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O EXTRAORDINÁRIO 
GALAXY S21 5G
COM O PRIMEIRO 5G 
DO BRASIL.

Aparelho sem carregador e fone, conforme comunicado pela fabricante. Mais informações acesse o site https://samsung.com.br/”. A funcionalidade DSS é estágio inicial da tecnologia 5G e, para usufruir do serviço, o cliente deverá ter aparelho compatível. Para
consultar as localidades com rede 5G DSS, aparelhos compatíveis e ter mais informações, acesse www.claro.com.br/5G. Oferta válida para clientes pessoa física no plano indicado de 05/3/2021 a 4/4/2021, ou enquanto durarem os estoques. Oferta de 12 vezes de
R$215,99 considera o valor de lançamento do smartphone Samsung Galaxy S21, ou valor à vista de R$ 2.589,00, no Claro Pós 360GB (240gb franquia livre +120gb extraplay) com assinaturas Netfl ix e Conmebol inclusas, por R$ 449,99/mês no combo Multi”. A
contratação dos apps da oferta é opcional e realizada de forma avulsa, sendo que qualquer custo com mensalidades, conteúdo ou utilização poderá ser integralmente do USUÁRIO. Consulte condições. Oferta sujeita à fi delização, análise de crédito e multa
contratual. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada em conformidade com o regulamento de qualidade da Anatel vigente. Consulte mais informações em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Habilitado para
tecnologia 5G. Consulte sua operadora. Promoção válida de 8/3 a 4/4/2021. Na compra dos seguintes produtos, você ganha os respectivos vouchers para compra de produtos Samsung de acordo com os modelos: Galaxy S21 Ultra: voucher de R$1.000; Galaxy S21+:
R$750; Galaxy S21: R$ 500. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br. Para participar da ação, é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você na promoção de lançamento do Galaxy S21 no período de 1/4 a 2/5/2021. O prazo de
recebimento do(s) produto(s) resgatado(s) é de até 30 dias a partir da data de uso do voucher da promoção de lançamento do Galaxy S21. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.

Ocupação de leitos de UTI da Santa Casa de Lorena atinge 
93% durante o pior momento da pandemia em todo o estado
Número de pacientes internados sobe de 9 para 14 em apenas um dia na cidade, que contabiliza noventa mortes 

Região é incluída e, ações que suspende atividades como cultos, missas e competições esportivas; 
escolas públicas estaduais seguem abertas para alimentação e retirada de materiais até fim de março

Doria impõe mais restrições com 
avanço dos números da Covid-19
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Apresentação da equipe de contenção à Covid-19, durante nova apresentação de medidas para inibir o avanço do vírus nas cidades paulistas

Diante do avanço do novo 
coronavírus, com números 
recordes, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou, nes-
ta quinta-feira (11), a “Fase 
Emergencial” para todo o 
estado. A medida, que passa 
a valer da próxima segunda-
-feira (15) até o fim do mês, 
é referente a um período 
com ainda mais restrições 
do que a fase vermelha.

As determinações foram 
anunciadas após a secre-
taria de Saúde do Estado 
registrar 87% de ocupação 
dos leitos hospitalares, com 
mais de cinquenta muni-
cípios chegando à capaci-
dade máxima. “Chegamos 
ao período mais crítico da 
pandemia, mesmo com to-
dos os esforços (...). Nossos 
hospitais estão chegando 
no limite, essa nova cepa 
do vírus é muito agressiva, 
muito perigosa”, destacou 
Doria. “Temos que adotar 
medidas ainda mais res-
tritivas de distanciamento 

Bruna Silva
RMVale

social para diminuir a cir-
culação do vírus no estado 
de São Paulo”.

Na fase emergencial, que 
inclui a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), 
estão proibidos o funciona-
mento de lojas de constru-
ção, celebrações religiosas 
e atividades esportivas co-
letivas. Órgãos públicos e 
escritórios poderão atender 
por meio de teletrabalho 
para atividades administra-
tivas. Bares e restaurantes 
ficam impedidos de serviço 
de retirada no balcão, mas 
estarão permitidos de traba-
lhar por delivery, entre 5h e 
20h. Continuam proibidas o 
acesso à praias e qualquer 
atividade que promova aglo-
meração.

Apesar das restrições, as 
escolas públicas estadu-
ais estarão abertas para 
alimentação dos alunos e 
distribuição de materiais 
estudantis. Já as escolas 
municipais e particulares 
terão autonomia para de-
terminarem se atenderão 
ou não ao cronograma da 

secretaria estadual de Edu-
cação. A orientação é que 
as atividades presenciais 
atendam ao máximo 35% 

Causando temor nas auto-
ridades de Saúde de Lorena, 
a Santa Casa atingiu nesta 
quarta-feira a preocupante 
taxa de 93% de ocupação 
dos leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) para 
vítimas da Covid-19. O nú-
mero de pacientes internados 
teve um aumento de 55% em 
comparação ao dia anterior. 

Divulgado no site oficial da 
Prefeitura, o boletim epide-
miológico desta quarta-feira 
revelou que, em apenas 24 
horas, a ocupação de leitos 
da UTI da Santa Casa saltou 
de 9 para 14. Desta maneira, 
a unidade conta com apenas 
um leito livre para casos 
graves da doença. 

Já o hospital particular 
Unimed, desde o último do-
mingo (7) registra uma taxa 
de ocupação de 180% de 
ocupação de leitos de UTI. 
Com capacidade para apenas 
cinco pacientes, a unidade 
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atualmente abriga nove, já 
que sua direção decidiu no 
fim do ano passado ceder 
mais quatro vagas para víti-
mas da pandemia nos espaços 
destinados aos pacientes em 
estado grave por outras do-
enças ou acidentes.   

O boletim apontou ainda 
que o munícipio contabiliza 
4.105 infectados pelo novo 
coronavírus, sendo 23 casos 
a mais em comparação ao dia 
anterior. Em contrapartida, o 
número de mortes se mantém 
em noventa desde a última 
terça-feira. 

Já o número de curados 
nesta quarta-feira atingiu 
3.939 e os de em isolamento 
domiciliar 46. 

Distribuídos entre a Santa 
Casa e Unimed, os pacientes 
internados nos leitos clínicos 
totalizam 31. 

Apesar de não revelar o 
número de vacinados contra 
a Covid-19, a Prefeitura in-
forma na sua página oficial 
no Facebook que foram apli-
cadas 6.620 doses até esta 
quarta-feira.Principal acesso ao Pronto Atendimento, no complexo da Santa Casa; hospital chega a 93% de ocupação

dos alunos, dentro dos pro-
tocolos de segurança.

Números – Até as 14h 
desta quinta-feira (11), a 

RMVale havia registrado 
132.069 contaminações 
pelo novo coronavírus, com 
2461 mortes. O índice de 

ocupação de leitos de en-
fermaria é de 71,9% e o de 
UTI (Unidade do Tratamento 
Intensivo) é de 86,7%.
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São Sebastião enfrenta novas 
denúncia por falta de oxigênio
Ministério Público apresenta mensagens de funcionários do Hospital 
das Clínicas sobre falhas em equipamento; cidade volta a questionar

O MP-SP (Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo) 
apresentou 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 diagnosticados 
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 janeiro, o 
MP-SP recebeu uma denún-
cia de moradores da cidade 
alertando que falhas no fun-
cionamento do sistema de 
usinas de oxigênio medicinal 
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do hospital resultaram nas 
mortes de dois idosos, de 63 
e 66 anos, nos dias 10 e 11 
de dezembro de 2020. Os pa-
cientes estavam internados 
em leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo).

No início de fevereiro, o 
MP-SP e a Defensoria Públi-
ca do Estado de São Paulo 
ingressaram com uma ação 
na Justiça cobrando que a 
Prefeitura de São Sebastião, 
responsável pela gestão do 
hospital, reforçasse a estru-
tura da unidade, garantindo 
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 
funcionário, 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 Polícia Civil investigasse 
o caso. A corporação reali-
zou, 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 troca-
das pelo aplicativo Whatsapp 
entre uma médica e funcio-
nários do hospital em 10 de 
dezembro.

Publicado pelo jornal OVa-
le, um trecho do diálogo en-
tre os profissionais destaca a 
médica desabafando. “... hoje 
perdemos um paciente por 
incapacidade da rede de oxi-
gênio. Antes, trocávamos por 
torpedos, porém 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 estru-
tural 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 es-
tão no cilindro, sem exceção 
e evoluindo mal da parte 
respiratória. O que fazer? A 
manutenção não tem mais 
cilindro, só chega amanhã. 
E agora?”. 

As novas informações se-
rão inseridas pela Justiça 
no processo que analisa as 
acusações.  

Outro lado – Procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, a Prefeitura informou 
em nota oficial que ainda não 
foi comunicada 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 personagens 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, registra-
ram oficialmente qualquer 
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 
avaliação positiva de sua 
infraestrutura.

Redes Sociais e os 
benefícios por Incapacidade

opiniãoopinião

Dra. Liliana Corrêa Leite*

Desde 2016 o INSS 
(Instituto Nacional do Se-
guro Social) iniciou a rea-
lização do chamado “pente 
fino” em suas agências. 
Trata-se de uma operação 
da Autarquia para atuali-
zar informações sobre o 
auxílio-doença (benefício 
por incapacidade provisó-
ria) e a aposentadoria por 
invalidez (benefício por 
incapacidade permanente) 
concedidas aos seus segu-
rados.

Em que pese a suspensão 
de perícias provenientes da 
pandemia do coronavírus, é 
certo que essas avaliações 
serão retomadas assim que 
possível pelo Instituto.

O que talvez nem todos 
saibam é que as redes so-
ciais há algum tempo vêm 
sendo utilizadas como meio 
de prova em demandas ju-
diciais de diversas nature-
zas e também na análise de 
benefícios por incapacida-
de realizadas pelo INSS. A 
própria ANASPS (Associa-
ção Nacional de Servidores 
Públicos, da Previdência 
e da Seguridade Social) 
já se manifestou sobre a 
possibilidade de inspeção 
nas publicações realizadas 
pelos beneficiários em seus 
perfis, tais como Facebook, 
Instagram e outros.

A ideia sustentada é 
de que a perícia da autar-
quia vai além dos exames 
físicos do segurado. Ela 
busca a avaliação de todo 
o contexto vivenciado por 
este, se utilizando de todos 
os dados disponíveis para 
entender a sua situação 
verídica.

Assim, se temos um 
afastamento por problemas 
ortopédicos de um deter-
minado cidadão, e em suas 

redes sociais temos publi-
cações rotineiras de suas 
participações em jogos de 
futebol, como justificar que 
esse trabalhador deverá se 
manter afastado do exercí-
cio de seu trabalho?

De igual forma, se as re-
des sociais nos contam que 
a vida do segurado é regada 
a festas e viagens durante 
todo o ano, enquanto este 
apresenta como motivo 
do afastamento laboral a 
depressão profunda, é pos-
sível que a continuidade 
na percepção do benefício 
previdenciário seja preju-
dicada.

Evidentemente, cada 
caso deverá ser analisado 
dentro de suas peculiarida-
des e na hipótese de abuso 
por parte da Autarquia no 
cancelamento de benefí-
cios, o judiciário deverá ser 
acionado para reverter essa 
situação.

Não se pode supor, na 
linha dos exemplos acima 
mencionados, que uma 
simples foto sorrindo em 
uma rede social desconfi-
gure uma possível depres-
são. Todavia, inegável que 
a exposição midiática que 
caracteriza nossas relações 
sociais na atualidade passa-
ram a contribuir de forma 
ostensiva para suposições 
mínimas acerca da saúde 
daqueles que manuseiam 
seus perfis.

Se de um lado, temos no 
órgão previdenciário uma 
máquina injusta de negar 
direitos a quem de fato 
os tem, por outro temos 
o abuso de segurados que 
se utilizam de benefícios 
devidos em razão de afas-
tamentos que não se justifi-
cam, onerando, assim, todo 
o sistema
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O papel do Saneamento 
básico na pandemia
Águas Piquete ressalta a importância dos serviços de saneamento para a saúde

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 011/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2021

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de artefatos de concreto, 
conforme descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA 
PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
29/03/2021, às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante 
para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de 
Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados 
em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 11 de março de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 012/2021
CONVITE Nº 01/2021
OBJETO: Contratação de cessão de uso de software e prestação de serviços 
de implantação, locação e manutenção de Sistema Integrado de Gestão 
de Saúde Pública, conforme descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do 
dia 23/03/2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes 
dar-se-á na mesma data às 9h na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no 
endereço supra. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio 
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 11 de março de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

 

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
                   Pelo presente edital ficam convocados todos os associados 
deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 19 do 
mês de março de 2.021, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em 
primeira convocação, à Rua Major Rodrigo Luiz, no. 46, nesta cidade, a fim 
de deliberarem por escrutínio secreto sobre as seguintes matérias da 
Ordem do Dia: 
 
a) Leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior; 
 
b) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 2.020; 
 
c) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço do 
exercício de 2.020. 
 
                    Não havendo, na hora acima indicada, número legal de 
associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a 
Assembleia será realizada duas horas após, no mesmo dia e local, em 
segunda convocação com qualquer número de associados presentes. 
 

Lorena, 12 de março de 2.021 
Luiz Alfredo Gervásio Pereira 

Presidente do Sindicato 
 

 

 

Associação Desportiva Classista da TEKNO S/A 
(Fundada em 1984) 

 
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
Ficam convocados os senhores associados maiores de 18 anos e quites com 

os cofres da ADC e em pleno gozo de seus direitos estatutários, a 

participarem da Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho 

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.  

Os associados maiores de 18 anos interessados em participar do processo 

eletivo deverão se inscrever até o dia 18/03/2021, até às 14h00 com o Sr. 

Edinho. 

A Assembléia Geral se realizará no dia 24/03/2021, às 13h30. 

Nota: Para inscrição da chapa para Diretoria Executiva é necessário o envio 

completo de toda composição da chapa. 

 

Guaratinguetá, 12 de março de 2021. 

José Luiz Madeira do Val 
Presidente da ADC TEKNO 

 

A pandemia provocada 
pela Covid-19, reforçou a 
importância dos serviços 
de saneamento básico nas 
cidades, visto que o acesso à 
água tratada é fundamental 
na adoção de hábitos de 
higiene, como a limpeza 
das mãos, para prevenção 
da doença. Entretanto, os 
serviços de saneamento, 
além de contribuírem para 
a manutenção da saúde 
pública, também exercem 
atividade importante no 
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desenvolvimento econômico 
das cidades.

No Brasil, de acordo com o 
Instituto Trata Brasil, apro-
ximadamente 35 milhões de 
pessoas ainda não possuem 
acesso aos serviços de abas-
tecimento de água. A Águas 
Piquete, empresa é respon-
sável pelo abastecimento 
do município, garante seu 
compromisso e excelência 
na prestação de serviços. 
“Trabalhamos para levar 
saúde e bem estar para os 
cidadãos. Realizamos cons-
tantemente melhorias nas 
redes de distribuições de 
água, reservatórios, poços 

e na Estação de Tratamento 
de Água com o intuito de di-
minuir os índices de perdas 
de água na cidade, visando 
melhorar ainda mais a efi-
ciência dos nossos serviços 
no município” explica o 
diretor da Águas Piquete, 
Mateus Banaco.

A Águas Piquete, mesmo 
diante da pandemia se man-
teve na linha de frente, com 
as equipes operacionais 
nas ruas, seguindo todos 
os protocolos de segurança, 
para continuar executando 

os serviços com agilidade 
e garantir que não faltasse 
água para a população.

“A pandemia evidenciou a 
importância do setor de sa-
neamento. O fornecimento 
de água potável, é essencial 
para proteger a saúde da 
população do coronavírus 
e de outras doenças, por 
isso estimulamos o uso 
consciente desse recurso 
e nos comprometemos em 
oferecer água tratada e de 
qualidade para os morado-
res” acrescenta o diretor.

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.
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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

Causando temor nas auto-
ridades de Saúde de Lorena, 
a Santa Casa atingiu nesta 
quarta-feira a preocupante 
taxa de 93% de ocupação 
dos leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
para vítimas da Covid-19. 
O número de pacientes in-
ternados teve um aumento 
de 55% em comparação ao 
dia anterior. 

Divulgado no site ofi-
cial da Prefeitura, o bole-
tim epidemiológico desta 
quarta-feira revelou que, 
em apenas 24 horas, a 
ocupação de leitos da UTI 
da Santa Casa saltou de 9 
para 14. Desta maneira, a 
unidade conta com apenas 
um leito livre para casos 
graves da doença. 

Já o hospital particular 

Da Redação
Cruzeiro

Unimed, desde o último 
domingo (7) registra uma 
taxa de ocupação de 180% 
de ocupação de leitos de 
UTI. Com capacidade para 
apenas cinco pacientes, a 

unidade atualmente abriga 
nove, já que sua direção de-
cidiu no fim do ano passado 
ceder mais quatro vagas 
para vítimas da pandemia 
nos espaços destinados aos 

pacientes em estado grave 
por outras doenças ou aci-
dentes.   

O boletim apontou ainda 
que o munícipio contabiliza 
4.105 infectados pelo novo 

coronavírus, sendo 23 casos 
a mais em comparação ao 
dia anterior. 

Em contrapartida, o nú-
mero de mortes se mantém 
em noventa desde a última 

terça-feira. 
Já o número de curados 

nesta quarta-feira atingiu 
3.939 e os de em isolamento 
domiciliar 46. 

Distribuídos entre a Santa 
Casa e Unimed, os pacientes 
internados nos leitos clíni-
cos totalizam 31. 

Apesar de não revelar o 
número de vacinados contra 
a Covid-19, a Prefeitura in-
forma na sua página oficial 
no Facebook que foram 
aplicadas 6.620 doses até 
esta quarta-feira. 

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 
deputado federal Tiririca (PL) 
e ao chefe de gabinete Lucas 
Noleto por ajudar a melhorar 
a saúde de Pindamonhanga-
ba. 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 unida-
de básica implantadas em 
outros bairros, como o Vila 
Rica, com salas para vacina 
e inalação, além de consul-
tórios e espaços específicos 
para procedimentos e coleta.

Isael assegurou mediações 
para recursos em outras pas-
tas como Esportes e Educa-
ção. Em reunião com o depu-
tado federal Marcos Pereira 
(Republicanos), o Município 
pediu colaboração para a 
prorrogação do contrato de 
construção do CIE (Centro 
de Integração Esportiva), no 
Crispim, que atualmente está 
com parte das obras conclu-
ídas. A Prefeitura articula 
emenda parlamentar para a 
instalação do programa “Brin-
cando 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 obje-
tivo de trazer mais recursos 
para a Saúde.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Em Brasília, 
Isael garante 
R$ 1,5 milhão 
para UBS's
Investimento na 
Saúde e debate 
aporte em outras 
áreas do município


