sua decisão, o 
juiz Fabrício Dias ressaltou 
que o candidato da coliga-
ção ‘Ubatuba Seguindo Em 
Frente’ preencheu todas as 
condições de elegibilidade 
necessárias exigidas pela 
Justiça Eleitoral para con-
correr ao pleito.

Na manhã desta segun-
da-feira (26), a situação do 
registro de candidatura de 
Sato passou a constar como 
“deferido com recurso” no 
site do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral).

Foto: Reprodução

Délcio Sato, que segue internado para tratamento contra Covid-19

Foto: Arquivo Atos
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Estado abre 240 mil vagas para 
cursos de qualificação profissional

TSE define estrutura para 
evitar riscos do avanço da 
Covid-19 no dia do voto
Medidas tentam garantir segurança para eleitores de todas as idades

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) desenvolveu um 
Plano de Segurança Sanitária 
para ser adotado por todos os 
municípios durante a eleição. 
Apesar da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) ter 
avançado à fase verde do 
Plano São Paulo, uma série de 
medidas sanitárias deverão 
ser tomadas pelos eleitores 
como regras para evitar a 
contaminação pela Covid-19 
nos locais de votação. As 
precauções valerão tanto 
para o primeiro turno (15 
de novembro) quanto para o 
segundo (29 de novembro), 
casos apenas de São José dos 
Campos e Taubaté na região.

O médico Jair Alves de Oli-
veira, que atua no atendimen-
to aos pacientes infectados 
pelo novo coronavírus na 
Santa Casa de Misericórdia 
de Aparecida, afirmou que é 
seguro ir às urnas desde que 
os procedimentos de pre-
venção sejam rigorosamente 
obedecidos. “Pode-se afirmar 
que não haverá risco de au-
mento do número de casos, 
pois se assim fosse, o próprio 
TSE, evitaria a realização das 
eleições”.

Entre as práticas que devem 
ser adotadas pelos eleitores 
estão o uso de máscaras fa-
ciais e higienização das mãos 
com álcool em gel antes e de-
pois de votar. O TSE recomen-
da que as pessoas não levem 
acompanhantes na hora da 
votação e que mantenham 
uma distância mínima de 
um metro de outras pessoas, 
além de evitar qualquer tipo 
de contato físico.

Outra forma de prevenção 
é que cada eleitor leve sua 
própria caneta para assinar o 
caderno de votação. Contudo, 
canetas de uso comum serão 
disponibilizadas para quem 

Thales Siqueira
RMVale

esquecer a sua.
Uma das principais mudan-

ças em relação às últimas elei-
ções é o horário da votação, 
que foi estendido em uma 
hora e será das 7h às 17h. 
Outra novidade é o período 
especial para idosos, das 7h 
às 10h. A medida não impede 
que eleitores de outras idades 
possam votar nesse período, 
desde que respeitando a pre-
ferência da fila.

O chefe do Cartório Elei-

toral de Cachoeira Paulista, 
Diego Leão Diniz, alertou 
que o eleitor que apresentar 
sintomas da Covid-19 deve 
permanecer em casa e não 
expor os demais eleitores e 
colaboradores da Justiça Elei-
toral e justificar sua ausência. 
As pessoas do grupo de risco 
que desejarem votar devem 
adotar todas as medidas pre-
ventivas. “Quem não puder 
votar terá sessenta dias para 
justificar a ausência, devendo 

enviar atestado médico para 
comprovar a situação e reali-
zar o pagamento da multa de 
R$ 3,51”, contou Diniz.

Os mesários receberão más-
caras, que devem ser trocadas 
a cada quatro horas, além da 
utilizarão de uma proteção 
facial (face shield). Outras 
ações serão disponibilizadas 
como a disposição de cartazes 
nas seções eleitorais com os 
procedimentos que os eleito-
res devem adotar.

Foto: Arquivo Atos

Propagandas eleitorais espalhadas repetem cenário a cada eleição: TSE tem regras para ano de Covid-19

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou, na última 
segunda-feira (26), o primeiro 
Mutirão de Qualificação, com 
mais de 240 mil vagas dis-
poníveis em cursos gratuitos 
dos programas Via Rápida, 
Novotec, São Paulo Criativo, 

Da Redação
RMVale

SP Tech e Empreenda Rápido. 
Os cursos virtuais, remotos e 
presenciais estarão disponíveis 
nos 645 municípios paulistas.

A medida faz parte do “Reto-
ma 21/22”, que tem o objetivo 
de fomentar a economia em 
todo o estado. Os cursos estão 
divididos em dois quesitos: 
qualificação profissional e 
empreendedorismo para jo-

vens e adultos. As aulas serão 
realizadas em formato online 
(teleaula e autoinstrucional) 
ou presencial. 

Para qualificação profis-
sional serão cem mil vagas 
para trinta cursos nas áreas 
de varejo, tecnologia, gestão, 
economia criativa e idiomas, 
por meio dos programas Via 
Rápida, Novotec, SP Tech e 

São Paulo Criativo. Há opções 
de aulas online e presenciais.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo site cursosviarapida.
sp.gov.br, com atendimento 
continuo para cursos de eco-
nomia criativa, varejo, gestão 
e tecnologia. Para idiomas e 
tecnologia com foco para jo-
vens entre 14 e 25 anos o site 
é o novotec.sp.gov.br/parcerias.

Obras alteram atendimento de ESF’s em Aparecida

A unidade da ESF (Unida-
des de Estratégia de Saúde da 
Família) do bairro Ponte Alta, 
em Aparecida, teve alteração 
no atendimento para obras 
de reparos.

De acordo com a Prefei-
tura, todos os postos estão 
recebendo obras com obje-
tivo de oferecer melhores 
estruturas para atender a 
população.

A unidade da Ponte Alta 
será reaberta na próxima ter-
ça-feira (3). Os pacientes que 
precisarem de atendimento 
devem procurar o Ambulató-
rio Saúde da Mulher, que fica 
à praça Marechal Deodoro 

Da Redação
Aparecida

da Fonseca, nº 30, no Centro.
Os casos de urgência e 

emergência seguem com 
atendimentos realizados di-

retamente no Pronto Atendi-
mento Municipal. As pessoas 
que apresentarem síndrome 
gripal devem procurar o 

Centro de Enfrentamento 
Covid-19, que fica à avenida 
Chico Palma, no Santa Tere-
zinha.

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conse-
lheiro seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 
vezes Conselheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos 
Humanos da OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da 
CBN e consultor jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É 
detentor da Ordem do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas 
Empresas Globo, Radiobrás (Presidência da República); TV Rio/Record; 
Redes Manchete e Brasil de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petro-
polis, 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.

BOMBA NA INTERNET – Piada 
Pronta: ‘Senado na intimidade! 
Senador Cueca e Senador 
Sempre Livre, o protetor das 
‘rachadinhas’...
VALEPARAIBANO IMPÔS 
VACINAÇÃO – Apesar das 
crít icas do presidente Jair 
Bolsonaro, sobre a eventual 
imunização em massa obrigatória 
e judicialização à pandemia do 
novo coronavírus, o Supremo 
Tribunal Federal deve julgar, 
em novembro, ações movidas 
por part idos que discutem 
questões relativas à vacinação 
contra Covid-19. Se aprovada 
a imposição, não vai ser pela 
primeira vez. Não que eu goste 
de ‘Doria Ching Ling’. Mas, 
Oswaldo Cruz, valeparaibano 
de São Luiz do Paraitinga, fez 
o mesmo quanto a varíola, em 
novembro de 1904. Houve até 
o episódio histórico da ‘Revolta 
da Vacina’ no Rio de Janeiro...
VÁ A TAUBATÉ, GANHE 1 
MULTA – Taubaté reativou 
radares sem prévio aviso. 
Estavam desligados em respeito 
à pandemia. Religação causa 
sensação de que Junior Ortiz 
quer fazer caixa para compensar 
a pandemia. Isso, somado ao 
mau atendimento dos Correios, 
significa frustração de uma 
das etapas recursais, contra a 
autuação. Parabéns Junior. É 
pra sua despedida não deixar 
qualquer saudade...
TROCA DE COMANDO – 
Coronel Conrado prepara a 
passagem de comando do 2º 
BEC e da Guarnição Federal em 
Pindamonhangaba, ao Tenente 
Coronel Engenheiro Henrique 
V i d a l  L ó p e z  P E D R O S A . 
Encarregou o eficientíssimo 
Cabo Pedro de atualizar dados 
cadastrais da Unidade. Já 
levantou, por exemplo, que sou 
‘Amigo do Batalhão’ desde 15 
de maio de 2010... O Coronel 
Conrado vai para o Rio de 
Janeiro depois de passar o 
Comando em dezembro...
USO DA PESQUISA – 

Enquan to  não  sa i  nova 
pesquisa, Loreny faz uso 
inteligente do levantamento 
Ibope/Vanguarda para Taubaté. 
Loreny,  21%;  Saud,  17 ; 
Eduardo, 14; Salvador, 12; 
Capitão Souza, 8; Vanone, 
professor Fernando Borges e 
professor Ronaldo, 2%; Chico 
Oiring e Dodô, 1% cada um. 
Dados colhidos entre 18 e 
19 de outubro... Já no fim do 
primeiro turno vai ter gente 
enlouquecida, embarcando no 
primeiro ônibus para Itapira...
DRONES NAS ELEIÇÕES – 
Polícia Federal terá 100 drones 
para fiscalizar boca de urna 
e outras irregularidades nas 
eleições de 2020. No Vale do 
Paraíba estarão em operação 
seis equipamentos.
COMÍCIO DE ISAEL BOMBOU 
– Muita gente, mas muita gente 
mesmo no comício do Dr. Isael 
no Ipê 2. Também está prevista 
a presença de muita gente 
no churrasco que apoiadores 
do futuro vereador Frangão 
– 19000; estão pretendendo 
realizar, provavelmente no 
Mantiqueira...
SEGUNDO BOLO – Professor 
César  gastou boa grana 
para uma reunião no Lessa. 
Cadeiras vazias apresentadas, 
salgadinhos desperdiçados, 
em vídeo de desagravo aos 
convidados, mostrou um dos 
motivos: falta de cuidado com 
o distanciamento aos que 
fossem, diante do risco de 
contaminação pelo coronavírus 
e proximidade de um banho de 
piscina inesperado... 
ISAEL NO LESSA – Isael já 
tinha ido ao Lessa. Compareceu 
à reunião muito bem organizada 
pelos apoiadores do Pastor 
Fáb io  Duar te .  Encon t ro 
bombou...   
FALSEANDO A VERDADE 
-  Cand ida to  a  Vereador 
prometendo que vai mudar 
Pinda... Para onde, Ubatuba? 
Fica a dica: não prometa o que 
não pode cumprir...
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Mesmo em meio à pandemia, região 
tem aumento de assassinatos no ano
Cruzeiro é a terceira com mais vítimas na RMVale, que tem 244 homicídios até setembro

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.

ag
m

d.
co

m
.b

r

Viatura da Polícia Militar no Centro de Cruzeiro; região tem aumento nos números da violência em 2020

Foto: Rafaea Lourenço

As medidas de isolamento 
social motivadas pela pande-
mia de Covid-19, que acarre-
tam em um número menor 
de pessoas nas ruas, não 
surtiram efeito na tentativa de 
reduzir a violência. A RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 

Lucas Barbosa 
RMVale

do Paraíba e Litoral Norte) 
registrou nos primeiros nove 
meses do ano um aumento no 
número vítimas de assassinato 
em comparação ao mesmo 
período de 2019. Divulgado 
pelo Estado na última segun-
da-feira (26), o levantamento 
aponta Cruzeiro como a ter-
ceira cidade mais violenta da 
região.

De acordo com os dados da 

SSP (secretaria de Segurança 
Pública), a RMVale teve entre 
janeiro e setembro 244 mora-
dores assassinados, sendo 238 
vítimas de homicídio doloso 
(quando existe a intenção de 
matar) e seis de latrocínio 
(roubo seguido de morte). O 
montante é 2% superior ao da 
mesma época de 2019, que foi 
de 239, sendo 228 homicídios 
dolosos e 11 latrocínios.

Com 31 vítimas de assassi-
nato, Jacareí lidera na região 
o “ranking da morte”, seguida 
por São José dos Campos, que 
contabiliza 29. 

Fechando o grupo das ci-
dades com números mais 
elevados aparece Cruzeiro, 
com 23 registros. O número 
representa um crescimento de 
15% comparado aos primeiros 
nove meses de 2019, quando 
o município registrou vinte 
vítimas fatais. 

Um dos casos de maior re-
percussão em Cruzeiro no ano 
foi o duplo homicídio ocorrido 
em 18 de setembro no bairro 
Vila Loyelo. Na ocasião, o 
adolescente Vinícius Caetano 
Gabriel Marçal, 15 anos, e o 
jovem Daniel Marcelo Mar-
tins, 20 anos, caminhavam 
pela rua João Leite, quando 
foram surpreendidos por dois 
motociclistas que dispararam 
diversos disparos de arma de 
fogo contra as vítimas, que 
morreram no local. O caso 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil, que tenta identi-
ficar os atiradores.

Segundo o levantamento 
da SSP, as demais cidades 
da região que registraram 
assassinatos entre janeiro e 
setembro foram Aparecida (1), 
Areias (1), Caçapava (22), Ca-

choeira Paulista (5), Campos 
do Jordão (4), Caraguatatuba 
(15), Cunha (3), Guaratinguetá 
(15), Igaratá (1), Ilhabela (2), 
Lagoinha (2), Lavrinhas (2), 
Lorena (16), Natividade da 
Serra (1), Paraibuna (2), Pinda-
monhangaba (15), Potim (2), 
Roseira (2), Santa Branca (1), 
São Bento do Sapucaí (1),São 
Luís do Paraitinga (2), São 
Sebastião (5), Silveiras (1), 
Taubaté (17), Tremembé (6) 
e Ubatuba (16). 

Setembro – Comparando 
apenas as estatísticas dos me-
ses de setembro de 2019 e de 
2020, a situação é ainda mais 
preocupante na RMVale, que 
passou por aumento de 31% 
de mortes violentas, saltando 
de 22 registros (20 homicídios 
dolosos e 2 latrocínios) para 
29 (28 homicídios dolosos e 
um latrocínio).

Os seis municípios com mais 
vítimas de assassinato no mês 
passado foram Jacareí (6), 
Caçapava (4), Guaratinguetá 
(4), São José dos Campos (3), 
Cruzeiro (2) e Ubatuba (2).

Em contrapartida, os crimes 
contra patrimônio tiveram 
quedas acentuadas. O índice 
de furtos caiu 29%, passando 
de 2.014 para 1.417, e o de 
roubos 36%, despencando de 
612 para 388.

Cruzeiro inaugura COI para conter violência
Câmeras são implantadas em pontos estratégicos; melhoria tem investimento de R$ 6 milhões

Terceira cidade com mais 
homicídios registrados na 
região neste ano, Cruzeiro 
ganhou na manhã da última 
terça-feira (27) um reforço 
tecnológico no setor de 
Segurança Pública. Contan-
do com um investimento 
municipal de R$ 6 milhões, 
a Prefeitura inaugurou o 
COI (Central de Operações 
Integradas).

Sem a presença do prefei-
to Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), devido ao período 
eleitoral (é candidato à re-
eleição, concorrendo com 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

José Antônio do PT e Juarez 
Juvêncio do Podemos), a 
cerimônia de inauguração 
teve as participações de 
autoridades policiais, mem-
bros do primeiro escalão do 
Executivo e familiares do 
ex-delegado de Cruzeiro, 
Carlos Martins Ântico, que 
teve seu nome homenage-
ado com a denominação 
do COI. Fechado ao públi-
co, o evento respeitou um 
protocolo de prevenção ao 
contágio do novo coronavi-

rus (Covid-19), obrigando 
os participantes a usarem 
máscaras e manterem uma 
distância segura dos demais.

Durante a cerimônia, o 
secretário de Segurança 
Pública e ex-coronel da 
Polícia Militar, Élcio Vieira, 
destacou que a implantação 
do COI é um marco histórico 
para o município. 

A unidade, localizada em 
um prédio ao lado do Paço 
Municipal, abrigará uma 
equipe da secretaria de 

Segurança Pública que será 
responsável pelo monitora-
mento das imagens geradas 
por 72 câmeras. Nesta pri-
meira fase de operação do 
sistema estão funcionando 
apenas 37 câmeras. As de-
mais deverão ser ligadas até 
o início de 2021.

Os equipamentos foram 
instalados nos trechos de 
entrada e saída da cidade e 
também em pontos estraté-
gicos dos bairros Itagaçaba, 
Vila Loyelo, Vila Batista e 
Vila Juvenal. A escolha dos 
locais foi definida após reu-
niões entre representantes 
da Prefeitura e da Polícia 
Militar no início do ano. 

Vencedor do processo li-
citatório, realizado em feve-
reiro, o Consórcio Cruzeiro 
Seguro será responsável 
pela operacionalização do 
sistema do COI por quatro 
anos.

A implantação da ferra-
menta de monitoramento 
é uma das apostas da atual 
gestão municipal para con-
ter o aumento da violência 
na cidade, terceira com mais 
vítimas de assassinatos na 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) ficando atrás 
apenas de Jacareí e São José 
dos Campos.

De acordo com o levanta-
mento divulgado pela SSP 
(secretaria de Segurança 
Pública), na última segun-
da-feira (26), Cruzeiro regis-
trou um aumento de 15% no 
número de mortes violentas 
nos primeiros nove meses 
de 2020 em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado, saltando de 20 
para 23 homicídios dolosos 
(quando existe a intenção 
de matar).

Equipe responsável pela operação do COI, inaugurado em Cruzeiro

Foto: Reprodução

Dois homens suspeitos 
morreram em uma opera-
ção do Baep (Batalhões da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo), na última 
segunda-feira (26), em Pin-
damonhangaba. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
houve troca de tiros com os 
policiais.

Segundo o relato dos agen-
tes, os homens estavam 
dentro de uma residência, e 
quando os policiais tentaram 
realizar a abordagem, os 
suspeitos reagiram atirando. 
A bala teria atingido ainda o 
escudo que era segurado por 
um policial. No momento, 
houve troca de tiros e eles 
morreram no local.

O caso, que foi registrado 
no 1ª Delegacia de Polícia de 
Pindamonhangaba, aconte-
ceu numa casa no bairro Vila 
Rica. De acordo com o bole-
tim, diversas armas foram 
encontradas como uma sub-
metralhadora Bereta 9mm 
com 17 munições intactas, 
além de pistolas e revólveres. 
Foram descobertos também 
oito tijolos de maconha e 
uma quantia que chegaria a 
R$ 3,7 mil em dinheiro. Os 
corpos foram encaminhados 
para o IML (Instituto Médico 
Legal) de Taubaté.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Trocas de tiros 
com mortes em 
ação da Polícia 
em Pinda
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Guaratinguetá Saneamento 
registra mais de 500 dias 
sem acidentes de trabalho  

Cuidar da saúde e bem-
-estar dos colaboradores 
no local de trabalho é 
responsabilidade das em-
presas e um comprometi-
mento contínuo que todos 
deveriam valorizar. Em 
2018, a Previdência So-
cial registrou 576.951 
acidentes de trabalho. Esse 
levantamento abrange 
apenas os empregados 
com carteira assinada. Um 
estudo realizado pela Fun-
dacentro - Fundação ligada 
ao Ministério da Economia 
especializada na pesquisa 
sobre questões de segu-
rança do trabalho – estima 
que, se forem considerados 

Da Redação
Guaratinguetá

os trabalhadores informais 
e os autônomos, esse nú-
mero pode ser de aproxi-
madamente 4 milhões de 
acidentados todos os anos.

Segundo o Observatório 
Digital de Segurança e Saú-
de do Trabalho, entre 2012 
e 2018, foram contabili-
zadas 17,2 mil mortes em 
razão de algum incidente 
ou doença relacionados à 
atividade laboral. Infeliz-
mente, o Brasil registra 
que a cada minuto, há um 
acidente de trabalhador 
enquanto desempenha suas 
funções e um óbito ocasio-
nado por algum acidente 
de trabalho a cada 3 horas 
e 40 minutos. 

Fugindo um pouco dessa 
estatística, a empresa de 

No Brasil, a cada minuto, um trabalhador sofre um acidente em suas funções 
esgotamento sanitário que 
no município de Guara-
tinguetá, a Guaratinguetá 
Saneamento, registrou no 
último dia 28, a marca de 
500 dias sem acidentes de 
trabalho na operação. 

“A prevenção por meio de 
treinamento e capacitação 
e a mudança de compor-
tamento dos colaborado-
res foram fundamentais 
para alcançarmos esse 
importante marco para a 
empresa e para a cidade”, 
afirmou Mateus Banaco, 
diretor da Guaratinguetá 
Saneamento. 

No setor do saneamento 
os acidentes mais comuns 
registrados são contamina-
ção por produtos químicos, 
atropelamentos, picadas 

de animais peçonhentos, 
queda de alturas, cortes e 
queda de materiais.

No Brasil, a segurança no 
trabalho vem merecendo 
especial cuidado desde a 
década de 70, quando o 
país ostentava o título de 
campeão mundial em aci-
dentes de trabalho. Hoje, 
entre os EPIS (Equipamen-
tos de Proteção Individu-
al), mais comuns estão 
máscara de proteção res-
piratória, capacete, botas, 
luvas, macacões e óculos. 
“Aqui na Guaratinguetá 
Saneamento, temos a saúde 
e a segurança como itens 
primordiais, portanto, o 
uso dos EPIS é mais do 
que obrigatório, é natural”, 
afirma Banaco.

Anuncie 3152-2148
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ASSEMBLEIAS GERAIS EXTROARDINÁRIAS DA IRMANDADE 
SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

GUARATINGUETÁ. 
 

EDITAIS DE CONVOCAÇÕES E COMUNICAÇÃO 
 

O provedor da IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ, 
RÔMULO AUGUSTO DE BARROS, com fundamento no disposto pelo arts. 11, caput, e 22, 
letra “b”, do Estatuto da Irmandade, convoca Assembleia Geral Extraordinária 
para o dia 24 de novembro de 2020, às 19 horas em primeira convocação e às 19 
horas e 30 minutos em segunda convocação, nos termos do art. 12 do Estatuto da 
Irmandade, a ser realizada no anfiteatro da SANTA CASA DE GUARATINGUETÁ, situado na 
Rua Rangel Pestana, 194, Centro, Guaratinguetá, SP, com o fim específico de 
eleição da Mesa Administrativa para cumprimento do período remanescente do 
mandato que se encerrará em março de 2023. 

O provedor da IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ, 
RÔMULO AUGUSTO DE BARROS, com fundamento no disposto pelo art. 11, caput, e 22, 
letra “b”, do Estatuto da Irmandade, convoca Assembleia Geral Extraordinária 
para o dia 1º de dezembro de 2020, às 19 horas em primeira convocação e às 19 
horas e 30 minutos em segunda convocação, nos termos do art. 12 do Estatuto da 
Irmandade, a ser realizada no anfiteatro da SANTA CASA DE GUARATINGUETÁ, situado na 
Rua Rangel Pestana, 194, Centro, Guaratinguetá, SP, com o fim específico de 
eleição do Conselho Fiscal para cumprimento do período remanescente do mandato 
que se encerrará em março de 2023. 

O provedor da IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ, 
RÔMULO AUGUSTO DE BARROS, comunica aos seus IRMÃOS que os mesmos poderão inscrever 
chapas para os pleitos dos dias 24 de novembro de 2020 e 1º de dezembro de 
2020, tanto para a eleição da Mesa Administrativa como para a eleição do 
Conselho Fiscal, até 48 horas antes de cada pleito, nos termos do art. 42 do 
Estatuto da Irmandade. A inscrição das chapas poderá ser feita na Secretaria 
da Irmandade, mediante requerimento formal subscrito pelos IRMÃOS candidatos, 
situada no Setor Administrativo da SANTA CASA DE GUARATINGUETÁ, situada na Rua 
Rangel Pestana, 194, Centro, Guaratinguetá, SP, no horário das 10 (dez) às 17 
(dezessete) horas. 

 

Guaratinguetá, 30 de outubro de 2020. 
 
 

RÔMULO AUGUSTO DE BARROS 
PROVEDOR 

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:
AMAURI LAGES FRANÇA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista
particular, estado civil divorciado, de 38 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 12 de fevereiro de 1982, residente e domiciliado Rua Cássio Pires Salgado, nº 75,
Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de AMAURI PIRES DE
MOURA e MARIA APARECIDA LAGES FRANÇA DE MOURA.
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão tecnica de
enfermagem, estado civil solteira, de 50 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no
dia 09 de agosto de 1970, residente e domiciliada Rua Cássio Pires Salgado, nº 75,
Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO TEODORO
DE OLIVEIRA FILHO e MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS RESENDE, de nacionalidade brasileira, profissão
pintor, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 25 de maio de 1992, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, Bloco
3A, apto 301, Condominio Salgueiro, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ CESAR RESENDE e LÚCIA INÊS DOS SANTOS RESENDE.
KAREN MAYARE SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de março de 1997, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, Bloco 3A,
apto 301, Condominio Salgueiro, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filha de DOMINGOS
DE OLIVEIRA e JORDELINA MOREIRA DA SILVA. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MIGUEL PYLES MARÇON, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de
dezembro de 1996, residente e domiciliado Rua Maria Benedita Cabral San Martin, nº
95, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO CARLOS MARÇON
NETO e LUCIANA DAMAS PYLES.
ANIELLY CABRAL LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
abril de 1994, residente e domiciliada Rua Maria Benedita Cabral San Martin, nº 95,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de ROGER FERREIRA LOPES e
LILIAN FABIANA APARECIDA CABRAL LOPES. 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, 29 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS HENRIQUE DA CRUZ FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil viúvo, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13
de janeiro de 1984, residente e domiciliado Avenida Major Francisco Bueno Garcia
Leme, nº 67, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de NELSON MOREIRA DE
FARIA e IRACEMA FATIMA DA CRUZ FARIA.
VANESSA KELLY RODRIGUES TOLEDO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 14 de junho de 1988, residente e domiciliada Avenida Major Francisco Bueno
Garcia Leme, nº 67, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS TOLEDO e
VERÔNICA RODRIGUES TOLEDO. 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, 30 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIO MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar, estado civil
divorciado, de 44 anos de idade, nascido em Marília-SP, no dia 02 de setembro de
1976, residente e domiciliado Rua Orlando Silva, nº 321, Bela Vista, Pindamonhangaba
SP, filho de BENTO CARLOS MARTINS e GILDA GELME MARTINS.
MARISTELA DANTAS DA GAMA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de maio de 1986, residente e domiciliada Rua Orlando Silva, nº 321, Bela Vista,
Pindamonhangaba SP, filha de PAULO HENRIQUE DANTAS DA GAMA e SHIRLEY
DANTAS DA GAMA. 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, 30 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO JOSÉ LUSTOZA SANTOS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
inspetor de qualidade, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de agosto de 1987, residente e domiciliado Rua José
Carneiro Salgado, nº 319, Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE
LUIZ SANTOS GONÇALVES e IRENE LUSTOZA PINTO GONÇALVES.
TATIANE RODRIGUES SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
27 de fevereiro de 1983, residente e domiciliada Rua José Carneiro Salgado, nº 319,
Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filha de LAURO GOMES SIQUEIRA e NEUSA
APARECIDA RODRIGUES SIQUEIRA. 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, 30 de outubro de 2020.



31 DE OUTUBRO DE 2020 7

Litoral Norte elabora novas ações 
preventivas para receber turistas
Ação tenta evitar o avanço de contaminações pela Covid-19 durante feriado de Finados

As Prefeituras do Litoral 
Norte repetiram medidas re-
ferentes à chegada de mais 
um feriado prolongado. A 
ideia é evitar aglomerações 
de turistas no próximo feriado 
prolongado do Dia de Finados 
(2 de novembro) como uma 
prevenção para evitar novos 
contágios pela Covid-19. Com 
8.334 moradores infectados 
pela doença, a região litorânea 
contabiliza 214 mortes.

Com a flexibilização das 
medidas e o avanço da região 
para a fase verde do Plano SP 
o Litoral tem registrado um au-
mento significativo de turistas.

Um fator que pode aumen-
tar, ainda mais, o número de 
turistas no Litoral Norte é a 
alteração do feriado do Dia do 
Servidor Público, que seria na 
quinta (28) e foi transferido 
para 30 de outubro, pelo Go-
verno do Estado de São Paulo.

Prevendo a chegada de cerca 
de cem mil turistas, a Prefeitu-
ra de Ubatuba informou que 
solicitou no início da semana 
ao Governo do Estado um re-
forço policial na cidade.

Agentes do setor de Postu-
ras e da Vigilância Sanitária 
intensificarão as fiscalizações 
nas praias e comércio para 

Thales Siqueira
RMVale

checagem da utilização de 
máscaras e cumprimento do 
distanciamento social. As vis-
torias terão caráter orientativo, 
mas autuações serão feitas 
caso necessário.

A barreira sanitária colocada 
em prática quando o município 
estava na fase laranja e amare-
la será retomada. São quatro 
pontos onde as pessoas serão 
orientadas e conscientizadas 
das 10h às 14h.

O prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB), também 
encaminhou um novo ofício ao 
governador João Dória (PSDB), 
pedindo reforço das polícias 
Militar e Civil, e da equipe da 
Vigilância Sanitária Estadual 
para atuarem na cidade de 
sexta-feira (30) até a próxima 
segunda-feira (2).

O prefeito reconhece as me-
didas adotadas pelo Estado no 
combate ao novo coronavírus, 
mas vê necessidade de um 
reforço policial para ajudar 
a cidade a realizar as ações 
preventivas.

Com previsão de movimento 
intenso, a Concessionária Ta-
moios realizará a partir desta 
sexta-feira uma operação espe-
cial para o Feriado de Finados. 
A partir das 13h, o trecho da 
serra contará com a Operação 
Descida que irá liberar duas 
pistas sentido litoral e uma 

pista sentido São José dos Cam-
pos, com o objetivo de garantir 
maior fluidez do tráfego.

A Prefeitura de São Sebastião 
também reforçará o policia-
mento e fiscalizará possíveis 
aglomerações como uma for-
ma de evitar uma possível 
segunda onda da Covid-19. 
Apesar das mortes por coro-
navírus estarem em queda no 
estado, a pandemia ainda não 
está controlada.

Os municípios litorâneos 
possuem número reduzido de 
leitos hospitalares capazes de 
atender um eventual aumento 
da disseminação do vírus. As-
sim, as Prefeituras reforçam as 
ações de fiscalização e tentam 
inibir possíveis aglomerações 
e outros desrespeitos às regras 
de prevenção ao contágio da 
Covid-19, como os registrados 
durante o feriado prolongado 
do “Dia da Independência” 
(7 de setembro) e de “Nossa 
Senhora Aparecida” (12 de 
outubro).

O Estado pede que a popula-
ção evite viagens desnecessá-
rias por conta do risco de con-
taminação pelo coronavírus.

Números – De acordo com os 
boletins divulgados pelas secre-
tarias de Saúde do Litoral Norte 
na última quinta e sexta-feira, 
Caraguá é a cidade que mais 
apresenta casos da doença com 
2.769 infectados e 114 vítimas 
fatais. Com 1.649 infectados, 
Ubatuba foi a única a divulgar 
os números atualizados na 
sexta-feira, que registraram 
39 óbitos confirmados, São 
Sebastião atingiu 2.143 casos  
da Covid-19 e 48 mortes. Já 
Ilhabela é o município que 
apresenta menos óbitos (13) 
e possui 1.773 moradores 
diagnosticados.

Fiscalização no acesso a Caraguatatuba, na tentativa de inibir a presença do novo coronavírus no Litoral

Pindamonhangaba é a primeira 
cidade do país a receber sinal de 5G
Testes iniciais do avanço tecnológico começaram; há ainda a intenção 
de levar o sinal para que famílias façam experimento por sessenta dias

Pindamonhangaba recebeu 
na última segunda-feira (26) 
os testes de sinais da tecnolo-
gia 5G. A promessa é que os 
usuários possam ter acesso 
com agilidade para baixar 
a enviar arquivos online. O 
evento foi promovido pela 
Americanet, em parceria com 
a Nokia.

Os testes iniciais foram rea-
lizados no estacionamento da 
Prefeitura, com operações nas 
faixas 3,5 GHz – sub-6 GHz – e 
26 GHz – ondas milimétricas 
–, com autorização para tes-
tagem e pesquisa habilitada 
pela Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações).

Segundo a empresa, há 
ainda a pretensão de levar a 
experiência da tecnologia 5G 
para cerca de 25 famílias que 
poderão usufruir do sinal por 
dois meses, período em que a 
terceirizada fará o monitora-
mento para identificar benefí-
cios, além de buscar melhorias 
e compreender caminhos para 
serem explorados.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O CEO da Americanet, Lin-
coln Oliveira, comentou que 
a escolha pelo município se 
deve à forte presença estra-
tégica de Pindamonhangaba 
em diferentes setores que 
podem se beneficiar com 
aplicação do 5G. “Pindamo-
nhangaba está localizada no 

Vale do Paraíba, uma região 
estratégica, do ponto de vista 
de logística e de negócios com 
alto poder de investimento, 
onde encontramos segmentos 
como o industrial, comércio 
e varejo, residencial e de se-
gurança pública. Já estamos 
presentes na região e iremos 

fomentar o desenvolvimento 
de novos negócios com o 
incremento do 5G. Será uma 
ótima oportunidade para 
mostrar o funcionamento da 
nova tecnologia na prática 
e buscar possíveis upgrades 
para a aplicação em larga 
escala”, afirmou.

Apresentação de sistema que passa por testes em Pinda; município deve ser o primeiro no país a ter 5G

Pandemia altera horário 
de cemitérios durante o 
feriado do Dia de Finados

Os cemitérios municipais da 
região têm novos alertas para 
o atendimento no feriado 
prolongado de Finados. Em 
Aparecida, os serviços estarão 
fechados para visitação nos 
próximos dias 1 e 2 (feriado 
de Finados). Pindamonhanga-
ba e Guaratinguetá também 
anunciaram alterações.

De acordo com a adminis-
tração municipal de Apare-
cida, os serviços de limpeza, 
lavagem e reforma de jazigos 
poderão ser realizados pelos 
familiares até o sábado (31) 
nos cemitérios do Santa Rira 
e o Papa Pio 12, no bairro de 
1º de Maio. As normas de dis-
tanciamento devem ser res-
peitadas e o uso de máscara é 
obrigatório. A administração 
dos cemitérios funciona de 
segunda à sexta-feira e atende 
pelos telefones (12) 3104-
4000 (ramal 4037).

Na cidade de Pindamo-
nhangaba, o cemitério muni-
cipal funcionará na próxima 
segunda-feira (2) das 7h às 
17h, mas as reformas e ma-
nutenções dos túmulos foram 
permitidas somente nessa 
semana. Nos dias 31 e 1, o 
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local não estará aberto para 
visitação, apenas os serviços 
essenciais como sepultamentos 
e exumações serão permitidos. 
O contato da secretaria do 
Cemitério Municipal de Pin-
damonhangaba é o (12) 3642-
7090, com atendimento das 7h 
às 10h30, das 13h às 16h30.

Em Guaratinguetá, os cemité-
rios municipais estarão funcio-
nando no sábado (31), domingo 
(1), e na segunda-feira (2), em 
horário normal das 7h às 17h. 
Em caso de utilização e visita-
ção, a população deve fazer uso 
dos protocolos de higiene pes-
soal, evitando aglomerações, 
além da utilizando máscara 
de proteção. As equipes dos 
cemitérios estarão presentes 
para orientação dos visitantes.

Cemitério Santa Rita, Aparecida

Após derrota em São José, Manthiqueira mira Usac em casa
Time de Guará continua na zona de classificação no Paulista e volta a campo neste sábado no Dario

O Manthiqueira entrou em 
campo na última quarta-feira 
(28) em São José dos Campos 
para enfrentar o São José. 
Com a vitória da Águia, os 
mandantes continuam na 
liderança do grupo e invictos, 
agora com três vitórias em 
três jogos. A Laranja Mecâ-
nica tem duas vitórias, uma 
derrota e segue na segunda 
posição da chave.

No Martins Pereira, o São 
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José tentou se impor para 
cima do Manthiqueira na 
primeira etapa. Jogando em 
casa, a Águia sabia que ven-
cer era um passo fundamen-
tal para chegar mais próxima 
da classificação. Giovani, 
goleiro da Laranja, evitou 
que o time de Guaratinguetá 
deixasse o campo com derro-
ta parcial na primeira etapa, 
mas no segundo tempo, o 
São José fez o único gol, su-
ficiente para selar a vitória. 
Dener Soares, que começou 
o jogo no banco de reservas, 
entrou aos 20 minutos e 

aos 25 aproveitou cobrança 
de escanteio e cabeceou 
para marcar. Com o 1 a 0, a 
Águia jogou com o tempo a 
seu favor e o Manthiqueira 
pouco construiu para buscar 
o empate.

Mesmo com a derrota, 
o Manthiqueira segue na 
briga pela classificação. Na 
primeira fase do Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão 
deste ano, apenas os dois pri-
meiros colocados avançam 
para a segunda fase. Em se-
gundo no Grupo 6, com seis 
pontos, o Manthiqueira tem 

dois a mais que União Mogi 
e União Suzano, o Usac.

Na próxima rodada o time 
recebe o Usac no estádio 
“Professor Dario Rodrigues 
Leite”, no sábado (31) às 15h. 
A partida não terá venda de 
ingressos ou presença de 
público devido aos proto-
colos de segurança e saúde 
impostos pela Vigilância 
Epidemiológica do estado de 
São Paulo.

Transmissão – Para evitar 
que os torcedores fiquem 
sem ver as equipes da ‘Be-
zinha’, como é conhecida a 
competição, a FPF (Federação 
Paulista de Futebol) iniciou 
uma série de transmissões 
ao vivo em vídeo pelo seu 
próprio site, em futebolpau-
lista.com.br.Lance da derrota para o São José; Manthiqueira segue na briga pela vaga

Foto: Divulgação/ Caíque Toledo
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Escritor da região é finalista do Prêmio 
Jabuti com obra que destaca a luta negra
Alê Santos concorre na categoria ensaio com “Rastros de Resistência”; uma das principais premiações 
do país exalta o trabalho do jovem cruzeirense que mora em Guaratinguetá e se resdescobriu na literatura

Uma das vozes do movimen-
to negro no país, o escritor Alê 
Santos foi indicado para a 62ª 
edição do prêmio Jabuti, um 
dos mais significativos da lite-
ratura nacional. O publicitário, 
que mora em Guaratinguetá, 
concorre na categoria Ensaio 
com sua obra “Rastros de 
Resistência: Histórias de luta 
e liberdade do povo negro”, 
que traz relatos de lutas e 
resistência de personagens da 
história afro.

Nascido em Cruzeiro, negro e 
de periferia, Alê Santos quando 
criança não se enxergava como 
negro e era vítima de comentá-
rios racistas na escola. Chegou 
a precisar de acompanhamen-
to psicológico, e viu o racismo 
destruir sua autoestima.

Foi assistindo “Jamaica abai-
xo de zero” que o jovem passou 
a se enxergar de outra for-
ma. O filme, de 1993, retrata 
a história de quatro jovens 
jamaicanos praticantes de 
bobsleigh que lutaram con-
tra todos os obstáculos para 
competirem nos Jogos Olím-
picos de Inverno. A história é 
baseada na passagem real do 
time que representou o país 
da América Central e Caribe 
na competição, mesmo com 
uma realidade bem diferente 
dos países que disputam as 
medalhas das Olimpíadas de 
Inverno, quase sempre cober-
tos pela neve.

Alê percebeu por meio da 
produção que poderia ser 
como os heróis jamaicanos, 

Thales Siqueira
Guaratinguetá

negro e praticar esporte. Par-
ticipou de corridas dos 12 aos 
18 anos ganhando medalhas 
em campeonatos estaduais.

Se ausentou das atividades 
esportivas para cursar publi-
cidade e propaganda em uma 
faculdade de Lorena. Foi nessa 
época que começou a sentir 
uma inquietação e resolveu 
dar voz ao movimento negro.

Aos 12 anos começou a 
escrever contos de fantasia 
e ficção científica. Apesar de 
participar de diversas antolo-
gias de editoras, não teve um 
livro publicado. Percebeu que 
era difícil ser negro e escritor 
no Brasil, abandonando a ideia 
de publicar uma obra sua. 
Quando já tinha desistido de 
seus sonhos, foi através das 
redes sociais que conseguiu 
ampliar o alcance de sua voz e 
levar vivências para um maior 
número de pessoas.

Em 2018, por meio das 
“threads”, publicações em série 
no twitter, contou a história 
de líderes negros e trouxe 
explicações sobre a origem do 
racismo, viralizando nas redes 
sociais e despertando a atenção 
das editoras.

Através do twitter se apro-
ximou de figuras ligadas à 
luta pelo maior espaço para 
o negro na sociedade, como o 
rapper Emicida, que assina a 
orelha do seu livro. “Este livro 
é um mapa que nos conduz 
por uma trilha em que os 
fragmentos da história nos 
levam a encontrar o tesouro 
escondido. E esse tesouro é 
tudo o que nos foi usurpado 
pós-colonização. Obrigado, 
Alê, graças a Oxalá (e para o 

terror de quem nos roubou) 
este é apenas o primeiro livro. 
Que os orixás o acompanhem, 
apenas continue”, comemorou 
Emicida.

Já foi citado por persona-
lidades como Marcelo D2, 
Leoni, Daniela Mercury e Paola 
Carosella, e esteve na bancada 
do Roda Viva, programa da TV 
Cultura, entrevistando Sergi-
nho Groisman. 

Sua conta @savagefiction é 
seguida por mais de 138 mil 
usuários. Santos a utiliza para 
refletir sobre o racismo e con-

tar histórias de personagens 
negros no mundo.

Hoje, com 34 anos, é pro-
fessor de pós graduação na 
ESPM-SP, consultor de inova-
ção e startups, afrofuturista 
e possui diversos projetos 
como o podcast “Infiltrados 
no Cast”, produção exclusiva 
do Spotify, que traz questões 
sobre a perspectiva negra-bra-
sileira. É também, colunista 
do site “Ponte Jornalismo”, 
onde levanta questões sobre 
o tema e desmascara o mito 
da democracia racial.

O “cronista dos negros”, 
como foi denominado pela Re-
vista Piauí, está há mais de dez 
anos produzindo conteúdo na 
internet. Já recebeu prêmios, 
representou o Brasil em uma 
antologia mundial de Ficção 
Científica, trabalhou e deu cur-
sos de transmedia storytelling.

Mora em Guaratinguetá e 
sua vida, como de muitos em 
2020, se resume a ficar no 
seu apartamento, em cuidados 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. Não possui uma 
rotina específica. Em um dia ele 

está produzindo seu programa, 
em outro participando de uma 
entrevista, e noutro trabalhan-
do no seu próximo livro. No 
último mês deu uma palestra 
online para a Universidade de 
Londres e está roteirizando 
uma série em podcast, projeto 
em que está na fase de escolher 
as vozes dos atores.

Os planos para o futuro 
são muitos. Está escrevendo 
seu próximo livro que vai ser 
publicado pela HarperCollins, 
segundo maior grupo editorial 
do mundo. Alê planeja viajar 
e participar de mais eventos 
pelo país em um cenário pós 
pandemia.

“Rastros de Resistência" – O 
livro, publicado em 2019 pela 
editora Panda Books, é com-
posto por narrativas de perso-
nagens que existiram no nosso 
mundo, mas que tiveram sua 
história apagada ou silenciada 
ao longo dos anos de colonialis-
mo e pós-colonialismo. O leitor 
pode acompanhar vinte relatos 
breves e ilustrados sobre reinos 
e heróis da África e da diáspora 
africana.

“É fácil esquecer o passado 
cruel e devastador quando 
ninguém se preocupa em 
contá-lo”, escreveu Alê em seu 
livro, onde lembra que muitas 
das histórias de discriminação 
e resistência falam um pouco 
sobre sua própria trajetória. 

“Rastros de Resistência" foi 
considerado um marco na his-
toriografia da cultura africana 
e afro-brasileira e uma leitura 
indispensável, já que coloca em 
debate assuntos tão pertinen-
tes para a sociedade como o 
racismo e o preconceito.

Alê Santos, que hoje é referência na luta pelo respeito à comunidade negra no país; escritor disputa o Jabuti
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