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Prefeitos contestam Estado, mas 
decidem seguir Plano São Paulo
Líderes da RMVale acatam decreto estadual, mas garantem segunda reunião para discutir pedido
de redução de período com maior restrição de atividades; Ubatuba fecha praias e cobra consciência 

A decisão de governo de 
João Doria (PSDB) de colocar 
todo o estado de São Paulo na 
fase vermelha de flexibiliza-
ção, a partir deste sábado (6), 
dividiu opiniões na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te). Após o anúncio, na última 
quarta-feira (3), prefeitos 

se manifestaram contrários 
justificando uma queda nos 
índices da doença na região, 
mas parte deles já publicaram 
decretos seguindo a orienta-
ção do Plano São Paulo contra 
a Covid-19.

Como forma de contestação, 
líderes regionais se reuniram 
virtualmente com represen-

tantes e o secretário do Estado 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, na tarde 
desta sexta-feira (5). Com o 
parecer do secretário de que 
o governo não poderia mudar 
a medida neste momento, o 
prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSC), divulgou 
um vídeo nas redes sociais 

explicando que os prefei-
tos locais se posicionaram 
contrários ao decreto ter 
incluído a RMVale na etapa 
mais restritiva do Plano São 
Paulo, mesmo com os núme-
ros indicando a diminuição na 
velocidade de contaminações 
pelo novo coronavírus. O gru-
po protocolou um pedido de 

revisão da decisão estadual. 
“Estamos em torno de 57% 
dos leitos ocupados. Tudo 
foi colocado ao secretário do 
Estado, mas não conseguimos 
essa sensibilização imediata 
do governo para rever essa 
fase vermelha aqui no Vale a 
partir de amanhã”.

Elcinho, que entrou com pedidos para reduções na Cãmara de Lorena

Mineiro, dívida de R$ 93 milhões

Foto:  Rafaela Lourenço

Foto:  Marcelo A  dos Santos

Debate sobre redução de 
cadeiras e comissionados na 
Câmara é adiado em Lorena

A discussão da proposta 
para redução do número de 
cadeiras e cargos comissio-
nados na Câmara de Lorena 
ficou restrita a condições de 
legalidade e artigos regi-
mentais. Os projetos foram 
devolvidos ao autor, o vere-
ador Elcio Vieira Junior, o El-
cinho (PSB), que deve entrar 
com recursos para a votação. 
A presidência alega a falta 
de autonomia e constitucio-
nalidade para a deliberação 
em plenário. Protocoladas 
na última semana, as pro-
postas de Elcinho pediam a 
redução das atuais 17 vagas 

de vereador para 11, e dos 
57 cargos comissionados 
para 36, além da inclusão 
da obrigatoriedade do en-
sino superior. Todas, foram 
devolvidas pelo presidente 
Fabio Longuinho (PSD).

O presidente da Câmara 
justificou a decisão pela au-
sência de um terço das assi-
naturas ao documento sobre 
os comissionados, e por ser 
de exclusiva competência 
da mesa administrativa a 
criação de emendas à Lei 
Orgânica, como o projeto de 
redução de cadeiras.

O prazo para as cidades 
ingressarem ao consórcio 
da FNP (Frente Nacional 
de Prefeitos) para com-
pra de vacinas contra a 
Covid-19 foi encerrado 
nesta sexta-feira (5). Na 
RMVale (Região Metropo-

Apenas quatro na RMVale 
ficam fora de consórcio 
para compra de vacinas

litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), 36 dos 
39 municípios aderiram 
ao movimento. A inicia-
tiva foi lançada em uma 
reunião com prefeitos, 
membros da FNP.
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Dívida de Mota 
soma quase
R$ 93 milhões 
em Cachoeira

O cenário de calamidade 
financeira em Cachoeira Pau-
lista foi confirmado no último 
sábado (27), após uma audi-
ência pública apresentar o 
diagnóstico da Prefeitura, com 
destaque para a dívida total 
de R$ 92,9 milhões. Entre os 
principais pontos, os buracos 
administrativos na saúde e a 
dificuldade do prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB) em em-
placar projetos durante a crise. 
O encontro marcou os sessenta 
primeiros dias da gestão de 
Mineiro, diretamente afetados 
pelas dívidas herdadas de seu 
antecessor, Edson Mota (PL).

Em Brasília, 
Isael garante 
R$ 1,5 milhão 
para UBS

Em visita a Brasília, o prefeito 
de Pinda Isael Domingues (PL) 
garantiu, na última semana de 
fevereiro, a verba necessária 
para a construção da Unidade 
Básica de Saúde do bairro 
Mantiqueira, em Moreira Cé-
sar. A expectativa é que com a 
articulação na capital do país, 
novos recursos sejam angaria-
dos. Segundo informações da 
Prefeitura, a viabilização dos 
recursos para a construção da 
unidade de saúde já conta com 
apoio parlamentar e direção 
para o avanço dos serviços.

Tratamento de 
esgoto perto de 
nova estação 
em Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última segun-
da-feira (1) avanços nas 
tratativas com o Governo do 
Estado para a liberação das 
obras de construção de uma 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) de grande porte 
para a cidade. Orçado em 
cerca de R$ 12 milhões, 
o complexo é a aposta do 
Executivo para viabilizar 
o saneamento de 90% dos 
resíduos produzidos na ci-
dade. De acordo com o Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto), atualmente Cru-
zeiro possui quatro ETE’s de 
pequeno porte, que tratam 
apenas 3% do esgoto do 
município.

Nova liminar suspende cobrança da 
tarifa da feira-livre em Aparecida

O Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo concedeu uma 
liminar para os comerciantes 
da Feira Livre de Aparecida, 

suspendendo a taxa de ambu-
lantes referente ao período da 
fase vermelha do Plano São 
Paulo, em 2020. O espaço es-

teve fechado por cinco meses 
no ano passado, e foi liberado 
em setembro.

MP investiga 
mortes por falta 
de oxigênio em 
São Sebastião

Cruzeiro amplia 
pavimentações 
nos bairros

O MP-SP (Ministério Público 
do Estado de São Paulo) apre-
sentou à Justiça, no último 
dia 24, novos indícios de que 
supostas falhas no sistema de 
fornecimento de oxigênio no 
Hospital das Clínicas de São 
Sebastião causaram as mortes 
de dois pacientes diagnostica-
dos com Covid-19. No mate-
rial, encaminhado ao órgão, 
constam supostas trocas de 
mensagens entre funcioná-
rios da unidade relatando 
o problema. No início de ja-
neiro, o MP-SP recebeu uma 
denúncia de moradores da 
cidade alertando que falhas 
no funcionamento do sistema 
de usinas de oxigênio medici-
nal do hospital resultaram nas 
mortes de dois idosos, de 63 e 
66 anos, nos dias 10 e 11 de 
dezembro de 2020.

Foto:  Reprodução PMC



6 DE MARÇO DE 20212

Cachoeira Paulista - A redação 
do Atos jura que tenta, mas alguns 
vereadores de Cachoeira não deixam 
que o "Em Baixa" vá para outro ca-
minho, senão a sede do Legislativo 
da cidade. Tudo porque a semana co-
meçou com o pedido de abertura de 
um processo de investigação contra 
o governo de Antônio Carlos Mi-
neiro, após desentendimento entre o 
ouvidor e um membro voluntário da 
equipe que tenta recuperar a Prefei-
tura, devastada pelos quatro anos de 
desgoverno de Edson Mota,  o mes-
mo Mota que contava com proteção 
fidedigna de parte dos vereadores 
que hoje cobram, veementemente, 
Mineiro. E tudo isso, três dias depois 
da atual administração escancarar 
as condições degradantes que en-
controu a administração municipal, 
com destaque para a dívida total de 
quase R$ 93 milhões, bem maior que 
o orçamento da cidade para este ano. 
Com a palavra, Nenê e Max...

Cruzeiro/Guará - A apresen-
tação da nova reclassificação da 
região no Plano São Paulo contra a 
Covid-19, realizada pelo governador 
João Doria, serviu para mostrar duas 
realidades: o Estado vê como irrele-
vante a atuação de municípios (não 
todos...) da RMVale que lutam para 
reduzir seus índices na ocupação de 
leitos e casos confirmados; e outra, 
a forma como os prefeitos Thales 
Gabriel (Cruzeiro) e Marcus Soliva 
(Guaratinguetá) tem se colocado em 
meio à crise da pandemia, mostra que 
a dupla é, ao lado de Isael Domingues 
(Pindamonhnagaba), líderes naturais 
no cenário que pede mais conteúdo 
entre os eleitos. Enquanto Thales 
surpreendeu ao se posicionar contra 
a decisão de Doria, que não enxergou 
o avanço da luta contra a Covid-19 
na região, Soliva voltou a questionar 
o governador tucano, apontando 
descaso e falta de crítério na decisão 
do Plano SP. 

O LIBERALISMO TUPINIQUIM
O presidente em sua plataforma 

eleitoral apregoava a ideia liberal.
Depositava nas mãos de Paulo 

Guedes, liberal, formando em uma 
das escolas ícone do liberalismo 
mundial, a Escola de Chicago.

Em dois anos de governo a clara 
noção que o verniz liberal do presi-
dente se chocou com brilhante cris-
tal do seu ministro da economia.

Liberalismo, pero no mucho!
Mas afinal o que é o liberalis-

mo?
O liberalismo econômico é a 

ideologia de que o Estado não deve 
intervir nas relações econômicas 
que existem entre os indivíduos, 
classes ou nações. 

O liberalismo defende o livre 
uso da propriedade, a liberdade, 
o respeito a autonomia humana, 

a livre iniciativa. O pilar do capi-
talismo.

A possibilidade de que todos 
podem alcançar o mais alto nível de 
prosperidade de acordo com o seu 
potencial, aplicando os seus valo-
res, atividades, conhecimento, com 
o maior grau de liberdade, com o 
objetivo de reduzir ao mínimo os 
inevitáveis conflitos sociais.

A doutrina liberal advoga a cau-
sa que os governos não costumam 
representar, os interesses de toda a 
sociedade, e que se completam em 
favorecer os seus eleitores, à vista 
das urnas, ou favorecer determina-
dos grupos de pressão.

O liberalismo sempre se coloca 
na posição de crítico permanente 
da eficiência dos governos e vê 
com grande ceticismo a função dos 
governos em resolver a questão da 
distribuição de rendas e eliminar as 
injustiças sociais.

Adam Smith, o criador da dou-
trina liberal, enaltecia as liberdades 
individuais, mas via no Estado 
como responsável pelo bem co-
mum proporcionando meios para 
o desenvolvimento da liberdade e 
autonomia da sociedade.

As ações individuais, para Smi-
th, influenciadas pelo interesse pró-
prio seriam guiadas infalivelmente 
por uma “mão invisível” no sentido 

da realização do bem-estar social 
da sociedade.

A queda da Bolsa de Nova 
York em 1929 colocou em prova a 
teoria liberal e a entrada de outro 
importante economista, Maynard 
Keynes, onde apregoava a neces-
sidade do Estado em intervir na 
economia, para a solução de uma 
crise econômica.

Keynes afirmava que passada a 
crise o Estado deveria voltar a sua 
situação anterior.

A partir daí, o liberalismo clás-
sico ficou em segundo plano ofus-
cado pela incipiente social-de-
mocracia para renascer no ocaso 
desta no final do século como o 
neoliberalismo da escola austríaca.

O episódio da Petrobras deixou 
economistas, investidores e empre-
sários estarrecidos, e, diante de um 

cenário perturbador: o Estado vai 
intervir na economia? E como fica 
o liberalismo?

Pensar em liberalismo no país é 
um sonho longo de verão.

Uma sociedade que se sente 
protegida pelo Estado, determi-
nando o seu salário, oferecendo 
saúde gratuita, salário desempre-
go, uma previdência (precária), 
distribuidor gratuito de remédio, o 
Estado centralizador dos recursos 
dos seus federados, uma legislação 
trabalhista protetora do trabalhador 
(inspirada da Carta del Lavore de 
Mussolini), controle da taxa de ju-
ros, controlador do preço da moeda 
estrangeira ......

Como desarmar esta armadilha 
que os políticos, governos, constru-
íram ao longo da república.

Uma dúvida latente: somos um 
país capitalista ou socialista onde o 
Estado controla a vida do cidadão?

O presidente foi eleito apoiado 
em duas fortes promessas de apelo 
popular: defender a Lava Jato e 
implantar reformas liberais.

A primeira em fase de desmonte 
com demissão do ícone do combate 
à corrupção, Sergio Moro.

O pilar de sustentação das refor-
mas liberais ruiu com a demissão 
do presidente da Petrobras.

A Petrobras é minha!

Liberalismo, pero no mucho!

“Presidente, o senhor 
está ferindo o seu 

general. Na hora em que estou ganhando 
a batalha, o senhor me dá um tiro”

  Paulo Guedes

Nenê do São João

Renato Cebola

Política a conta-gotas...

Thales Gabriel

Marcus Soliva

De vítima a ‘réu’
Irritados com a prestação de 

contas do prefeito Antônio Minei-
ro, que revelou o endividamento 
de Cachoeira Paulista na ordem de 
R$ 93 milhões, para um orçamento 
anual de apenas R$ 87 milhões, os 
vereadores do ‘balacobaco’ conse-
guiram quórum, quer dizer, votos 
para abrir uma Comissão Proces-
sante para investigar o Executivo, 
que mal sentou na cadeira. Desta 
vez, os ‘ministros de eucaristia’ 
querem puni-lo por receber trabalho 
voluntário e por ter enquadrado um 
de seus apadrinhados do quadro de 
servidores ‘concursado’ que perma-
neceu da Motolândia.

Couve comendo o...
...coelho Para o pessoal de bom 

senso de Cachoeira, é a primeira 
vez que tomam conhecimento de 
um subalterno 
tornar-se mais 
importante que 
o próprio chefe 
do Executivo, 
ao ponto de não 
poder orientá-lo. 
Pelo menos esse 
foi o crime suge-
rido pelo filho 
do Casemiro e pelo homem do São 
João, ao inflamarem mais cinco vo-
tos contra Antônio Mineiro...

Atirando no que viu...
...acertando o que não viu – 

dados sigilosos dos bastidores da 
Justiça de Cachoeira revelaram dias 
atrás que o líder da quadrilha que 
esfacelou a economia da cidade não 
se trata ‘do homem’ que saiu detrás 
das bananeiras de Campos Novos, 
para os banheiros de porcelanato 
das mansões da terra do Monsenhor. 
Em sua parada anterior, de fato co-
mandou como o ‘poderoso chefão’, 
mas na realidade dos últimos quatro 
anos, se tornou apenas refém nas 
mãos de ‘meia dúzia’ que ocupavam 
o plenário das leis. Se pendurar um 
deles no ‘pau de arara’, é possível 
que a cidade saiba onde foram parar 
os R$93 milhões que a Prefeitura 
está devendo...

Tricampeão
Corre pelas esquinas de Sil-

veiras, para inveja da Motolândia, 
que o prefeito Guilherme Carvalho 
agora é ‘tri’. Ou seja, conseguiu 
aprovar sua terceira conta conse-
cutiva no Tribunal de Contas do 
Estado. Disseram que ele levantou 
o troféu da primeira de 2017 – após 
assumir a cidade como ‘terra arra-
sada’, a segunda de 2018, no final 
do ano passado, e agora a terceira, 
de 2019, na semana passada. Para 
tristeza de Marco Aurélio, que ainda 
‘arrasta as asas’ para Edson Mota, o 
Tribunal não deixou nem margens 
para a Câmara questionar...

Aplauso da torcida
O ano legislativo começou bem 

para o vereador Renato Cebola, 
que viu sua indicação de anistiar 
de juros, multas 
e várias taxas 
os contribuin-
tes que estão 
‘pendurados ’ 
com a Prefeitu-
ra de Pinda ser 
t ransformada 
em projeto do 
Executivo, e por 
fim, aprovado na Câmara. Cebola 
comemorou, e mais que depressa, 
‘botou a boca no mundo’ para di-
vulgar aos quatro cantos da cidade 
a boa notícia!!!

Toda expectativa pode...
...gerar frustração Partindo 

deste pressuposto, a especulação 
política de Lorena foca a seleção 
de novos nomes para 2024, princi-
palmente pelo fato que a realidade 

de hoje, na opinião de muitos, está 
abaixo do esperado. De qualquer 
maneira, faltam ainda 47 meses para 
mudança do jogo...

Projeções futuras
Não que tenha necessariamente a 

ver com a próxima corrida eleitoral, 
mas que a visita ou encontro de Ma-
rietta Bartelega 
com o presiden-
te da Câmara de 
Lorena, Fabio 
Longuinho, ‘es-
quentou’ algu-
mas rodas polí-
ticas da cidade. 
Comenta-se que 
entre os nomes 
de projeções futuras, a dupla apa-
rece entre os prováveis candidatos 
à sucessão dos Irmãos Ballerini’s, 
seguido de Fábio Bomfim e, entre 
outros, até o Antônio Carlos – de 
Caraguá. 

Missão quase cumprida
Em resposta aos inúmeros pe-

didos dos moradores, o prefeito 
Isael Domingues, junto com sua 
equipe de governo, criou o projeto 
que possibilita 
a regularização 
das construções 
clandestinas no 
perímetro ur-
bano de Pinda, 
l imi tadas  a té 
2020. Agora é 
com a Câmara. 
E pelo que se ou-
viu nos corredores da municipalida-
de, espera-se que os vereadores não 
resolvam fazer ‘política barata’ com 
este projeto por ser de grande al-
cance social, comecem a ‘discutir o 
sexo dos anjos’ e atrasem a votação.

Vagas limitadas
O prefeito Marcus Soliva buscou 

em São Paulo, esta semana, mais um 
aval do Estado para regularização 
de bairros clandestinos em Guara-
tinguetá. Desta vez moradores da 
Chácaras Agrícolas, Granja Patury e 
parte do Santa Bárbara serão alcan-
çados pelo programa Cidade Legal. 
Vozes dos corredores deram conta 
no pós viagem que a audiência na 
secretaria estadual de Habitação foi 
um sucesso, porém a única expres-
são de lamento parece que foi do ve-
reador Pedro Sannini, que gostaria 
de ter participado da comitiva mas 
teve seu lugar ocupado pela colega 
Dani Dias...

Um pé dentro, outro fora
E por falar em Pedro Sannini 

(PSC), o vereador vem com novi-
dades partidárias pela frente. Ele 
anunciou esta semana ao mercado 
político de Guará seu novo alinha-
mento para as próximas eleições 
a partir de parceria com o DEM – 
leia-se família Leite. A repercussão 
bateu no terceiro andar do Paço 
Municipal, onde o sinal de alerta de 
uma possível infidelidade partidária 
caiu no colo do ‘homem forte do 
pedaço’...

Olha quem chegou...
...de repente! O que parecia ser 

uma sessão tranquila na Câmara de 
Guará esta semana – com o início 
das discussões para criação do 
Conselho da Mulher no município, 
quase terminou em ‘barraco’. Um 
grupo de mulheres partidárias do 
PSOL e PT ameaçaram uma mani-
festação em plenário, protestando 
a falta de participação do grupo na 
elaboração do projeto. Mesmo com 
o presidente da Casa de Leis agindo 
rápido para evitar a contenda, elas 
prometem voltar quando o projeto 
for votado para valer!!!

Controvérsia
Sobre a polêmica da redução do 

número de vereadores da Câmara 

de Lorena, em pauta esta semana, 
o mercado político acha no mínimo 
suspeita a iniciativa de reduzir para 
11 cadeiras ter partido do verea-
dor Elcio Vieira, casualmente o 
facilitador, em 2012, do acréscimo 
de 10 para 17. Ah! E o pior é que 
parece que o vereador Marcelinho 
Alvarenga levou os louros pela 
quantidade atual de parlamentares 
no Legislativo.

Mais perdido que...
...cego em tiroteio Com a pro-

messa de ser o sucessor do atual 
presidente da Câmara de Lorena, o 
vice Beto Pereira cogita, entre duas 
linhas de comentários nos bastidores 
da Casa: a movimentação para fazer 
antecipadamente a escolha, digo, a 
votação de Bruno Lorena – articu-
lado por Elcinho Vieira e seu ‘grupo 
privado’, e a de apoio à série de 
medidas e reformas administrativas 
e funcionais que o atual chefe do 
Legislativo, Fábio Longuinho, pre-
tende fazer ao longo do biênio. Das 
duas uma: negocia com a trupe do 
terrorismo para não ter de mudar seu 
gabinete entre as goteiras do andar 
de cima no final de 2022, ou aguenta 
firme, para manter a hegemonia do 
‘G 12’?!?!

Um partido para...
...chamar de meu – Quem acom-

panha os passos do prefeito de 
Guará, Marcus Soliva, joga com a 
possibilidade que seu atual endereço 
partidário – o PSC – poderá sofrer 
alteração antes 
das eleições do 
ano que vem. 
Há quem apos-
t e  n o  D E M 
como uma de 
suas prováveis 
opções,  já a 
sigla tem pos-
sibilidades de 
comandar o Estado após a passagem 
de Doria pelo Governo paulista. Ah! 
Outra opção, segundo os cientistas 
do pedaço, seria o PL, principalmen-
te se o vice, Regis Yasumura, tem-
porariamente mudar para um partido 
de legenda mais leve para disputar 
vaga na Assembleia Legislativa.

Cartas na manga
Ainda sobre o prefeito Marcus 

Soliva, o mercado político de Guará 
admite que alguns nomes já estão 
sendo trabalhados pensando na 
continuidade de seus projetos. Além 
do vice, Regis Yasumura, que natu-
ralmente se viabiliza para sucessão 
– independente da eleição para de-
putado – outros com ascendências 
na administração se destacam, a 
exemplo de João Vaz, que assumiu 
recentemente a secretaria de Go-
verno e que ‘gosta de sair na foto’.

Força-tarefa
O prefeito Thales Gabriel foi as-

sunto em algumas rodas de Cruzeiro 
esta semana, após assumir e defen-
der um posicionamento contrário 

ao governador 
João Dória, por 
ter decretado a 
região na fase 
ve rme lha  do 
Plano São Pau-
lo. Se alguém 
tinha dúvida da 
sua capacidade 
de se posicio-

nar em defesa de todas as cidades, 
fazendo o que muitos deputados 
deveriam fazer e não fizeram, já se 
convenceu que o homem vai longe 
na vida pública.

Não 'covid' para...
...a mesma picanha os prefeitos 

do Vale do Paraíba e o governador 
João Doria, ainda que o churras-
queiro seja o 'baba ovo' Ortiz Junior, 
que por consequência do seu cargo, 
sumiu da festa esta semana...

Isael Domingues

Fabio Longuinho
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Em audiência sobre sessenta dias de gestão, Prefeitura aponta endividamento maior que orçamento 2021

Mineiro lista “heranças malditas” de Edson 
Mota, com dívida de quase R$ 93 milhões

O cenário de calamidade 
financeira em Cachoeira Pau-
lista foi confirmado no último 
sábado (27), após uma audi-
ência pública apresentar o 
diagnóstico da Prefeitura, com 
destaque para a dívida total 
de R$ 92,9 milhões. Entre os 
principais pontos, os buracos 
administrativos na saúde e a 
dificuldade do atual prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB) 
em emplacar projetos durante 
a crise.

O encontro marcou os ses-
senta primeiros dias da ges-
tão de Mineiro, diretamente 
afetados pelas dívidas herda-
das de seu antecessor, Edson 
Mota (PL). A população pode 
acompanhar, via transmissão 
pelas redes sociais, as reais 
condições que o poder público 
se encontra.

Foi apresentado um inventá-
rio geral de cada secretaria e o 
diagnóstico da situação encon-
trada pelo governo, com uma 
análise comparando a cidade 
com Aparecida, Biritiba Mirim 
e Descalvado, municípios pau-
listas que têm perfis parecidos 
com a população de Cachoeira.

As três cidades apresentam 
orçamentos em melhores 
condições. Enquanto em 2020, 
Aparecida teve um orçamento 
de R$ 149 milhões e Descalva-
do R$ 126 milhões, Cachoeira 
contou com R$ 95 milhões. 
Neste ano, o orçamento muni-
cipal é de R$ 87 milhões. Já no 
IDH-M (Índice de Desenvolvi-
mento Humano do Município), 
Cachoeira apresenta o pior 
resultado, - 6, contra 7,5 de 
Aparecida e Descalvado, e 7 de 
Biritiba. O índice é uma repre-
sentação da qualidade de vida 
dos moradores, com destaque 
para educação, longevidade e 
saúde.

Com orçamento para a saúde 
de R$ 22.448.180 e mais de 
vinte mil atendimentos em ESF 
(Estratégia Saúde da Família) 
no ano passado, a cidade apre-
senta uma taxa de 0,94 de mé-
dicos para cada mil habitantes. 
A taxa de leitos do SUS (Sistema 
Único de Saúde) é de 0,44, e 
3.697 pessoas estão na lista de 
espera para atendimento em 
alguma especialidade.

Em outras áreas que tiveram 
orçamentos divulgados, como 
Educação (R$ 34.219.709,70, 
Cultura (R$ 561 mil), Espor-
tes R$556.768,  Emprego, 
Turismo e Desenvolvimento 
R$2.213.716, o diagnóstico 
também aponta para proble-
mas como o rendimento médio 
de empregos formais menor 
que nas cidades vizinhas. En-
quanto o salário médio em Ca-
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choeira Paulista é de R$ 2.165, 
nos municípios da região de 
Guaratinguetá é de R$ 2.546. 
Ao todo 3.562 famílias estão 
inscritas no CadÚnico (Cadas-
tro Único) e cinco mil pessoas 
estão inscritas em programas 
habitacionais.

Foi realizada também uma 
análise a partir dos relatos 
dos moradores a respeito das 
condições atuais da cidade. No 
topo do ranking dos problemas 
prioritários aparecem a falta de 
atendimento médico e exames, 
falta de lazer e atividades cul-
turais e de segurança, além da 
corrupção (Cachoeira foi alvo 
de investigações e condena-
ções judiciais sobre contratos 
assinados pelo ex-prefeito, que 
afastaram Edson Mota do car-
go entre outubro e novembro 
de 2019).

De acordo com o secretário 
de Finanças, Thales Satim 
(PSC), comparações tornam 
claras as disparidades entre 
as administrações, como o 
contrato de combustível (com 
a mesma frota de veículos). Em 
janeiro do ano passado foram 
gastos mais de R$ 149 mil, 
enquanto em janeiro deste ano 
o gasto foi de R$ 48.549,06.

“No exercício de 2020 foi 
liquidado referente à Covid-19, 
R$ 3.762.709,56. Foi o gasto 
apresentado e liquidado na 
parte financeira da Prefeitura, 
o que foi pago no ano passado 
referente à doença. E um dado 
importante é que com o aluguel 
de tendas foi gasto cerca de 
R$85 mil”, destacou Satim. “Em 
contrapartida, na manutenção 
e investimento nas escolas, 
foram R$ 5,4 mil. Isso é um 
problema que nós estamos 
enfrentando e o retorno das 
aulas presenciais está sendo 
prorrogado por esse motivo. 
Não foi feito nada levando 
em consideração o futuro e o 
retorno das aulas pela adminis-
tração anterior”.

O endividamento total é de 
R$ 92.957.624,67, com valores 
altos como os R$ 13 milhões 
da dívida com o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) e 
R$7 milhões do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço), o precatório com pessoal, 
de terceiros e de fornecedores 
nacionais em mais de R$ 36 
milhões e pendências com 
outras entidades, que somam 
R$ 24 milhões.

Por conta da dívida de INSS 
(a atual administração já está 
em negociação com a Receita 
Federal sobre um parcelamen-
to desse valor) o Município está 
impossibilitado de celebrar 
convênios federais ou estadu-
ais, e receber emendas par-
lamentares para ações como 
compras de ambulâncias ou 
ônibus para transporte escolar.

Com a fila de pendências, 
o governo de Mineiro tenta 
listar ações para o planejamen-
to de governo com missões 
apresentadas ainda no sába-
do passado, como aumentar 
arrecadação com projetos de 
captação junto aos órgãos 
do governo; melhorar pro-
cedimentos administrativos 
para dar agilidade e diminuir 
desperdícios na área da saú-

de; fazer inventário turístico, 
pleitear investimentos para 
os patrimônios e organizar o 
turismo como fonte de renda 
para população; aumentar a 
oferta de atividades culturais; 
ampliar oferta de educação 
integral; unir os comerciantes 
e empregadores da cidade para 
pensar o desenvolvimento eco-
nômico; buscar investimento 
para construir moradias e 

diminuir demanda habitacio-
nal; organizar e recuperar o 
patrimônio que for possível; 
criar coleta e cooperativas de 
reciclagem como geração de 
emprego e sustentabilidade; 
implantar o COI (Centro de 
Operações Integradas).

“Temos uma administra-
ção sucateada, com falta de 
recursos e obrigações fiscais 
atrasadas, gerando multas aos 

cofres públicos com essa utili-
zação de recursos públicos de 
forma inadequada. Ainda tem 
muitas coisas que estão sendo 
apuradas e ainda virão pela 
frente. Nosso governo chegou 
(à Prefeitura) com o apoio da 
população dessa cidade. Não 
queremos cometer os mesmos 
erros que a população iden-
tificou”, ressaltou o prefeito 
Antonio Mineiro.

Presidência devolve projetos a Elcinho, que promete entrar com recursos para retomar discussão 

Debate sobre redução de cadeiras e cargos  
comissionados é adiado na Câmara de Lorena

A discussão da proposta 
para redução do número de 
cadeiras e cargos comissio-
nados na Câmara de Lorena 
ficou restrita a condições de 
legalidade e artigos regimen-
tais. Os projetos foram devol-
vidos ao autor, o vereador 
Elcio Vieira Junior, o Elcinho 
(PSB), que deve entrar com 
recursos para a votação. A 
presidência alega a falta de 
autonomia e constitucionali-
dade para a deliberação em 
plenário.

Protocoladas na última 
semana, as propostas de El-
cinho pediam a redução das 
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para 11 e dos 57 cargos co-
missionados para 36, além da 
inclusão da obrigatoriedade 
do ensino superior, foram 
devolvidas pelo presidente 
Fabio Longuinho (PSD).

O presidente da Câmara 
justificou a decisão pela 
ausência de um terço das 
assinaturas ao documento 
sobre os comissionados e por 
ser de exclusiva competência 
da mesa administrativa a 
criação de emendas à Lei 
Orgânica, como o projeto de 
redução de cadeiras.

Em resposta, o autor dos 
projetos utilizou artigos da 
Lei Orgânica e do Regimento 
Interno que em tese o auto-

rizariam a protocolar as pro-
postas. Elcinho alegou que 
o novo sistema eletrônico o 
impossibilitou de recolher as 
devidas assinaturas de apoio.

Longuinho, além de expli-
car que a informatização dos 
trâmites não impede nenhum 
parlamentar de colher assi-
naturas e digitalizá-las com 
o documento para protoco-
lá-lo, também utilizou artigos 
regimentais para defender a 
ilegalidade dos textos.

Os recursos serão apre-
sentados à mesa. “Eu não 
ia fazer um projeto que não 
tenha capacidade postulató-
ria. Existe tipificação legal e 
foi devolvido dizendo que eu 
não poderia protocolar. Vou 

apresentar o recurso em cima 
desses artigos e dizer para a 
população que eu acho salu-
tar”, frisou o autor.

Destacando as análises 
do Tribunal de Contas e 
apontamentos de inversão 
na quantidade de cargos 
comissionados e efetivos, 
Longuinho garantiu que 
é o maior interessado em 
adotar medidas de economia 
com foco na aprovação de 
suas contas. “Os tribunais 
vêm adotando medidas para 
amenizar o número de asses-
sores dentro dos poderes da 
Câmara, mas isso tem de ser 
feito de forma organizada até 
em virtude da impossibilida-
de de se fazer um concurso 
público devido à lei comple-
mentar 173, do presidente 
da República Jair Bolsonaro 
(sem partido), mas em uma 
discussão de mérito, é algo 
que já vou me movimentar 
para também resguardar o 
meu futuro julgamento de 
contas”.

Sete dos 13 vereadores acatam pedido contra Mineiro, que deve entregar defesa

Câmara de Cachoeira abre investigação 
depois de denúncia de interferência

A Câmara de Cachoeira 
Paulista abriu, na última 
terça-feira (2), uma comissão 
processante contra o prefei-
to Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), após apontamento 
de interferência dos traba-
lhos da Ouvidoria. O pedido, 
apresentado pelo ouvidor da 
Prefeitura, Thallys Rodrigues 
de Souza, recebeu 7 votos dos 
13 vereadores.

No documento, Rodrigues 
contou que após receber 
denúncias anônimas por 
canais oficiais pertencentes 
à Ouvidoria, constatou ir-
regularidades e enviou um 
memorando à secretária de 
Governo, Patrícia Andrade, 
requerendo mais informa-
ções. Sem resposta, levou o 
caso ao Ministério Público 
Estadual.

O ouvidor foi convocado 
para duas reuniões com o 
prefeito, que, além de secre-
tários, contou com a partici-
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que tem realizado o trabalho 
de coordenador voluntário de 
projetos especiais de cidada-
nia (cargo inexistente dentro 
da estrutura administrativa 
municipal).

De acordo com o pedido de 
investigação, Mineiro teria 
tentado impedir que Rodri-
gues denunciasse Puglialli 
no MP. O ouvidor procurou 
a Polícia Militar depois da se-
gunda reunião, com denúncia 
de que chegou a ser impedido 
de deixar o gabinete.

Com o pedido de investiga-
ção em pauta, sete vereadores 
votaram a favor da investiga-
ção: Agenor do Todico (PL), 
Nenê do São João (PSB), Carli-
nhos da Saúde (PL), Léo Fênix 
(PSB), Max Barros (DEM), 
Rodolpho Veterinário (Rede) 
e Rogéria Lucas (Pode). Adria-
na Vieira (PTB), Alexandre 
Alves (PSD), Ângela Protetora 
(MDB), Luiz Gonzaga Brejão 
(PSC), Thálitha Barboza (PT) 
não aceitaram a denúncia. O 
vereador Felipe Piscina (DEM) 

optou por não votar.
“Votei contra, pois é um 

posicionamento do PT apoiar 
o governo nos primeiros seis 
meses. Ao meu ver, a denúncia 
está infundada. Espero que 
com o fim da apuração, o pre-
feito se mostre ilibado”, des-
tacou Thálita, argumentando 
o posicionamento contrário. 
“Dois meses de governo é 
pouco tempo para conseguir 
mostrar serviço e organizar a 
Prefeitura que ele encontrou 
fora de ordem pela gestão 
passada. A impressão que fica 
é que a oposição não aceitou 
o resultado das urnas”, com-
pletou.

O vereador Rodolpho Vete-
rinário, sorteado para ser o 
presidente da comissão pro-
cessante, disse que acredita 
na integridade e no caráter 
do prefeito, porém a função 
da Câmara é investigar.

“Quando eu assumi a minha 
cadeira, na legislatura passa-
da, disse na minha primeira 
fala que iria votar a favor de 
toda e qualquer processante 

seja de quem for. Eu tenho 
comigo que para haver in-
vestigação nem precisaria ter 
votação. Por isso, mantendo 
meu propósito, votei sim pela 
abertura desta processante 
e espero que realmente o 
Executivo demonstre para a 
Promotoria Pública que esse 
crime não teve fundamen-
to, para que a gente possa 
continuar com os trabalhos 
em prol da sociedade cacho-
eirense”.

Após a apresentação da 
defesa do Executivo, a Câmara 
volta a debater a denúncia no 
plenário, com votação sobre 
a sequência dos trabalhos. Se 
a maioria dos vereadores de-
cidir que a investigação deve 
continuar, serão três meses 
para o trâmite do processo. 
Caso o plenário decida acatar 
o parecer de Mineiro, a denún-
cia será arquivada.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou ao prefeito 
Mineiro sua versão sobre a 
denúncia, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada.

O prefeito Antônio Carlos Mineiro acompanha apresentação de números administrativos e a condição financeira de Cachoeira: preocupação

Elcinho Vieira, que entrou em atrito com presidência por dois projetos

Foto:  Marcelo A dos Santos
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Câmara aprova adequação 
salarial na saúde de Pinda Em Brasília, Isael Domingues 

garante R$ 1,5 milhão para 
UBS Mantiqueira, em Pinda
Durante agenda na capital do país com deputados, prefeito garante
verbas para investimento na Saúde e debate aporte em outras áreas

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, na última sema-
na, a adequação salarial dos 
agentes comunitários de saúde. 
De acordo com o Município, 
o reajuste é referente ao piso 
nacional da classe.

Conforme o texto enviado 
para a aprovação dos parla-
mentares, a medida vale para 
os agentes comunitários de 
saúde e de controle de vetores. 
O complemento salarial esta-
belecido passa a fazer parte 
da remuneração do servidor, 
retroativo a 1 de janeiro de 
2021. Assim, os servidores 
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municipais passam a receber 
R$ 1.550. O prefeito Isael 
Domingues (PL) afirmou que 
acredita ser este um momento 
de valorização dos profissio-
nais. “Reajustamos três anos 
consecutivos na majoração 
anual e também o piso salarial, 
e ainda adequamos o adicional 
de insalubridade que antes era 
proporcional ao salário mínimo 
e agora é referenciado pelo sa-
lário-base, inclusive efetuando 
o pagamento retroativo dos 
últimos anos”, destacou.

Pindamonhangaba conta 
com aproximadamente 140 
agentes que colaboram dire-
tamente com ações de saúde 
como visitas às residências e 
prevenção de doenças.

Em visita à Brasília, o pre-
feito Isael Domingues (PL) ga-
rantiu, na última semana de 
fevereiro, a verba necessária 
para a construção da Unidade 
Básica de Saúde do bairro 
Mantiqueira, em Moreira 
César. A expectativa é que 
com a articulação na capital 
do país, novos recursos sejam 
angariados.

Segundo informações da 
Prefeitura, a viabilização dos 
recursos para a construção 
da unidade de saúde já conta 
com apoio parlamentar e 
direção para o avanço dos 
serviços. “Quero agradecer ao 
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deputado federal Tiririca (PL) 
e ao chefe de gabinete Lucas 
Noleto por ajudar a melhorar 
a saúde de Pindamonhangaba. 
Esses recursos farão nossa 
gestão cumprir importante 
compromisso que firmamos 
ano passado com a população 
de Moreira César”, destacou o 
Domingues.

O Mantiqueira deve receber 
a mesma estrutura de unidade 
básica implantadas em outros 
bairros, como o Vila Rica, com 
salas para vacina e inalação, 
além de consultórios e espaços 
específicos para procedimen-
tos e coleta.

Isael assegurou mediações 
para recursos em outras pastas 
como Esportes e Educação. 
Em reunião com o deputado 

federal Marcos Pereira (Repu-
blicanos), o Município pediu 
colaboração para a prorroga-
ção do contrato de construção 
do CIE (Centro de Integração 
Esportiva), no Crispim, que 
atualmente está com parte das 
obras concluídas. A Prefeitura 
articula emenda parlamentar 
para a instalação do programa 
“Brincando com Esporte”, além 
de discutir a possibilidade uma 
nova quadra esportiva para o 
Mantiqueira.

Houve ainda um debate 
sobre verbas para melhorias 
da educação municipal e um 
encontro com o deputado 
estadual Marcos Feliciano 
(Republicanos), com o objetivo 
de trazer mais recursos para 
a Saúde.Isael (esq.) passando por Brasília

A Câmara de Pindamonhangaba, que aprovou adequação na Saúde Foto:  Reprodução PMP
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Prefeitos contestam Estado, tentam volta à fase 
laranja, mas anunciam decretos seguindo Doria
São José garante liminar, enquanto outros líderes da RMVale acatam decreto estadual, mesmo 
com críticas à restrição de atividades; Ubatuba fecha praias e cobra consciência de turistas

A decisão de governo de 
João Doria (PSDB) de colocar 
todo o estado de São Paulo na 
fase vermelha de flexibiliza-
ção, a partir deste sábado (6), 
dividiu opiniões na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
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do Paraíba e Litoral Norte). 
Após o anúncio, na última 
quarta-feira (3), prefeitos se 
manifestaram contrários justi-
ficando uma queda nos índices 
da doença na região, mas parte 
deles publicaram decretos se-
guindo a orientação do Plano 
São Paulo contra a Covid-19.

Como forma de contestação, 
líderes regionais se reuniram 

virtualmente com represen-
tantes e o secretário do Estado 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, na tarde desta 
sexta-feira (5). Com o parecer 
do secretário de que o governo 
não poderia mudar a medida 
neste momento, o prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSC), divulgou um vídeo nas 
redes sociais explicando que 

os prefeitos locais se posicio-
naram contrários ao decreto 
ter incluído a RMVale na etapa 
mais restritiva do Plano São 
Paulo, mesmo com os números 
indicando a diminuição na 
velocidade de contaminações 
pelo novo coronavírus. O gru-
po protocolou um pedido de 
revisão da decisão estadual. 
“Estamos em torno de 57% 
dos leitos ocupados. Tudo 
foi colocado ao secretário do 
Estado, mas não conseguimos 
essa sensibilização imediata do 
governo para rever essa fase 
vermelha aqui no Vale a partir 
de amanhã”, frisou.

Apesar da reunião não surtir 
uma reversão imediata, um 
novo encontro foi agendado 
para a manhã da próxima 
quinta-feira (11), em São Pau-
lo. Serão apresentados os 
números atualizados de toda 
a região para tentar suspen-
der a fase vermelha em uma 
semana.

Soliva lembrou ainda a ati-
tude do prefeito de São José 
dos Campos, Felício Ramuth 

(PSDB), que tentava manter a 
fase laranja no município com 
uma liminar, que havia sido 
indeferida pela Justiça. 

*(O prefeito de São José con-
seguiu liminar junto ao TJ-SP, 
já na noite de sexta-feira, que 
recolocou a cidade na fase 
laranja).

Outro prefeito contrário 
à medida estadual é Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), de 
Cruzeiro, que em entrevista ao 
Atos no Rádio desta sexta-feira 
ressaltou que na posterior 
reunião apresentaria o pleito 
do Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba) a Vinholi. 
“Entendemos que nossos nú-
meros são pelo menos para a 
permanência na fase laranja 
e não regressão à vermelha. 
Estamos estudando no dia de 
hoje a propositura de uma 
ação em face do Estado, tendo 
em vista ao não seguimento do 
próprio Plano São Paulo”.

Até o fechamento desta ma-
téria cidades como Lorena, 
Guaratinguetá, Piquete, Sil-

veiras, Pindamonhangaba e 
Ubatuba haviam publicado os 
decretos municipais seguindo 
as medidas adotadas pela nova 
reclassificação do Plano São 
Paulo. 

Entre as ações dos municí-
pios da RMVale pós anúncio 
de Doria, as determinações da 
prefeita de Ubatuba, Flávia Pas-
coal (PL), chamaram a atenção. 
Além de suspender a cobrança 
da Zona Azul e a emissão de 
senhas de acesso de vans e ôni-
bus de turismo também fechou 
as praias e implantou barreiras 
sanitárias nas entradas da ci-
dade. Em um vídeo publicado 
nas redes sociais da Prefeitura, 
Flávia faz o apelo para os tu-
ristas não irem ao município 
nos próximos 15 dias. A chefe 
do Executivo salientou ainda 
que as fiscalizações serão 
intensificadas e que as praias 
estarão liberadas apenas para 
atividade esportiva individual. 
“Fiscais da Comtur (Compa-
nhia Municipal de Turismo 
de Ubatuba) e da Prefeitura, 
com apoio da Guarda Civil 
Municipal e da Polícia Militar, 
orientarão turistas e veranistas 
que eventualmente estiverem 
na praia a retornarem a suas 
casas”.

O Município também so-
licitou reforço das polícias 
Federal e Rodoviária Estadual 
para ampliar a fiscalização da 
lei seca e de possíveis aglome-
rações.

O prazo para as cidades 
ingressarem ao consórcio da 
FNP (Frente Nacional de Pre-
feitos) para compra de vacinas 
contra a Covid-19 foi encer-
rado nesta sexta-feira (5). Na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), 36 dos 39 municípios 
aderiram ao movimento.

A iniciativa foi lançada na 
última segunda-feira (1), em 
uma reunião que contou com 
cerca de trezentos prefeitos, 
membros da FNP. Ao todo, o 
grupo reúne as 412 cidades 
com mais de oitenta mil ha-
bitantes, mas a proposta não 
impede cidades menores de 
participarem do consórcio 
público para aquisição dos 
imunizantes.

Os municípios não terão ne-
nhum custo para a adesão ao 
consórcio, mas de acordo com 
FNP, os recursos para compra 
de vacinas poderão ser dispo-
nibilizados de três formas: por 
meio dos municípios consor-
ciados, de aporte de recursos 
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federais e de eventuais doações 
nacionais e internacionais.

Até o final da tarde desta 
sexta-feira, as cidades de Apa-
recida, Arapeí, Areias, Bananal,  
Caçapava, Cachoeira Paulista, 
Canas, Caraguatatuba, Cru-
zeiro, Cunha, Guaratinguetá, 
Igaratá, Jacareí,  Jambeiro, 
Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, 
Monteiro Lobato, Natividade 
da Serra, Paraibuna, Pinda-
monhangaba, Piquete, Potim,  
Queluz,  Redenção da Serra, 
Roseira, Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sapu-
caí, São José do Barreiro, São 
José dos Campos, São Luiz do 
Paraitinga, Silveiras, Taubaté, 
Tremembé e Ubatuba. Até o 
fechamento desta matéria as 
cidades de Santa Branca, Cam-
pos do Jordão, São Sebastião 
e Ilhabela não informaram se 
iriam participar do consórcio.

Uma das primeiras cidades 
da região a participar do mo-
vimento foi Guaratinguetá. Em 
entrevista ao programa Atos 
na Rádio da última quarta-feira 
(3), o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) contou que a iniciativa 
visa ter o acesso mais rápido 
aos imunizantes. “Somos 220 

milhões de habitantes no Brasil 
e precisamos de 440 milhões 
de doses, então não são 50 
milhões de doses que vão re-
solver. Nós precisamos vacinar 
toda a população e para isso é 
necessário que os municípios 
também atuem em busca de 
vacinas”, salientou.

As ações pela vacinação em 
massa no país seguem com 
a necessidade de ampliar o 
arsenal de imunizantes. Atu-
almente, o mundo conta com 
dez vacinas aprovadas e dispo-
nibilizadas. No Brasil, a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) liberou a fabricação 
e aplicação de apenas duas 
linhas: a Coronavac, fabricada 
em parceria entre o laboratório 
chines Sinovac e o Butantan, e 
a vacina Oxford/AstraZeneca. 
O Governo Federal anunciou, 
na última semana, a compra 
de doses da vacina Covaxin, 
desenvolvida pelo laboratório 
indiano Bharat/Biotech, que 
ainda não tem liberação do 
órgão nacional. O governo de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
também avalia a compra de 
vacinas contra a Covid-19 dos 
laboratórios Pfizer e Janssen.

Apenas quatro cidades da RMVale ficam 
fora de consórcio para compra de vacinas
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Foto:  Marcelo A dos Santos

entre outras coisas, o estabe-
lecimento de liderança cor-
porativa sensível à igualdade 
de gênero no mais alto nível, 
o tratamento de mulheres e 
homens de forma justa e a 
promoção de educação, ca-
pacitação e desenvolvimento 
profissional para as mulheres, 
além do apoio ao empreen-
dedorismo e promoção de 
políticas de empoderamento 
delas por meio das cadeias 
de suprimentos e marketing.

No setor do saneamento as 
mulheres também marcam 
presença. O Infra Women é 
um grupo iniciado em 2019, 
formado por mulheres que 
ocupam cargos de direção 
em empresas de saneamento, 
energia, ferrovias, rodovias, 

aeroportos, que criaram uma 
rede relacionamentos para 
incentivar o empoderamen-
to feminino no mercado de 
trabalho. 

Em Guaratinguetá, a empre-
sa responsável pelo esgota-
mento sanitário no município 
conta com um quadro funcio-
nal composto por mulheres 
em setores como engenharia, 
relações humanas, departa-
mento pessoal, comunicação, 
jurídico e regulatório, finan-
ceiro e administração.

A engenheira ambiental e 
coordenadora operacional da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Camila Lima, é quem atual-
mente comanda as equipes de 
de tratamento de esgoto das 
ETEs (Estações de Tratamen-
to de Esgoto). “Sinto muito 
orgulho de atuar nessa área. 
Comandar um time composto 
em sua maioria por homens 
é um privilégio e ao mesmo 
tempo uma grande troca 
de conhecimentos. Acredito 
que nós mulheres podemos 
e devemos atuar em qualquer 
área com total dedicação e 
comprometimento”, disse 
Camila.

De acordo com o IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) de 2019, a parti-
cipação das mulheres no mer-

cado de trabalho aumentou 
pelo quinto ano seguido. As 
competências que formam o 
perfil da liderança feminina 
são essenciais para o período 
dinâmico pelo qual o mercado 
corporativo está passando.

"Como mulher, vejo que 
ainda temos alguns desafios 
a vencer, mas sinto que o 
preconceito está dando lugar 
a entrega de resultados, com-
prometimento e atenção a 
detalhes que fazem a diferença 
no dia a dia”, destacou a coor-
denadora de sustentabilidade 
da Guaratinguetá Saneamento, 
Viviane Hilário.

Para a gerente operacional 
da Guaratinguetá Saneamento, 
Indiara Jogas, o reconhecimen-
to de mulheres em cargos de 
liderança têm apresentado re-
sultados positivos e assertivos 
para as empresas.

“Sempre fui tratada no time 
com muita igualdade e unida-
de. Hoje, no grupo Iguá, estou 
à frente de três operações 
com realidades contratuais 
diferentes, e isso é um grande 
desafio, mas contribui muito 
para meu crescimento profis-
sional e pessoal. Acredito que 
o diferencial do profissional 
não está no gênero e sim na 
sua competência”, contou a 
gerente.

Mulheres marcam presença 
no setor do Saneamento
Empresas buscam profissionais comprometidas para alavancar o setor 
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A presença feminina é cada 
vez mais forte no mercado de 
trabalho. Um estudo global 
realizado pelo Instituto Peter-
son de Economia Internacional 
com 21.980 empresas de 
91 países identificou que as 
companhias com até 30% de 
liderança feminina tiveram 
um aumento de 15% em sua 
rentabilidade. 

A ONU Mulheres e o Pacto 
Global das Nações Unidas 
criaram, em 2010, os Princí-
pios de Empoderamento das 
Mulheres. Esse conjunto de 
considerações é formado por 
sete princípios que se torna-
ram referência e englobam, 

ELETRIZANTE – O programa ‘Bastidores da Política’ de terça-feira passada 
foi ainda mais eletrizante. Vereadores de Pinda estão muito preocupados. 
Alegam que Julielton e Zé Roberto os convidam pra depois meter o pau. 
O Jurista tá indo pra cima da gestora do Pronto-Socorro... A pergunta que 
não quer calar é: Por que o prefeito Isael contratou uma empresa de Nova 
Iguaçu, lá da pátria dos desvios da Saúde? Se fosse uma de Nova Iorque... 
Bastidores da Política pode ser visto pela ValeVerTv nas noites de 3ªfeira, 
das 18 às 20 horas...
NÃO BASTA CRIAR – A Secretária do Meio Ambiente de Pindamonhangaba, 
Maria Eduarda San Martin reuniu empresas de jardinagem e paisagismo para 
transmitir novas orientações sobre o Programa Cidade Florida, que consiste na 
adoção de praças. Tão importante quanto criar áreas é cuidar delas sempre...
CONSERVAÇÃO PRECÁRIA – Não basta ajardinar. Vejam o que acontece 
com a área que ficou linda na entrada do Castolira. Falta periodicidade no 
corte dos gramados. Placas sinalizadoras da pista de caminhada caíram 
com as chuvas. Isso deve dar a entender a pessoas porcas, que é possível 
depositar lixo e entulhos ali...
PARA QUÊ 2 SUBPREFEITOS? – Povo de Moreira César continua sem 
saber para que existem dois subprefeitos no Distrito, ganhando em torno de 
R$ 30 mil, se não cuidam adequadamente da Região. A Estrada do Atanázio, 
utilizada por tanta gente que trabalha, por causa do mato alto às margens, faz 
com que pedestres e ciclistas optem pelo meio da rua...
TRANSFORMAÇÃO - Ronaldo Pipas, quem diria? Derrotado nas urnas, 
passou de combativo vereador ao prefeito, a cabo eleitoral de Ricardo 
Piorino em Moreira César. A pergunta que não quer calar: abandonou ou foi 
abandonado pelo Goffi...
CADÊ O PRÍNCIPE? – Corre na boca do Povo que Rafael Goffi abandonou 
Pinda. Não teria conseguido suportar ver o sucesso de Norbertinho ou teria 
assegurado uma boca na Assembleia Legislativa de São Paulo? O fato é que 
deixou Ronaldo Pipa Voada...
NA MUDA – Vereador Marquinho Maior, mesmo sendo PSDB parece que é 
tucano na muda. Dá sinais de que bandeia para o lado de Isael...
EMPREGUINHO PRA FORA – Circula intensamente o rumor de que numa 
eventual ida da Subsecretária Mariana Freire para os Estados Unidos, Isael 
poderá nomear para a boca um certo Fabrício de Tremembé... apesar de 
tanta gente competente de Pinda para o posto...
NA LATA – Prefeito Isael Domingues e vereadores receberam para uma 
‘conversinha’ os dirigentes da ‘Viva Pinda’: Hélio Camilo Marra e Marra Junior. 
Cobraram da empresa de ônibus serviços de maior qualidade, sobretudo no 
cumprimento de linhas e horários. Ouviram que desde setembro de 2018 não 
acontece uma atualização das tarifas de transportes. A Viva Pinda finge que 
está satisfeita e retribui na mesma intensidade... Um novo encontro vai ser 
agendado para jogar mais conversa fora...
BRINDE À LAMBANÇA - Polícia Rodoviária Federal interceptou carregamento 
de vinhos argentinos, em Pindamonhangaba. Bebida, no bagageiro de um 
ônibus, estava sendo transportada de Uruguaiana/RS para o Rio de Janeiro/
RJ. Tinha como destino final a cidade fluminense de Guaratiba, segundo a 
PRF. No total, 98 garrafas da bebida importada, avaliadas em R$ 31.380,00 
foram encaminhadas à Receita Federal do Brasil ...
SUCESSO EM VENDAS – Embraer registra venda de mais 19 aeronaves 
EMB-203 Ipanema. Totaliza 27 aeronaves comercializadas no ano. É o 
segundo mês consecutivo de alta nas vendas da empresa de São José. Reflete 
desempenho favorável do agronegócio brasileiro e as inovações tecnológicas 
incorporadas na nova versão da aeronave...
FORD ENROLANDO – a Ford continua enrolando trabalhadores de Taubaté. 
Trouxe até dirigentes internacionais: Lyle Watters (presidente da Ford América 
do Sul), Kevin Legel, (vice-presidente de manufatura e relações trabalhistas) 
e John Savona (vice-presidente de relações trabalhistas). Mas o Sindicato 
não aceita papo furado. Quer, no mínimo que empresa garanta indenização 
justa, vez que volta da produção de veículos é conversa pra ‘boi dormir’... 
GM TAMBÉM EMBROMA – Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos e Região e da General Motors se reuniram na 
segunda-feira. Montadora anunciou  layoff para 600 trabalhadores por causa 
da falta de peças na produção. O período da suspensão dos contratos será 
entre 8 de março e 2 de maio. Atualmente, 368 trabalhadores da fábrica já 
se encontram em layoff, com retorno no dia 8 de abril...
NOVA TROPA - Segundo Batalhão de Engenharia de Combate, sob o 
comando do Coronel Pedrosa, realizou cerimônia de incorporação de 233 
conscritos de Pindamonhangaba, Tremembé e Campos do Jordão. Após 
formatura, novos militares ingressaram pelo portão principal da Unidade, 
iniciando o período de instrução básica. A cerimônia, este ano, apesar de 
todas as precauções, não foi aberta ao público por causa da pandemia...
AINDA SEM RESPOSTA... – A Câmara não deu sinal de resposta à 
inquietação do Jurista e Jornalista Julielton Modesto sobre a cobrança feita 
aos holofotes, que devem ser acesos, sobre o acordo do Coronel Sodário. 
Ficou de parcelar a restituição do pagamento feito pela prefeitura sobre o 
aluguel de carros e depósito em Taubaté...

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 Petropo-
lis, 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.

Dia da Mulher

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:
DANIEL CAFALLONI DA ROSA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
atendente de comércio, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de janeiro de 2000, residente e domiciliado Rua
Manoel Cembranelli, nº 412, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de
DANIEL CAFALLONI DA ROSA e ADRIANA FRANCO DE ANDRADE.
PAULINA SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
novembro de 2000, residente e domiciliada Avenida Carlos de Castro, nº 871, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de VALMIR DE JESUS SOUZA e MARIA EULINA DO
ROSÁRIO SANTOS SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÁULUS HENRIQUE ZAGO RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
mecânico, estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Santo André-SP, no
dia 31 de maio de 1980, residente e domiciliado Rua Ferdinando Bolis, nº 112,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de ÁLVARO VILARICIO RAMOS e
APARECIDA ZAGO RAMOS.
DANIELA CORRÊA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga,
estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
fevereiro de 1980, residente e domiciliada Rua Condessa de Vimieiro, nº 221, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA e DULCE
CORRÊA DE OLIVEIRA. 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, 05 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VÁGNER FRANCISCO BIOLCHI, de nacionalidade brasileira, profissão médico,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Francisco Beltrão-PR, no dia
23 de outubro de 1989, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos, nº
1750, blco 14, apto 11, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de ÉLIO LUÍS
BIOLCHI e INÊS MARIA BIOLCHI.
JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão médica,
estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Cunha-SP, no dia 06 de março de
1987, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750, blco 14, apto 11,
Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA e LOURDES
INÁCIO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2021.

Cruzeiro avança com obras de 
pavimentação em três bairros
Melhoria, orçada em cerca de meio milhão, tenta garantir maior segurança 
para motoristas; Prefeitura revela cronograma para próximas comunidades

Dando continuidade à exe-
cução do pacote de obras de 
pavimentação em Cruzeiro, 
a Prefeitura entrou na últi-
ma terça-feira (23) na fase 
final do calçamento de três 
bairros. Contando com um 
investimento de aproxima-
damente R$ 500 mil, esta 
etapa promoverá melhorias 
em cerca de 6 mil m².

Lançado em 2017 pela ges-
tão do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), o projeto “Pa-
vimenta Cruzeiro” promove 
adequações no calçamento 
em busca de mais segurança 
aos motoristas, motociclistas 
e pedestres. A iniciativa tenta 
também proporcionar uma 
melhor qualidade de vida às 
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famílias que vivem em ruas 
de terra e que são obrigadas a 
conviverem com os transtornos 
causados pela poeira no perío-
do seco e com a lama na época 
das fortes chuvas.

A ação é viabilizada finan-
ceiramente através de recur-
sos municipais, estaduais e 
federais. De acordo com o 
Executivo, nesta semana as 
equipes atuam na última etapa 
da pavimentação dos bairros 
Pontilhão, Vista Alegre e Wa-
shington Beleza. Os pontos 
começaram a receber os ser-
viços de melhoria no início de 
dezembro do ano passado.

Segundo o secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 
Paulo Cézar Félix, a expecta-
tiva é que a ação nestes três 
bairros seja concluída até o fim 
de março. “Nesta etapa serão 
pavimentados cerca de 6 mil 

m². Ressaltamos a importância 
deste projeto, principalmente 
por proporcionar calçamento 
em vias ainda de terra. Assim, 
levamos mais dignidade, va-
lorização e até mesmo saúde 
pública ao povo”.

O chefe da pasta revelou 
que os próximos contempla-

dos pelo ‘Pavimenta Cruzeiro’ 
serão os bairros Itagaçaba, 
Lagoa Dourada, Regina Célia e 
Vila Romana. O serviço nestes 
trechos do munícipio contará 
com um investimento de quase 
R$ 1 milhão, proveniente de re-
cursos liberados pelo Governo 
do Estado.

Trabalho de pavimentação em Cruzeiro; Município amplia ações
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Cruzeiro busca aval para construção  
de estação de tratamento de esgoto
Apenas 3% dos resíduos são tratados na cidade, que prevê investir até R$ 12 milhões

O prefeito Thales Gabriel apresenta projeto para ampliação do sistema de tratamento de esgoto na Cetesb

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última segun-
da-feira (1) avanços nas tra-
tativas com o Governo do 
Estado para a liberação da 
construção de uma ETE (Esta-
ção de Tratamento de Esgoto) 
de grande porte. Orçado em 
cerca de R$ 12 milhões, o 
complexo é a aposta do Exe-
cutivo para viabilizar o sane-
amento de 90% dos resíduos 
produzidos na cidade. 

De acordo com o Saae (Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto), atualmente Cruzeiro 
possui quatro ETE’s de peque-
no porte, que tratam apenas 
3% do esgoto do município. 
Já que não conta com uma 
estrutura adequada em sane-
amento básico, cerca de 97% 
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dos resíduos sem tratamento 
são lançados no córrego da 
Barrinha, um dos afluentes do 
Rio Paraíba do Sul. 

Tentando reverter o cená-
rio, a direção da autarquia 
e a Prefeitura iniciaram em 
junho de 2019 as tratativas 
com a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo) em busca do aval para 
a implantação de uma ETE 
na cidade, capaz de tratar até 
90% do esgoto. 

Após apresentar o projeto 
de construção e demais do-
cumentos solicitados pelo 
órgão regulador ao longo do 
último ano, os representantes 
de Cruzeiro se reuniram em 
São Paulo com o secretário 
estadual de Meio Ambiente e 
Infraestrutura, Marcos Penido.

Além do prefeito, Thales Ga-
briel Fonseca (PSD), a comitiva 
de Cruzeiro foi formada pelo 

Liminar suspende cobrança da taxa da feira em Aparecida
Decisão é referente à tarifa 2020, quando atividade foi paralisada no período da fase vermelha do Plano São Paulo

O TJ-SP (Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo) 
concedeu uma liminar, no 
último dia 17, para os co-
merciantes da Feira Livre 
de Aparecida, suspendendo 
a cobrança da taxa de ambu-
lantes referente ao período 
da fase vermelha do Plano 
São Paulo, em 2020.

O espaço esteve fechado 
por cinco meses no ano 
passado e foi liberado em 
setembro com uma série de 
medidas preventivas. A ação 
foi movida pelo Sinfacolp 
(Sindicato dos Feirantes e 
Ambulantes do Cone Leste 
Paulista) e pela ACA (Associa-
ção do Comércio Ambulante)

Na decisão, o juiz Antônio 
Carlos Pontes de Souza, da 
1ª Vara, destacou que os 
feirantes serão prejudicados 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

com cobrança da taxa. “[...] 
Em caso de manutenção da 
taxa de licença do comércio 
ambulante nos moldes como 

está sendo feita (cobrança 
durante o período de lock-
down, em que os comercian-
tes não auferiram renda), o 

pagamento poderá não ser 
realizado pelos ambulantes, 
ante as parcas condições 
financeiras que os afligem 

Trabalho de montagem de barraca na feira livre de Aparecida, que passa por revisão de cobranças em tarifas

MP reforça denúncia de mortes por falta de oxigênio em São Sebastião
Órgão apresenta mensagens de funcionários do Hospital das Clínicas sobre falhas em equipamento; Prefeitura questiona

O MP-SP (Ministério Público 
do Estado de São Paulo) apre-
sentou à Justiça, no último 
dia 24, novos indícios de que 
supostas falhas no sistema de 
fornecimento de oxigênio no 
Hospital das Clínicas de São Se-
bastião causaram as mortes de 
dois pacientes diagnosticados 
com Covid-19. No material, en-
caminhado ao órgão, constam 
supostas trocas de mensagens 
entre funcionários da unidade 
relatando o problema. 

No início de janeiro, o MP-SP 
recebeu uma denúncia de mo-
radores da cidade alertando 
que falhas no funcionamento 
do sistema de usinas de oxi-
gênio medicinal do hospital 
resultaram nas mortes de dois 
idosos, de 63 e 66 anos, nos 
dias 10 e 11 de dezembro de 
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vice-prefeito Paulo Scamilla e 
o vereador Paulo Filipe Almei-
da (DEM).

Em nota oficial, a Prefeitura 
revelou que foi informada por 
Penido que o pedido de Cru-
zeiro entrou em fase final de 
análise, podendo em breve ser 
liberado. Para a atual gestão 
municipal, o ato simboliza 
uma sinalização positiva por 
parte do Estado. 

Além de ressaltar a necessi-
dade da implantação de uma 
ETE de grande porte, o dire-
tor-geral do Saae, José Kleber 
Lima, revelou a expectativa 
para a conclusão da obra, caso 
ela seja aprovada pela Cetesb. 
“Este importante avanço na 
questão do tratamento de 
esgoto seria fundamental 
para garantir uma melhora na 
saúde pública e na preserva-
ção do meio ambiente, como 
a redução da poluição no Rio 
Paraíba. O projeto prevê que 
a implantação da ETE seja 
concluída em até 18 meses”. 

Uma nova reunião entre 
os representantes do Saee e 
da Cetesb está prevista para 
ocorrer na próxima semana. 
Caso obtenha o aval estadual, 
o complexo será construído 
na região central da cidade, 
às margens do Rio Paraíba.

Foto:  Reprodução PMC

Foto:  Marcelo A dos Santos

em decorrência da pandemia, 
resultando em cassação da 
licença, inscrição em dívida 
ativa, além da execução 
fiscal”.

Em outra parte da decisão, 
o juiz destacou que “... duran-
te o período de lockdown 
no Estado de São Paulo, 
não houve efetivo exercício 
da atividade de comércio 
ambulante durante este pe-
ríodo, já que tal exercício foi 
impossibilitado por força do 
Decreto Estadual nº 64.881, 
de 24.03.2020, que iniciou a 
quarentena no estado de São 
Paulo...”.

O presidente da Acicaap 
(Associação da Comissão 
Independente de Apareci-
da), João Major, contou que 
desde o começo do mandato 
do atual prefeito, Luiz Car-
los de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), não conversou 
com nenhum representante 

2020. Os pacientes estavam 
internados em leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento In-
tensivo).

No início de fevereiro, o MP-
-SP e a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo ingressa-
ram com uma ação na Justiça 
cobrando que a Prefeitura de 
São Sebastião, responsável pela 
gestão do hospital, reforçasse 
a estrutura da unidade, garan-
tindo que os pacientes tivessem 
acesso ao oxigênio medicinal. 
No documento, constava tam-
bém informações que áudios 
atribuídos a funcionários do 
hospital confirmavam que as 
mortes dos idosos ocorreram 
devido à falha e falta de capa-
cidade do sistema de geração 
de oxigênio medicinal.

Em um dos áudios, um fun-
cionário, cobrado por um 
médico, afirmava que não 
conseguiria restabelecer ime-
diatamente o funcionamento 

do sistema, pois ele teve um 
problema nas usinas causado 
pela falta de óleo adequado no 
aparelho.

Além de comunicar o caso à 
Justiça, o MP-SP solicitou no 
início de fevereiro que a Polí-
cia Civil investigasse o caso. A 
corporação realizou, no dia 8 
fevereiro, uma perícia no local. 
O trabalho dos peritos ainda 
não foi divulgado.

Na nova denúncia encami-
nhada na última quarta-feira 
à Justiça, o MP-SP anexou 
cópias de mensagens trocadas 
pelo aplicativo Whatsapp entre 
uma médica e funcionários do 
hospital em 10 de dezembro.

Publicado pelo jornal OVale, 
um trecho do diálogo entre os 
profissionais destaca a médica 
desabafando. “... hoje perdemos 
um paciente por incapacidade 
da rede de oxigênio. Antes, 
trocávamos por torpedos, po-
rém os torpedos estão sendo 

abastecidos com o gás da usina 
do hospital, e pelo que parece, 
esse torpedo também não 
está suprindo a necessidade. 
Enfim, hoje, com muito pesar, 
perdemos um paciente por 
esse motivo. Espero que não 
aconteça novamente. A equipe 
lutou muito pelo paciente e 
fomos vencidos por uma falha 
estrutural que já deveria ter 
sido corrigida”.

Já em outra mensagem, um 
funcionário do hospital, que 
não teve sua função divulgada, 
afirma. “... a rede caiu, todos 
os pacientes estão no cilindro, 
sem exceção e evoluindo mal 
da parte respiratória. O que 

fazer? A manutenção não tem 
mais cilindro, só chega ama-
nhã. E agora?”. 

As novas informações serão 
inseridas pela Justiça no pro-
cesso que analisa as acusações.  

Outro lado – Procurada pela 
reportagem do Jornal Atos, a 
Prefeitura informou em nota 
oficial que ainda não foi comu-
nicada oficialmente sobre uma 
nova intimação na ação civil a 
respeito da oferta do oxigênio 
em São Sebastião.

O Executivo questionou o 
conteúdo apresentado pelo 
MP-SP ressaltando que é de 
causar “estranheza ao Governo 
Municipal a falta de cronologia 

em gravações realizadas sem 
conhecimento de seus perso-
nagens dentro de uma unidade 
hospitalar e compartilhadas 
por pessoas que já foram 
responsáveis e desenvolviam 
seus trabalhos na UTI, e que 
ambos, em nenhum momento, 
registraram oficialmente qual-
quer irregularidade à direção 
do Hospital (trecho da nota)”. 

Em relação à estrutura do 
hospital, a Prefeitura afirmou 
que o Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São 
Paulo vistoriou a unidade e 
elaborou relatório com ava-
liação positiva de sua infra-
estrutura.

da feira livre. “Desde quan-
do ele (prefeito) assumiu, 
nós não conseguimos tratar 
de nenhum assunto com 
ele. As três entidades que 
representam os feirantes 
protocolaram uma audiência 
para tentarmos discutir toda 
essa situação”, revelou João 
Major.

O prefeito Luiz Carlos de 
Siqueira, o Piriquito (Pode-
mos), disse em entrevista à 
Rádio Pop que a taxa refe-
rente ao ano passado terá a 
isenção de juros e multas e 
que parcelaria a dívida em 
36 vezes. Já a cobrança deste 
ano não deve ter alteração.

A redação do Jornal Atos 
procurou a Prefeitura e o 
secretário de Secretaria da 
Justiça e Cidadania, Jefferson 
Monteiro da Silva, para saber 
se o Executivo iria recorrer 
da decisão, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada.
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Tempos difíceis? Com certeza! 
Mas é preciso buscar o belo, o que 
encanta para podermos viver dias 
de mais leveza. Concorda??

#táComigo??

Valéria Fortes é graduada em direito, 
geografia, história e pedagogia. São 32 anos 
dedicados à Educação.

No Cantinho da 
Nega você encon-
tra deliciosos do-
ces como trufas, 
bolo de pote, gela-
dinhos gourmet e 
os famosos cones 
trufados. Tudo feito 
pelas mãos de fada 
da nossa querida 
amiga Rosângela 
(Tita). E além dessas 
delícias, ela traba-
lha com animação 
de festas. Insta-
gram: cantinho-
danega_lorena_

Se você quiser 
uma opção nesses 
dias difíceis, precisa 
conhecer a amada 
Mariana Balde. Só 
ir na na Casa da 
Sogra, no Bairro 
da Cruz. Se quiser, 
tem delivery! Vale 
a pena conhecer!!

Quer comer um 
pastel delicioso?? 
Não perca tempo... 
Na prac inha do 
Conde tem o quios-
que mais querido da 
cidade: Pastel da 
Lee!!  E tem muito 
mais por lá... su-
cos deliciosos e um 
atendimento espe-
cial! Vá lá agora 
mesmo!!

Está ficando difícil 
resistir as gostosu-
ras que o Ateliê do 
Açúcar vem pos-
tando nas redes so-
ciais. Vocês não têm 
noção das maravi-
lhas que você pode 
provar e aprovar!

Quer algo de pa-
pelaria? Pode ir 
até o Sonho Azul! 
Como dizem... “tem 
de um tudo” por lá!! 
Material escolar, de 
escritório, de tra-
balho. Além de um 
preço maravilhoso, 
ainda pode ter um 
dedinho de prosa 
com o casal pro-
prietário Karina e 
Deyvid! 

A moda agora é 
andar de bike. Mui-
ta gente aderindo 
a esse esporte, que 
une prazer e saú-
de ao mesmo tem-
po. Não tem bike? 
Corre no Cabral 
Bike Shop,  bem 
no Cwalçadão. Lá 
tem exatamente o 
modelo que você 
está buscando, de 
seu jeito.

Quer  comprar 
uma casa? Vender 
um imóvel? Fazer 
trocas? Seja qual for 
a sua ideia, fale com 
a charmosa corre-
tora de imóveis de 
Guaratinguetá Ma-
ria Paula Macha-
do! Em qualquer 
lugar que quiser, 
ela estará pronta 
para te atender! Ela 

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Como dizem.. Tem gente que não nasce, estreia na vida!!! As-sim é a maravilhosa Carmem Moreno. Empoderada, alegre e feliz sempre, você é simplesmente sen-sacional! Continue brindando a vida, lindona!!

 Tem gente que se destaca em tudo que 

faz. Em tempos de pandemia, onde pro-

fessores tiveram que se reinventar, um 

exemplo foi a charmosa Fabíola Cabral. 

Ela é realmente uma pessoa surpreendente. 

Sempre animada e disposta a fazer o melhor 

que pode. Maravilhosa!!!

 SociAtos Aniversários...  Felicida-

de, paz e alegria é tudo que desejo para vocês 

pela data do aniversário de todos dessa semana! 

Minha doce Teresa Cristina, do CCL, o charmoso 

professor Dimas Siqueira; dos educadores Laide 

Leni Lacerda, Zuleica e Silva, Juliana Bueno e 

Ronaldo Gregório Nascimento; da chiquérrima 

Natália Assis Oliveira; dos queridos Wandilson 

Amorim e José Eduardo Vianna. A todos, um 

abraço carinhoso e cheio de bem querer!!

 Isabel Molinari fez 80!!! Que data maravilhosa dessa pessoa 

tão especial de nossa cidade. E tem mais: 57 anos de casamen-

to com nosso eterno professor Laércio Molinari, e ainda, de 

bênção, veio ao mundo seu bisneto Heitor!! É realmente digno 

de comemorar e de receber nosso carinho!! Parabéns sempre! 

  Quem completou mais um ciclo de vida foi a belíssima Gio-vanna Jannuzelli. Uma mulher de exemplo, guerreira, mãezona do gato Henrique. É filha de nosso saudoso Marconni, ho-mem estimado em nossa cidade. Minha linda, aquele abraço, feliz níver, feliz vida!

“Gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma 
força capaz de mudar sua vida. Basta que lute e aguarde 
um novo amanhecer.” 

Margaret Thatcher

Daiana Fonseca fez questão de deixar uma mensagem para seu irmão: “Diego Leite, meu irmão querido, que hoje herdou a tapeçaria do meu pai Marquinhos tapeceiro, vem fazendo um excelente trabalho e conquistando cada vez mais espaço na cidade de Lorena no ramo de reformas de estofados. Tenho muito orgulho de você!”

  Difícil não se encantar e admirar esse moço lindo de todas as formas que é nosso querido Silvio Silvério da Silva!! Simpático, sofisticado e sensível! Todos os “esses” do mundo são pouco para você, amado! Diretor da USP, de destaque e amigo querido de muitos! Um especial abraço!!

 Esse casal é lindo de-

mais de se ver... Natália 

Martins Silva e Peter-

son Henrique. Donos 

dos sorrisos mais lindos 

desse mundo... Estão em 

Bucareste, mas a alegria 

chega até aqui, para en-

cher nossos corações de 

felicidade! É muito amor 

e cumplicidade!


