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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.
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     Covid nos tira 
o talento de José 
Carlos Cataldi

Lorena aguarda 
AME para conter 
avanço da Covid

Max e Piscina se frustram ao 
tentarem intimidar Coragem 
da Saúde contra a Covid-19
Vereadores acusaram plantonista de negar atendimento na Santa Casa; profissional vinha de 
tentativa frustrada, de quase duas horas, de reanimação em paciente, vítima do coronavírus

Um vídeo postado nas re-
des sociais tomou conta das 
discussões, nesta quinta-feira 
(25), em Cachoeira Paulista. 
Durante um plantão de 36 
horas, o médico Rodrigo Co-

Momentos da abordagem de Felipe Piscina e Max Barros contra o médico Rodrigo Coragem, durante plantão de 36 horas; médico lamentou caso polêmico na luta contra coronavírus

Cestas básicas entregues nesta semana em Aparecida; cidade é foco de ações beneficentes do Governo Federal, após apelo do prefeito Piriquito

Entrada do AME de Lorena, que é analisado pelo Estado para ampliar atendimentos contra a Covid-19

ragem foi abordado, na sala 
de descanso para plantonistas 
da Santa Casa de Misericór-
dia pelos vereadores Felipe 
Piscina (DEM) e Max (DEM). 
A dupla acusou Coragem de 

deixar pacientes à espera 
de atendimento. O caso foi 
registrado na noite da última 
quarta-feira (24), logo após a 
realização de uma sessão ex-
traordinária na Câmara, onde 

Piscina garante ter recebido 
reclamações sobre a demo-
ra nos serviços do hospital. 
“Recebi uma série de ligações 
de munícipes que estavam 
lá (Santa Casa), já faziam um 

tempo, por causa da demora 
no atendimento. Na sessão, 
recebi mais reclamações, e 
disseram que o médico estava 
dormindo”, contou o vereador.

O Ministério da Cida-
dania lançou nesta sexta-
-feira (26) o projeto Brasil 
Fraterno, em Aparecida. 
A iniciativa, coordenada 
pelo Programa Pátria 
Voluntária, arrecadará 
cestas de alimentos para 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e 
insegurança alimentar.

A cidade foi escolhi-
da após o ministro João 
Roma se sensibilizar com 
o apelo do prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Pi-
riquito.

Pág.  3
Pág.  3

Alimentos a 
carentes em 
Aparecida

O Governo do Estado con-
firmou, na tarde da última 
quinta-feira (25), que analisa 
a possibilidade de implantar 
no AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) de Lorena 
leitos para pacientes diagnosti-
cados com o novo coronavírus 
(Covid-19). A ação seria uma 
alternativa para tentar suprir 
a demanda por vagas nos hos-
pitais da região, cada dia com 
leitos para pacientes infectados 
mais lotados.

A equipe do Jornal Atos 
lamenta a perda de um grande 
amigo e colaborador. Nosso 
colunista José Carlos Cataldi 
nos deixou na tarde desta sex-
ta-feira, após uma luta contra 
o novo coronavírus. Pág.  3
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Doria decide 
manter fase 
emergencial 
até dia 11

O Governo do Estado infor-
mou nessa sexta-feira (26) 
que irá ampliar por mais 15 
dias o período de vigência da 
fase emergencial, que é a etapa 
mais restritiva do Plano São 
Paulo. Nessa sexta-feira, em 
novo recorde, o governo regis-
trou 1.193 mortes pela doença 
nas 24 horas anteriores. Desde 
o último dia 15, a fase emer-
gencial determina toque de 
recolher nos 645 municípios, 
todos os dias, entre 20h e 5h, 
além de impedir o acesso a 
parques e praias.

Pinda tenta 
rebater confisco 
federal sobre 
kit intubação

Com mais de 8,9 mil casos 
de Covid-19 e UTIs (Unidades 
de Terapia Intensivas) cheias, 
Pindamonhangaba foi sur-
preendida, na última semana, 
após ser informada que teve 
a compra do kit intubação 
confiscada pelo Ministério da 
Saúde. O Município aguarda 
andamento da situação para 
a entrada em disputa na 
Justiça.

Pág.  7

Pág. 6

CDHU parcela 
dívida de cerca 
de dois mil 
inadimplentes

A CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano) iniciou o processo de 
redução de dívidas para 44,1 
mil inadimplentes no estado 
de São Paulo.
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Isael Domingues

Política a conta-gotas...

DECADAS PERDIDAS
No início do século o economista 

inglês Jim O`Neil criou o termo 
BRIC, um acrônimo, Brasil, Rússia, 
Índia e China e, posteriormente, in-
cluiu a África do Sul (South Africa), 
acrescentando o S de South ao BRIC. 
BRICS.

O BRICS um grupo de países 
emergentes com potencial para lide-
rar a economia global em 2050! (?)

A visão do economista foi tema 
da publicação em uma das maiores 
instituições financeiras dos Estados 
Unidos na época, o Goldman Sachs, 
que na crise de 2008/2009 faliu 
quando o governo Bush negou aporte 
de capital para socorrê-lo.

O Brasil viveu momentos de 
otimismo aos olhos do investidor 
estrangeiro.

Neste mesmo período, e os dados 
sobre o Brasil eram extremamente 

favoráveis: o agronegócio em expan-
são, inflação controlada e o câmbio 
flexível, democracia, imprensa livre.

Receita para os investidores!
Nesta mesma época a revista de 

economia mais lida no mundo capi-
talista, The Economist, estampava na 
sua capa o Cristo Redentor como um 
foguete lançador de nave espacial 
rumo ao firmamento.

O Brasil entre as dez maiores eco-
nomias do mundo ocupava o sexto 
lugar ultrapassando o Reino Unido.

Apesar de o Produto Interno 
Bruto (PIB) não se manter constante, 
com oscilações significativas, a mé-
dia de crescimento girou em torno 
de 3.38%, mas, em 2009, despencou 
para -0,2% e em 2010 alcançar 7,6% 
e, daí em diante, uma queda acele-
rada chegando em 2015 a -3,75%.

A nave espacial Brasil entra em 
pane e o The Economist traz em sua 
capa o país em voo de parafuso de-
senhando uma imagem que a nossa 
economia poderia sucumbir.

Posteriormente, o processo de 
impeachment da ex-presidente Dil-
ma Rousseff e ascensão ao poder de 
seu vice Michel Temer.

Um desastre previsto!
O presidente Temer com sua 

habilidade política e a atuação do 
seu ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, recuperam a confiança na 
economia e a esperança na aprova-
ção das reformas.

Derrubam a inflação e desempre-
gam milhões de brasileiros.

Votam a reforma da educação 
(ninguém se lembra, não é impor-
tante mesmo, não é?) e a reforma da 
previdência discutida e a reforma 
tributária em encaminhamento quan-
do ocorre o flagrante arrumado pelo 
rei do gado.

Quem sabe uma vingança pela 
queda da ex-presidente?

O incidente trava o avanço das 
reformas e a espera pela nova eleição 
presidencial.

O presidente Bolsonaro assume 
o governo com uma plataforma de 
reformas de cunho liberal, priva-
tização e o combate incansável da 
corrupção e a manifesta vontade de 
não ser reeleito.

A reforma da previdência é 
aprovada e as próximas reformas e o 
processo de privatização entram em 

fila de espera, sabe Deus até quando!
Independente do acidente de 

percurso, a crise do Coronavírus, o 
crescimento econômico do país, - 
país continental -, nas últimas três 
décadas é totalmente insuficiente 
para mantê-lo entre as dez maiores 
economias do mundo.

A estimativa média do PIB, 
nestes últimos trinta anos, passa 
levemente de 2% ao ano.

É muito pouco para um país 
continental que precisaria manter 
por longos anos (duas gerações) uma 
média ao redor de no mínimo 3.5% 
no PIB.

Portanto, estamos entrando em 30 
anos de baixo crescimento, reformas 
estruturais para a diminuição do cus-
to Brasil, privatizações para eliminar 
os focos de corporativismo, o térmi-
no da reforma trabalhista, a redução 
de um Estado atrofiado, atrasado e 
uma reforma política que a pandemia 
veio mostrar a sua fragilidade, em 
compasso de espera.

Somos incapazes politicamente 
de construir um pacto para a vida!

Apoiar o ministro Paulo Guedes, 
na sua luta insana, demonstrado um 
espírito público louvável diante das 
adversidades do poder e perda de 
colaboradores que faziam parte do 
plano liberal do governo.

Pensar o crescimento do Brasil, 
infelizmente, depois de vacinar a 
população e contar os mortos!

Somos incapazes 
politicamente de construir um 

pacto para a vida!

“Estamos ainda longe 
demais da riqueza 

atingível, e perto demais da pobreza 
corrigível. Minha geração falhou.”

 ROBERTO CAMPOS, senador

Frase de impacto
O mercado político, mais pre-

cisamente ‘os do contra’, reagiram 
a publicação com a frase do vi-
ce-prefeito Ricardo Piorino: “Eu 
quero vacina no braço e comida no 
prato...” nas re-
des sociais de 
Pinda. Segundo 
o pessoal das 
esquinas, frases 
como esta que 
gravam bem a 
mensagem na 
mente dos elei-
tores, seguido 
de suas ações contínuas no aten-
dimento à população através dos 
serviços que vêm sendo prestados, 
é o que pode fazer o homem, quer 
dizer, o pré-candidato, a se tornar 
um ‘gigante’ nas urnas...

Falta do que fazer
Sem muito o que literalmente fa-

zer e, com as dificuldades de acesso 
aos corredores da Câmara, a espe-
culação política de Pinda foca nos 
bastidores da Prefeitura. Destaque 
entre os comentaristas de plantão, 

é a coexistência 
dos três grupos 
no ambiente da 
administração 
pública. Falam 
de um suposto 
‘agregado’ da 
cidade ao lado, 
t ipo Taubaté, 
que de tão inte-

ressado em negócios comanda ‘um 
monte de afilhados’. Falam também 
de um ‘outro’ obstinado no processo 
eleitoral, que coleciona aliados em 
todos setores do poder. Por último, 
o ‘pelotão’ do próprio prefeito 
Isael Domingues, que congrega 
todas essas ‘torcidas organizadas’ 
e, além de administrar seu projetos 
para cidade, tem de surfar em cima 
dessas vaidades todas. Perguntem 
ao Vanone!!!

Agora é com o MP
Seguindo na quase certeza da 

impunidade, os vereadores que 
sobreviveram às urnas de 15 de no-
vembro, em especial ao Careca da 
Locadora, vinham empurrando com 
a barriga as in-
vestigações do 
‘voto fantasma’ 
em outubro de 
2020. Ocorre 
que a Promo-
toria de Justiça 
de Lorena aca-
tou a denúncia 
do ex-prefeito 
Fábio Marcondes contra o ex-pre-
sidente da Câmara e dos vereadores 
e determinou abertura de inquérito 
civil. Contra Maurinho, porque mes-
mo sabendo do sumiço do Careca 
na hora da votação, deixou rolar 
a sessão como se tudo estivesse 
normal; contra Careca, porque até 
o momento não esclareceu quem 
fez conchavo com seu voto. Vai 
brincando...

Superlotação
Há 554 dias das eleições de 

2022, a listagem dos pré-candida-
tos a deputado com CEP postal no 
Vale, já revela superlotação e linhas 
cruzadas entre nomes: De Cruzei-
ro, ouvem-se que Juarez Juvêncio 
(PSC) e Diego Miranda (PSD) vão 
disputar os votos locais; em Lorena 
por enquanto dois nomes: Major 
Lescura (Cidadania) e Daniel Mun-
duruku (agora PDT). Já em Guara-
tinguetá, além de Regis Yasumura 
(PL) que lançou seu nome primeiro, 
Márcio Almeida (PCS) e Celão 
estão correndo o trecho, seguido 
de Fabrício da Aeronáutica; finali-
zando com Pindamonhangaba onde 
Ricardo Piorino (a definir partido) 
e Roderley Miotto se esbarram nos 
corredores da Prefeitura, acreditam 

que Norbertinho (PP) vai botar o 
bloco na rua para dividir a bola de 
Herivelton Vela (PT), que vai pro 
sacrífico partidário e Rafel Goffi 
(PSDB) em sua nova tentativa de 
esquentar o nome para prefeito. Ah! 
De Taubaté nomes como de Ortiz 
Junior (PSDB) e Polyana Gama 
estão entre os cotados da região...

De fora, mas por dentro...
Ainda sobre 2022, as ‘linhas 

cruzadas’ entre os deputados em 
busca da reeleição – Eduardo Cury 
(PSDB), Letícia Aguiar (PSL) e 
Sérgio Vitor (Novo) – os eleitores 
notam uma mistura entre os que 
já tiveram mandatos e procuram 
novamente estar entre os eleitos 
como Padre Afonso Lobato (em de-
finição partidária), Hélio Nishimoto 
(PSDB) e possivelmente Marcelo 
Ortiz de Guaratinguetá.

E por falar em candidaturas...
...rolou entre os bem informados 

de Pinda que o ex-governador Ge-
raldo Alckmin vem com tudo para 
disputar o próximo governo de São 
Paulo. Detalhe, com ou sem Doria, 
ou seja, pelo PSDB ou por outra 
sigla, mas que vem. Pelo planeja-
mento dos ‘tucanos da capital’, o 
plano seria João Doria – presidente, 
Rodrigo Garcia – governador com 
Marco Vinholi de vice e, Alckmin 
– senador. Só falta combinar com 
os eleitores... 

Queda de braços
Comenta-se nas rodas políticas 

de Guará e principalmente nos basti-
dores da Câmara que nove dos onze 
vereadores já estariam dispostos a 
repensarem a exclusão da reelei-
ção para presidência do regimento 
interno da Casa de Leis. ‘Cartas 
na mesa’, agora tudo depende de 
articulações entre os favoráveis a 
manutenção de mandatos consecu-
tivos no comando do Legislativo, 
porque se depender do Nei Cartei-
ro – leia-se ‘G5 e meio’, pode ter 
certeza que Arilson dos Santos vai 
ter apenas um mandato, pelo menos 
nesta legislatura...

E por falar em “G5 e meio”...
...já passou da hora do gabinete 

do prefeito criar uma estratégia para 
furar o ‘bloqueio da oposição’ na 
Câmara, que constantemente tem 
barrado projetos de Marcus Soliva, 
antes mesmo de entrar em votação, 
a exemplo do que busca repassar 
um aporte econômico à Codesg – 
Companhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá, que pela terceira vez, 
fracassou. Ah! Disseram que desta 
vez, a dificuldade foi uma entrevista 
do presidente da Casa em uma das 
emissoras da cidade, cujos adjetivos 
sobre o passado e presente do legis-
lativo não agradou o ‘G5 e meio’...

Não convidem para a...
...a mesma picanha - o prefeito 

de Guaratinguetá Marcus Soliva e 
o vereador oposicionista Fabrício 
da Aeronáutica, principalmente se 
o churrasqueio for o presidente da 
Câmara, Arilson dos Santos, cujo 
churrasco seja em comemoração 
ao desempenho econômico da 
Codesg!!!

Uma ação, três efeitos
Perto de completar 100 dias de 

comando frente ao Legislativo de 
Lorena, o presidente Fábio Lon-
guinho, com articulação própria 
somou uma ação com três resultados 
relevantes. Ele pleiteou a doação de 
uma área – próximo ao novo Sesi –
grande o suficiente para construção 
de três importantes sedes na cidade: 
um novo prédio para Câmara – que 
já consumiu 'milhões em reformas', 
e um espaço novo para Prefeitura – 
que não suporta mais a demanda do 
município e falta de estrutura fun-
cional. E por fim, a Vara do Traba-

lho, que há anos funciona de forma 
improvisada em imóvel alugado.

E por falar em presidência...
...da Câmara em Lorena, a 

'concorrência e o fogo amigo' do 
presidente Fábio Longuinho devem 
estar se retorcendo pelo  pré-projeto 
que assinou com Careca da Locado-
ra, possibilitando a criação de uma 
frente de trabalho para amenizar a 
situação de pessoas em dificulades 
e gerar renda na cidade. 

Na linha do deplorável
O que era para ser apenas um 

final de expediente exaustivo a um 
dos poucos médicos que atendem na 
Santa Casa de Cachoeira, tornou-se 
a este profissional de saúde uma 
sessão de constrangimento, ofensas, 
assédio moral 
e, por pouco, 
agressão físi-
ca. Dez minuti-
nhos de cochilo 
de um plantão 
a outro, o des-
canso termina 
em pesadelo, 
quando entrou 
em cena os dois vereadores Max 
Barros e Felipe Piscina praticamen-
te – ‘possuídos por uma entidade 
maligna’ – chutando a porta do 
quarto, gritando palavras ofensivas, 
desrespeitando o profissional da pior 
maneira imaginável. "Que vergonha 
para o Legislativo da cidade; saber 
que em seu quadro de parlamentares 
existem representantes tão baixos e 
chulos!” Pelo menos isto é o que se 
ouviu entre os populares indignados 
com a atitude dos vereadores.

Bota-fora
Corre na boca pequena de Ca-

choeira Paulista que diante da aber-
ração cometida pelos vereadores 
‘Piscina Furada’ e Max ‘do Brejo’ 

– como estão 
sendo chamados 
estes dois ve-
readores pelos 
moradores – o 
partido da dupla 
estuda a possibi-
lidade de expul-
sá-los do DEM. 
Se isto de fato 

acontecer, que seria o mínimo, eles 
perdem o mandato sumariamente, 
abrindo vagas para duas suplentes 
assumirem as vagas, que pela lei 
eleitoral, pertencem ao partido.

Atirou no que viu...
...acertou o que não viu As-

sunto político de primeira mão no 
eixo Cruzeiro Lavrinhas, é que o 
ex-vereador Paulo Vieira afirma ser 
candidato no ano que vem, porém, 
ninguém acredita. Por outro lado, 
populares do pedaço falam que se 
fosse o vereador Gordo da Vila 
Batista o candidato, até arriscariam 
o voto.  

Efeito 2024
O mercado político de Cruzeiro 

observa que os ‘papagaios’ do pre-
feito Thales Gabriel voam para o 
ombro do vice Paulo Scamilla quan-
do o assunto é sucessão. Enquanto 
isso, a dupla José Kleber e Sandro 
Felipe monta comitê no SAAE na 
esperança de chamar atenção do 
‘anjo’, quando iniciar o processo 
seletiva para 2024...

Mensagem cifrada
Aquele prefeito ‘bem conheci-

do’ no pedaço, que se não ouvir as 
vozes dos eleitores, independente 
dos aplausos do seu minúsculo, mas 
barulhento grupo de 'puxa-sacos', 
vai dar 'varada n'água' ao tentar 
introduzir garganta abaixo no pro-
jeto de sucessão, aquele antipático 
travestido de bom homem, que mal 
subiu no ônibus e já sentou na ja-
nelinha...

Max do Brejo

Ricardo Piorino

Fradique & Careca

Piscina Furada

Lorena - O destaque positivo 
desta coluna de hoje não teria 
outro foco senão os quatro vere-
adores: Wanessa Andréa, Adilson 
Sampaio, Fabio Longuinho e Fábio 
Matos. Eles ousaram fazer algo 
relevante às famílias em estado de 
vunerabilidade e extrema pobreza 
no município, criando o projeto 
Responsabilidade Social e Solida-
riedade – envolvendo o Legislativo, 
Executivo, Igrejas, Instituições, 
Empresários, Bancos na arrecada-
ção de comida para mesa dos ca-
rentes através de doações. A ideia 
é criar também um comitê dentro 
deste grupo para dar continuidade, 
mesmo após este período de pande-
mia, onde o desemprego e a doença 
ditam as regras. 

Cachoeira Paulista - O Em 
Baixa desta semana nunca foi tão 
merecido, quanto para a dupla de 
vereadores Max Barros e Felipe 
Piscina – ambos do partido Demo-
cratas – por acabarem 'enforcados' 
na própria corda. Eles conseguiram 
ser notícia em vários veículos de 
expressão regional, estadual e fe-
deral, infelizmente não por atitudes 
nobres, porém, em ato que envergo-
nhou a população, as autoridades e 
a instituição Câmara Municipal. Na 
última quarta-feira, os parlamenta-
res invadiram a Santa Casa da cida-
de e afrontaram um médico em seu 
momento de descanso. Felizmente, 
a população e várias autoridades 
promoveram um ato público a favor 
do profissional de saúde agredido.
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Estado estuda uso do AME 
de Lorena por mais leitos

Em Aparecida, Governo lança Brasil 
Fraterno para arrecadar alimentos

MP reverte mais de R$ 4 milhões à 
ação contra pandemia em Aparecida

Região enfrenta falta de vagas para vítimas da pandemia; Saúde nega 
contratações temporárias imediatas de profissionais na unidade

Ação projeta ampliação de doações de cestas de alimentos para pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, acentuada pela pandemia de Covid

O Governo do Estado con-
firmou, na tarde da última 
quinta-feira (25), que analisa 
a possibilidade de implantar 
no AME (Ambulatório Mé-
dico de Especialidades) de 
Lorena leitos para pacientes 
diagnosticados com o novo 
coronavírus (Covid-19). A 

O Ministério da Cidadania 
lançou nesta sexta-feira (26), 
o projeto Brasil Fraterno, em 
Aparecida. A iniciativa, coor-
denada pelo Programa Pátria 
Voluntária, arrecadará cestas 
de alimentos para pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade social e insegurança 
alimentar.

A cidade foi a escolhida 

Lucas Barbosa
Lorena

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

ação seria uma alternativa para 
tentar suprir a demanda por 
vagas nos hospitais da região.

Na manhã da última quar-
ta-feira (24), internautas de 
Lorena compartilharam nas 
redes sociais uma imagem 
em que é anunciado que 
o AME abriu um processo 
seletivo para a contratação 
temporária de profissionais 
que atuariam num suposto 
Hospital de Campanha de Co-

para dar início ao projeto, 
após o ministro João Roma 
se sensibilizar com o apelo do 
prefeito Luiz Carlos de Siquei-
ra, o Piriquito (Podemos), que 
explicou, em rede nacional, que 
o município vive do turismo 
e foi fortemente afetado pela 
pandemia, deixando 80% da 
população sem fonte de renda. 
“A fome não vai parar. Essa 
é uma ação pontual, mas ela 
não pode perder as suas pers-
pectivas. O que nós estamos 
tratando aqui é de segurança 

vid-19 que seria implantado 
na unidade.

As vagas seriam para as 
funções de supervisor de en-
fermagem, enfermeiro de UTI 
e clínica médica, auxiliar de 
enfermagem e farmácia, farma-
cêutico, agente de manutenção 
geral, copeiro e agente de 
higienização. 

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Secretaria de 
Estado de Saúde, além de infor-

alimentar e oferecer o mínimo 
ao nosso povo”, destacou o 
ministro João Roma.

O evento contou também 
com a presença da primeira-da-
ma Michelle Bolsonaro, que é 
presidente do Programa Pátria 
Voluntária. Em seu discurso, 
Michelle destacou “(...) a tristeza 
desse município (Aparecida) é 
também a de muitas de outras 
cidades de nosso país, que vi-
vem especialmente do turismo, 
e nós sabemos que pessoas que 
têm fome não podem esperar”.

O Brasil Fraterno é coordena-
do pelo Pátria Voluntária, que 
mobiliza a população e possui 
articulação do Ministério da Ci-
dadania, que será responsável 
pela integração com políticas 
sociais. Conta com a parceria 
do Sistema S, que fará a capta-
ção de recursos.

A primeira ação do progra-
ma, juntamente com a iniciati-
va Brasil Acolhedor, beneficiará 
sete mil famílias com a doação 
de mais de trezentas toneladas 
de alimentos arrecadadas por 
meio da parceria entre Minis-

A equipe do Jornal Atos lamenta a perda de um 
grande amigo e colaborador. Nosso colunista José 
Carlos Cataldi nos deixou na tarde desta sexta-feira, 
após uma luta contra o novo coronavírus.
Jornalista e advogado de 69 anos, ele fazia parte da 
família Atos desde julho de 2020, com uma coluna 
veiculada em nossa edição impressa e também 
diariamente no programa Atos no Rádio.
A atuação na imprensa começou bem cedo. Aos 14 
anos, o ainda adolescente Cataldi atuava em jornais 
de bairros. Aos 16, já chefiava a reportagem na Rádio 
Nacional do Rio de Janeiro, de onde foi apresentador 
por 35 anos. Foi redator e editor nas rádios Tupi, Globo, 
Clube de Corumbá-MS e Independente de Aquidauana-
MS. Fez parte da fundação da CBN; apresentador da 
TV Rio/Record; Rede Manchete, TV Educativa RJ; 
e comentarista jurídico da Rádio Justiça, do STF. Na 
advocacia, por quatro mandatos, foi Conselheiro Federal 
da OAB.
Presidiu a Comissão Nacional de Direitos Humanos. 
Detinha títulos das Comendas Tiradentes; Pedro 
Ernesto; Zenóbio da Costa, e Grã Cruz do Mérito 
Judiciário.
Em Pindamonhangaba foi agraciado com Moção de 
Aplausos por relevantes serviços, e atuou em outros 
veículos da região como o Jornal da Cidade, São José 
dos Campos Diário e Rede de TV Novo Tempo.
No Jornal Atos, com um olhar humorado e sempre 
bem informado, Cataldi trouxe de forma singular as 
notícias e opiniões sobre fatos da região, e também um 
panorama especial do país em meio à crise enfrentada 
pelos brasileiros. 
E foi na melhor característica brasileira, do sotaque 
carioca, radicado em Pindamonhangaba, que nosso 
colunista logo conquistou nossos leitores, ouvintes e 
internautas.
Infelizmente, não seguiremos com sua presença diária, 
com seus textos que sempre alfinetaram àqueles que 
desrespeitaram o povo. Mas de certo é que, lá de cima, 
Cataldi vai continuar, com seu olhar sarcástico, a fazer 
suas críticas pontuais deste Brasil, que ainda tem jeito.

UM ATÉ LOGO AO 
AMIGO CATALDI!

Entrada do AME de Lorena, que é analisado pelo Estado para ampliar atendimentos contra a Covid-19

mar que desconhecia a origem 
da imagem, negou a realização 
de um processo seletivo para 
contratações temporárias. 

Em contrapartida, a pasta 
explicou que abriu recente-
mente as inscrições para o 
cadastramento reserva de 
profissionais de Saúde, em caso 
de necessidade de ampliação 
do quadro de funcionários do 
AME. A ação é considerada 
padrão nos aparelhos públicos 
de Saúde. 

Em nota oficial, o Estado re-
velou que avalia a possibilidade 
de expansão de leitos Covid-19 
em diversos serviços, inclusive 
nos AME’s, para tentar fazer 
frente ao aumento de interna-
ções nesta segunda onda da 
pandemia. 

A atual gestão estadual, co-
mandada pelo governador João 
Doria (PSDB), ressaltou que a 
implantação de qualquer novo 
hospital de campanha requer 
análises técnicas quanto a sua 
capacidade estrutural e de 
funcionários. 

O documento enfatizou que 
“o AME Lorena é um dos lo-
cais em avaliação e, portanto, 
qualquer afirmação sobre este 
serviço ainda é precoce (trecho 
da nota)”.

tério da Cidadania, Programa 
Pátria Voluntária, Companhia 
de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (Ceagesp- 
Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo) 
e empresários mobilizados pelo 
secretário nacional de Assun-
tos Fundiários do Ministério 
da Agricultura, Luiz Antônio 
Nabhan Garcia.

Das trezentas toneladas, 
quase quarenta (2.546 cestas 
de alimentos) foram possíveis 
com os recursos da ADA (Ação 
de Aquisição de Alimentos) 
do Ministério da Cidadania, e 
serão voltadas para famílias 
inscritas no Cadastro Único.

A intenção do Governo Fede-
ral é atrair, além da sociedade 
civil, empresários e entidades 
para ampliar a área de cober-
tura do Brasil Fraterno. O ato 
contou com a ministro-chefe 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, general Augusto 
Heleno, as deputadas federais 
Carla Zambelli (PSL) e Renata 
Abreu (PODE) e o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles.

O Ministério Público de 
Aparecida firmou um acordo 
de não persecução cível cele-
brado em ação de improbida-
de administrativa referente a 
um contrato de 2009, entre a 
Prefeitura e a Editora Moder-
na, que garantiu R$ 4 milhões 
para enfrentamento da pan-
demia do novo coronavírus.

A decisão foi homologada 
no último dia 16. Segundo a 
1ª Vara Judicial de Aparecida, 
R$ 6.627.673,61, serão devol-
vidos a título de ressarcimento 
ao erário, e no pagamento 
de multa civil no valor de 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

R$2.680.625,00, totalizando 
R$ 9.308.303,61.

D e s s e  m o n t a n t e , 
R$2.054.578,81 serão desti-
nados aos cofres da Prefeitura, 
que segundo o MP, podem 
ser utilizados para aquisição 
de vacinas para o combate à 
Covid-19, o que seria suficiente 
para imunizar toda a popula-
ção aparecidense.

A Câmara de Aparecida 
aprovou o projeto da Prefeitu-
ra no último dia 18, que pede 
autorização para participar 
do consórcio firmado por 
meio da FNP (Frente Nacio-
nal de Prefeitos) para que 
as cidades possam adquirir 
mais doses de imunizantes 
para acelerar o PNI (Plano 

Nacional de Imunização).
No entanto, caso encontre 

dificuldades para compra 
dos imunizantes, a Prefeitura 
pode utilizar a quantia para 
a aquisição de equipamentos 
destinados ao tratamento ou 
outras finalidades relacio-
nadas ao enfrentamento da 
pandemia.

Além disso, o valor de R$  
2.680.625, recolhido a título 
de multa civil, será revertido 
ao Fundo Estadual da Saúde.

Em nota, a promotora de 
Justiça, Paloma Sanguiné Gui-
marães, salientou que o acordo, 
fruto da atuação no combate 
à improbidade administrativa 
e proteção do patrimônio pú-
blico “representa a imediata 

restituição aos cofres públicos, 
em curto prazo e em uma única 
vez, de todo o valor do prejuízo, 
devidamente atualizado, e, 
especialmente, a destinação 
de valores substanciais para o 
custeio de medidas de combate 
ao novo coronavírus (trecho 
da nota)”.

A redação do Jornal Atos en-
trou em contato com a Prefeitu-
ra de Aparecida, que informou 
que o valor será destinado ao 
combate ao novo coronavírus, 
capacitação e treinamento de 
servidores públicos efetivos, 
cumprimento de ordens ju-
diciais, compras de veículos 
destinados à segurança públi-
ca, fiscalização,  área da saúde 
e educação.

Questionado sobre a compra 
das vacinas, como o MP propôs, 
a Prefeitura não soube infor-
mar até o fechamento desta 
edição.

Participação do prefeito Piriquito em lançamento do "Brasil Fraterno"

Com novo recorde 
de mortes em 24h, 
Estado prorroga 
fase emergencial

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

O Governo do Estado infor-
mou nessa sexta-feira (26) 
que irá ampliar por mais 15 
dias o período de vigência 
da fase emergencial, que é a 
etapa mais restritiva do Plano 
São Paulo. Nessa sexta-feira, 
em novo recorde, o governo 
paulista registrou 1.193 mor-
tes pela doença nas 24 horas 
anteriores.

Desde o último dia 15, a fase 
emergencial determina toque 
de recolher nos 645 municí-
pios, todos os dias, entre 20h e 
5h, além de impedir o acesso a 
parques e praias. Qualquer tipo 
de aglomeração segue proibi-
da. O uso de máscaras deve 

ser intensificado em qualquer 
ambiente interno ou externo 
de acesso público.

“Em virtude dos números 
da pandemia e da insistência 
do crescimento da pandemia, 
apesar de todas as medidas 
adotadas, o Governo de São 
Paulo prorroga até o dia 11 
de abril a fase emergencial”, 
afirmou o vice-governador e 
secretário de Governo Rodrigo 
Garcia.

A RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte) registrou 145.375 
casos e 2.692 óbitos ocasiona-
dos pela Covid-19. Os números 
de internação também seguem 
elevados, com 92,4% dos leitos 
de UTI (Unidade Tratamento 
Intensivo) ocupados, e as en-
fermarias com 83,5%.

Restrições seguem até proximo dia 11
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Megaferiado paulistano faz Ubatuba 
criar projeto de rodízio no trânsito
Cidades têm praias fechadas devido a fase emergencial; rodízio e testes estão entre medidas

Prevendo uma “invasão de 
turistas” durante o megaferia-
do criado na capital paulista, 
iniciado nesta sexta-feira (26), 
as cidades do Litoral Norte 
optaram por tomar uma série 
de medidas preventivas para 
frear o turismo até o dia 4 de 
abril. Com 31.140 moradores 
infectados pela doença, a re-
gião litorânea contabiliza 458 
mortes.

O anúncio do megaferiado, 
com a antecipação de datas 
comemorativas, foi feito no 
último dia 18 durante uma 
coletiva de imprensa do prefei-
to de São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB). O objetivo é aumentar 
a taxa de isolamento social na 
cidade para conter o avanço 
da pandemia. A decisão foi 
criticada pelo governador do 
Estado, João Doria (PSDB), já 
que a medida gerou um mal-es-
tar com os prefeitos do Litoral 
Sul e Norte.

“As prefeituras têm auto-
nomia para suas decisões, e 
nós reconhecemos isso, mas 
há certas decisões que o bom 
senso recomenda que sejam 
compartilhadas previamente 
com o governo, dado ao fato 
de que a decisão de uma cidade 
muitas vezes implica em impac-
to nas cidades vizinhas. Faltou 
aí um pouco de bom senso da 
Prefeitura de São Paulo em 
fazer esse compartilhamento 
prévio para evitar exatamente 
o mal-estar que acabou provo-
cando", frisou Doria.

Mesmo com o acesso a praias 
proibido, a solução encontrada 
para os quatro municípios, 
que aderiram ao decreto da 
fase emergencial do Plano SP, 
foi a criação de medidas mais 
restritivas para coibir a entrada 
de turistas nas cidades.

São Sebastião criou barrei-
ras sanitárias com aplicação 
de testes para a Covid-19. Os 
turistas são parados e testados 
com o modelo sorológico (teste 
rápido de sangue). As praias 
continuarão fechadas e sendo 
fiscalizadas pela guarda muni-
cipal, já que no último final de 
semana a Prefeitura flagrou 
190 turistas na faixa de areia.

Em Ilhabela, um novo decre-
to foi publicado no dia 23. Os 
turistas terão que apresentar 
teste negativo de Covid-19 
para poder permanecer na 
cidade durante o feriado pro-
longado. O teste deverá ser 
feito com no máximo 48 horas 
de antecedência do embarque 
para a ilha.

Em Caraguatatuba, o prefeito 
José Pereira de Aguilar Junior 
(MDB) expediu um ofício ao 
governo estadual pedindo 
restrições nas rodovias que dão 
acesso ao Litoral Norte. A fisca-
lização tem sido realizada pela 
Polícia Militar, e está proibido 
o estacionamento de carros na 
orla das praias.

A Prefeitura de Ubatuba 

adotou um rodízio de veículos 
no megaferiado. Em dias ím-
pares ficará permitida apenas 
a circulação de veículos com 
placas de final ímpar, e nos dias 
pares apenas a circulação de 

carros com placa final par. O 
descumprimento da lei pode 
acarretar uma multa no valor 
de R$ 500. A fiscalização e 
aplicação da penalidade será 
responsabilidade da Guarda 

Civil. Veículos com placas do 
município, das outras três 
cidades do Litoral Norte, trans-
porte coletivo, abastecimento, 
serviços (ambulância, polícia, 
bombeiro, entre outros), órgão 

de imprensa são exceções.
Dados – De acordo com 

os boletins epidemiológicos 
divulgados pelas secretarias 
de Saúde do Litoral Norte no 
fim da tarde desta quinta-feira, 

a região contabiliza 31.140 
contaminados e 458 vítimas 
fatais da doença. 

Com 12.808 infectados e 
254 óbitos, Caraguatatuba 
enfrenta a situação mais pre-
ocupante da região. Segunda 
cidade com mais casos, São 
Sebastião registra 7.057 conta-
minados e 92 mortos. Ubatuba, 
contabiliza 5.759 infectados e 
80 óbitos. Município litorâneo 
com menos óbitos, que chegam 
a 32 registros, Ilhabela possui 
5.516 moradores diagnostica-
dos com a Covid-19.

Thales Siqueira
RMVale



27 DE MARÇO DE 20216

Guaratinguetá Saneamento orienta sobre os cuidados 
e a importância da higienização do equipamento

Manutenção periódica das 
caixas de gordura evita 
transtorno para moradores

Megaferiado 
paulistano 
faz Ubatuba 
criar rodízio

A caixa de gordura é um 
item obrigatório em todo 
imóvel. Este dispositivo fica 
geralmente entre as pias 
da cozinha e o cano que 
vai para a rede coletora de 
esgoto. Deve ser instalada 
adequadamente e devem re-
ceber manutenção periódica. 
Tanto a fabricação como a 
instalação são definidas por 
norma técnica, que é a NBR 
8160, que garante a eficiên-
cia da caixa na separação de 
gordura. 

A função do equipamento 
é armazenar e impedir que a 
gordura derivada da lavagem 
de pratos, talheres e outros 
utensílios de cozinha chegue 
na rede de esgoto, a fim de 
evitar possíveis entupimen-
tos e problemas que podem 
comprometer o desempenho 
da coleta dos efluentes.

A Guaratinguetá Sanea-
mento, empresa responsável 
pelo esgotamento sanitário 
da cidade de Guaratinguetá, 
orienta a população sobre 
a importância de realizar a 
higienização e manutenção 
da caixa de gordura para 

Da Redação
Guaratinguetá

garantir a sua eficácia.
“A manutenção preventiva 

é essencial para evitar pro-
blemas como o entupimento 
dos canos, transbordamento 
dos resíduos, escoamento 
da água, mau cheiro, além 
de evitar a proliferação de 
pragas, como ratos e baratas. 
A falta de limpeza da caixa 
pode prejudicar a rede cole-
tora de esgoto, assim como a 
saúde do morador e o meio 
ambiente”, explicou o diretor 
operacional da Guaratingue-
tá Saneamento, Sérgio Bovo.

Atualmente, também exis-
tem no mercado da cons-
trução civil caixas pré-fa-
bricadas que facilitam a 
manutenção, por meio de 
uma cesta fácil de ser reti-
rada e higienizada. “Para 
conservar a limpeza da caixa 
de gordura por mais tempo 
e evitar entupimentos no 
cano, o correto é nunca jogar 
óleo de cozinha dentro do 
ralo da pia e nem restos de 
alimentos. A higienização 
da caixa também precisa ser 
realizada periodicamente 
pelo morador ou por uma 
empresa especializada, de 
acordo com tamanho da 
caixa e o uso do imóvel”, 
concluiu o diretor.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 016/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2021

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de instalação 
de defensa metálica (guard rail) semimaleável singela reforçada, com fornecimento de 
todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, 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: 
09/04/2021, 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, 26 de março de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

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:
WESLLEY HENRIQUE BATISTA DE ABREU, de nacionalidade brasileira, profissão
técnico em nutrição, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de junho de 1985, residente e domiciliado Avenida
José Maria Guimarães Alves, nº 150, bloco 6, apto 405, Bela Vista, Pindamonhangaba
SP, filho de ABEL JOSÉ DE ABREU e NEUSA BATISTA DE ABREU.
ADNA GUILHERME BERTINI, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
19 de janeiro de 1987, residente e domiciliada Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 2095,
Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de ADAIL BERTINI e ARLETE
GUILHERME BERTINI. 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, 10 de março de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de março de 1996, residente e domiciliado Rua Marcolino Silva, nº 243, Jardim
Cristina, Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL CARLOS RIBEIRO e JAQUELINE
ALVES DA SILVA RIBEIRO.
ISABELA CRISTINA VIRGILIO SALGADO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 18 de julho de 1996, residente e domiciliada Rua Marcolino Silva, nº 243, Jardim
Cristina, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BATISTA SALGADO FILHO e RITA DE
CÁSSIA VIRGILIO SALGADO. 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, 26 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL NONES SALVADOR, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de março de 1998, residente e domiciliado Rua Hélio Romeiro Camargo, nº 40, Vila
Verde, Pindamonhangaba SP, filho de LUIS HENRIQUE SALVADOR e ADRIANA
NONES SALVADOR.
HELENICE DE PAIVA DUTRA, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de novembro de 1997, residente e domiciliada Avenida Nagib Kallil, nº 53, Vila
Verde, Pindamonhangaba SP, filha de ALDENTINO PEREIRA DUTRA e LÚCIA
HELENA DE PAIVA DUTRA. 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, 26 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ LUCAS NOGUEIRA AMERICANO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Ubatuba-SP, no
dia 05 de fevereiro de 2000, residente e domiciliado Rua Santos Dumont, nº 172, apto
51, Estuário, Santos SP, filho de JOSÉ AMERICANO JÚNIOR e EDNA CRISTINA
SILVA NOGUEIRA AMERICANO.
LIDIANE DA SILVA CALAIS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de janeiro de 1995, residente e domiciliada Rua dos Puris, nº 361,
Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BOSCO CALAIS
FERREIRA e NILCE HELENA NOGUEIRA DA SILVA CALAIS FERREIRA.
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, 26 de março de 2021.

CDHU parcela dívida de cerca de 
dois mil inadimplentes na região

Programa vinculado à habitação do Estado oferece 
acordo a quem tem três ou mais prestações atrasadas

A CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano) iniciou o processo de 
redução de dívidas para 44,1 
mil inadimplentes no estado de 
São Paulo. A RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) totaliza 
2.442 contratos. A redução 
visa os mutuários com três 
ou mais prestações em atraso.

De acordo com a companhia, 
a proposta é para uma redução 
com quitação, sem juros, de 
10% do valor das parcelas 
em atraso. O valor restante 
poderá ser dividido ao longo 
das parcelas do contrato de 
financiamento. Cartas com as 

Fabiana Cugolo
RMVale

propostas são encaminhadas 
aos inadimplentes com um bo-
leto personalizado com data de 
vencimento para o próximo dia 
25, mas com a possibilidade de 
vencer em abril para aqueles 
que modificarem o vencimento 
com a CDHU.

Com a pandemia e as dificul-
dades financeiras ocasionadas 
pelo momento, em 2020, cerca 
de 630 contratos com histórico 
de pagamentos em dia passa-
ram a situação de inadimplên-
cia na RMVale. Atualmente, 
a cidade com maior número 
de inadimplentes na região é 
Jacareí, seguida por Lorena.

Segundo o gerente regional 
da CDHU, Francisco Vieira, o 
Tchesco, a campanha com os 
mutuários segue com bons re-
sultados. “A vantagem é que ao 

fazer isso, estando em dia com 
as prestações, não tem aquele 
fantasma que preocupa muitos 
dos nossos mutuários, que é 
ação de despejo, reintegração 
de posse, que é muito difícil 
e dura. Nós estamos aprovei-
tando esse cuidado (redução 
de dívidas) que ocorreu ao 
longo de 2020 e não está sendo 
diferente em 2021”, destacou.

A próxima entrega da CDHU 
na região será em Moreira Cé-
sar, distrito de Pindamonhan-
gaba, com 236 apartamentos. 
A previsão é de que quarenta 
destes apartamentos sejam 
entregues no final do mês, 92 
em maio e mais 104 no mês 
de julho. O investimento foi de 
R$23,5 milhões. 

“As quarenta famílias que vão 
receber agora as unidades em 

Moreira, todas já estarão com 
o conjunto averbado, ou seja, já 
sabendo que estão pagando e 
que estão com os documentos 
em seu nome. É uma garantia, 
que estimula os nossos mutuá-
rios a manterem as prestações 
em dia”, destacou Tchesco.

As obras da CDHU possuem 
parceria com as prefeituras, 
que cedem os terrenos. As 
construções, pavimentações, 
rede de luz, água, esgoto e 
paisagismo ficam por conta da 
companhia. Segundo Tchesco, 
o valor arrecadado nesta nego-
ciação de dívidas no Vale do 
Paraíba será direcionado para 
a construção de mais conjuntos 
habitacionais nesta mesma 
localidade.

Na região, estão em anda-
mento obras em Aparecida, 
Lorena, Cachoeira Paulista e 
Lagoinha. Os sorteios e entre-
gas continuam sendo realiza-
dos de forma remota, por conta 
da pandemia do coronavírus.

O atendimento ao público é 
feito por telefone através do 
“Alô CDHU” 0800-000-2348, 
pelo site cdhu.sp.gov.br, o 
aplicativo da CDHU e agora 
também pelo Poupatempo, que 
presta suporte à companhia.

Após a Prefeitura de São 
Paulo anunciar o adiantamen-
to dos feriados para diminuir 
a circulação de pessoas, o 
Litoral Norte acendeu o alerta 
de “invasão” de turistas. Te-
mendo um agravamento do 
cenário, a prefeita de Ubatu-
ba, Flavia Pascoal (PL), enca-
minhou um pedido à Câmara 
para a instituição de rodízio 
na circulação de veículos a 
partir desta semana.

O projeto prevê a integra-
ção da medida até o dia 4 
de abril, além adotar ações 
como circulação de veículos 
com placas de final ímpar 
(1,3,5,7 e 9) em dias ímpa-
res. As placas com términos 
de números pares (0,2,4,6 e 
8) são direcionados para os 
dias pares.

Em caso de desrespeito ao 
rodízio, a lei prevê multa no 
valor de R$ 500. A Guarda 
Municipal ficará responsá-
vel pelo cumprimento das 
medidas.

O documento estabelece 
algumas exceções, como veí-
culos com placas de Ubatuba, 
Caraguatatuba, São Sebastião 
e Ilhabela. Também ficam de 
fora do rodízio os veículos 
de abastecimento e entregas, 
transporte escolar e coletivo, 
táxis, motocicletas, guinchos, 
ambulâncias e segmentos de 
segurança pública.

Outras informações sobre 
o processo, como as áreas 
apontadas como exceções, 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura ubatuba.sp.gov.br.

No início da tarde desta 
quarta-feira (24), a prefeita 
gravou um vídeo, pedindo 
para as pessoas não busca-
rem pelo Litoral. “A situação 
está difícil aqui. As pessoas 
estão positivando, crianças 
estão positivando Covid. 
Então, por favor, se cuidem! 
Nós estamos no gabinete, 
agora, para colocar a ideia 
em prática de tirar o fluxo 
da nossa cidade, o fluxo do 
feriadão de São Paulo, que 
vai acarretar problemas para 
saúde do nosso povo”, reve-
lou a prefeita, que teve um 
irmão infectado pela doença 
e levado de ambulância para 
a Santa Casa de Ubatuba.

A cidade sofre com a falta 
de estrutura necessária para 
atender o alto índice de pa-
cientes contaminados pelo 
coronavírus. O município con-
tabilizou até esta quinta-feira 
5.759 casos confirmados e 
oitenta mortes.

Bruna Silva
Ubatuba
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População reage à ação de vereadores contra 
médico por descanso em plantão de 36 horas
Felipe Piscina e Max acusaram plantonista de negar atendimento na Santa Casa da cidade; profissional 
vinha de tentativa frustrada, de quase duas horas, de reanimação em paciente, vítima do novo coronavírus

Um vídeo postado nas redes 
sociais tomou conta das discus-
sões, nesta quinta-feira (25), 
em Cachoeira Paulista. Duran-
te um plantão de 36 horas, o 
médico Rodrigo Coragem foi 
abordado, na sala de descanso 
para plantonistas da Santa 
Casa de Misericórdia, pelos ve-
readores Felipe Piscina (DEM) 
e Max (DEM). A dupla acusou 
Coragem de deixar pacientes à 
espera de atendimento.

O caso foi registrado na 
noite da última quarta-feira 
(24), logo após a realização de 
uma sessão extraordinária na 
Câmara, onde Piscina garante 
ter recebido uma série de 
reclamações sobre a demora 
nos serviços do hospital. “Re-
cebi uma série de ligações 
de munícipes que estavam 
lá (Santa Casa), já faziam um 
tempo, por causa da demora 
no atendimento. Na sessão, 
recebi mais reclamações, e 
disseram que o médico estava 
dormindo”, contou o vereador.

Acompanhado de Max (que 
filmava a cena por um celular), 
ele foi até a Santa Casa e en-
controu o médico deitado sem 
camisa e descalço. No vídeo, 
que viralizou nas redes sociais, 
Piscina invade a sala e conta 
que iria acionar o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB) 
e o vice Dr. Ailton Vieira (PTB), 
para se pronunciarem sobre o 
episódio.

Abordado, o médico tentou 
contar aos parlamentares que 
estava descansando, mas Pisci-
na continuou  repreendendo-o.

“Eu estava descansando”, 
argumentou o médico.

“Não interessa! Em plena 
pandemia? O que está fazendo 
dormindo? O senhor assistiu 
filme até as quatro horas da 
manhã?”, questionou Piscina.

Ao ver Coragem se virar para 
colocar os sapatos, o vereador 
rasgou uma ficha com dados 
do atendimento, entregue a 
ele por pacientes, e jogou em 
direção ao médico. A discussão 
continuou, com Piscina e Max, 
intimidando o profissional, que 
não conseguiu explicar o caso e 
desistiu de argumentar. “Pode 
continuar seu discurso.”

O vídeo, que tem duração de 
pouco mais de três minutos, foi 
postado por Piscina. Com mais 
de quinhentos participações 

antes que fosse retirado do 
perfil do vereador, a publicação 
recebeu comentários diversos, 
com a maior parte deles em crí-
ticas à abordagem. “O descanso 
médico é garantido por lei. Foi 
eleito pra fazer teatro e espe-
táculo? Que vergonha”, postou 

uma internauta, questionando 
o vereador.

O médico plantonista foi 
procurado pela reportagem 
do Jornal Atos e negou falhas 
no atendimento. “Em momento 
nenhum a população ficou de-
sassistida. Estamos no momen-

to mais difícil, ressaltando que 
estamos com três profissionais 
de Cachoeira, da nossa grade 
plantão, com Covid. Então, a 
gente está trabalhando para 
não deixar a população desas-
sistida, para poder tentar dar 
o melhor suporte para todos 

que todo mundo sabe que não 
tem vaga de UTI. A gente está 
fazendo o que pode”.

Em entrevista ao portal G1 
do Grupo Globo, ele contou 
que pouco antes da aborda-
gem, havia passado uma hora 
e quarenta minutos tentando 
reanimar um paciente de 
44 anos, que não resistiu e 
morreu, vítima de Covid-19. 
Coragem teve ainda que aten-
der a família do paciente para 
comunicar o falecimento. Em 
seguida, decidiu descansar. 
“Eu levantei correndo quando 
ouvi esmurrarem a porta, por-
que achei que alguém estava 
morrendo. No meio de uma 
pandemia, sendo levados ao 
limite, a gente ainda tem que 
ver cenas como essa”, lamen-
tou. “Aquelas pessoas (Piscina 
e Max) não sabiam pelo que 
nós estávamos passando, ven-
do paciente morrer por falta 
de UTI, fazer o que pode, sem 
estrutura”.

No dia seguinte à postagem, 
o prefeito Antônio Mineiro e 
o secretário de Saúde, Gabriel 
Tadeu Rodrigues, participaram 
de um ato de apoio aos pro-
fissionais da saúde. Mineiro 
pediu respeito à classe que 
está na linha de frente do 
trabalho contra a Covid-19. 
“Todo o secretariado, toda a 
nossa equipe está empenhada 
na Saúde para mostrar apoio 
aos profissionais que estão 
enfrentando essa crise muito 
séria na saúde. A gente está 
com muita responsabilidade 
para fazer isso funcionar, 
para não se agravar mais, e a 
população ter o atendimento”, 
frisou.

A Santa Casa emitiu uma 
nota de repúdio nas redes 
sociais afirmando que a ação 
dos dois vereadores teve como 
objetivo único constranger 
o médico em seu local de 
trabalho e no seu direito ao 
descanso. “Em momento que 
a atividade médica se torna 
ainda mais fundamental, é 
inaceitável qualquer forma 
de desrespeito à categoria que 
está mais exposta aos riscos de 
contrair a Covid-19”, exaltou a 
assessoria em trecho do docu-
mento divulgado.

De acordo com a resolução 
Cremesp 90/2000, do Conse-
lho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo, todos 
os profissionais de saúde têm 
direito a boas condições de 
trabalho, incluindo área de 
repouso durante regime de 
12/24 horas de plantão. A 
CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) dispõe que qualquer 
trabalho contínuo que exceda 
seis horas de duração é obriga-
tória a concessão de intervalo 
de uma hora para repouso e 
alimentação.

O secretário de Saúde, que 
também é médico e tem traba-
lhado no combate à Covid-19, 
engrossou o discurso contra 
a ação de Max e Piscina. “Nós, 
que saímos das nossas casas, 
deixamos nossas famílias, esta-
mos dando o máximo, estamos 
no limite para poder atender 
bem a população. Pedimos 
respeito à nossa classe de pro-
fissionais de saúde. Médicos, 
dentistas, enfermeiros, técni-
cos, fisioterapeutas, estamos 
doando parte da nossa vida 
para ajudar os familiares de 
vocês (população)”, salientou 
Rodrigues.

Na tarde da quinta-feira, 
Piscina voltou às redes sociais. 
Desta vez, para pedir desculpas 
pela ação da noite anterior. 
“Fui até a Santa Casa e chegan-
do lá, em momento algum, um 
funcionário veio me explicar 
o que estava acontecendo. Se 
algum deles me falasse que o 
médico estava cansado, que 
ele virou (a noite trabalhando), 
automaticamente eu iria em-
bora. Jamais eu iria causar um 
transtorno tão grande quanto 
esse. Fui porque o povo me 
pediu. Quero pedir desculpas 
para o médico, sei que real-
mente errei pelo jeito que eu 
falei com ele e como entrei (na 
sala de descanso). Quero pedir 
desculpas aos cachoeirenses”.

Thales Siqueira
Francisco Assis
Cachoeira Paulista

Trecho dos comentários que repudiaram atitude dos vereadores, na noite da última quarta-feira, em Cachoeira

Ventiladores pulmonares, essenciais para atendimento contra Covid-19

Momentos da abordagem de Piscina e Max contra o médico Rodrigo Coragem, durante plantão de 36 horas; médico lamentou caso polêmico

Isael avalia liminar contra confisco 
federal sobre kit intubação em Pinda
Município já havia iniciado processo de compra do material quando foi 
informado pelo laboratório do confisco feito pelo Ministério da Saúde

Com mais de 8,9 mil casos 
de Covid-19 e UTIs (Unidades 
de Terapia Intensivas) cheias, 
Pindamonhangaba foi sur-
preendida, na última semana, 
após ser informada que teve 
a compra do kit intubação 
confiscada pelo Ministério da 
Saúde. O Município aguarda 
andamento da situação para a 
entrada em disputa na Justiça.

A Prefeitura destacou que 
não há risco prévio de falta 
imediata dos medicamentos 
necessários para a intubação 
de pacientes, especialmente 
dos acometidos pela Covid-19, 
pois sempre há a organização 
para a aquisição. Apesar disso, 
a compra já estava feita pre-
viamente e a administração 
foi informada do confisco 
federal. O material confiscado 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

garante a quantidade, aproxi-
madamente, de um trimestre 
do município.

“Nós fomos surpreendidos 
com essa informação de que 
o Governo Federal subtraiu 
para redistribuir para o Brasil 
inteiro. Semelhantemente, eu 
quero dizer à população que 
tivemos uma situação lá atrás, 
no começo da pandemia, quan-
do nós fizemos as compras 
no mercado internacional 
de respiradores e o Governo 
Federal fez da mesma forma. 
Então, nós entramos liminar-
mente”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

A cidade aguarda um posi-
cionamento, ainda nesta sema-
na, do laboratório responsável 
acerca da liberação dos medi-
camentos ao município. Caso 
ainda não enviem, a gestão 
entrará com uma liminar para 
comprovar a compra antes da 

decisão de confisco do Minis-
tério, e garantir o recebimento 
adequado dos produtos.

Em relação ao oxigênio 
necessário aos pacientes da 

Covid-19, Pindamonhangaba 
continua recebendo a suple-
mentação normalmente, con-
forme o solicitado à empresa 
fornecedora.

Guará fecha Prefeitura 
após surto de Covid-19

Após oito servidores muni-
cipais de Guaratinguetá se-
rem infectados pela Covid-19, 
o prefeito Marcus Soliva (PSC) 
determinou na tarde da últi-
ma quarta-feira (24) que o 
prédio sede do Executivo será 
reaberto apenas na próxima 
segunda-feira (29).

De acordo com a gestão 
municipal, a medida busca 
evitar o contágio da doença 
entre os profissionais que 
atuam na Prefeitura. Já na 

Da Redação
Guaratinguetá

manhã desta quinta-feira (25), 
o prédio recebeu um serviço de 
desinfecção.

Os servidores contaminados 
seguem em isolamento domi-
ciliar. Os demais funcionários 
retornarão as suas atividades 
presenciais no início da próxi-
ma semana.

Até esta quinta-feira (25), o 
município já havia registrado 
7.925 casos confirmados, 142 
óbitos e 5.641 pacientes recu-
perados. O índice de ocupação 
de leitos é de 85,3% em enfer-
maria e 97,3% de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva).
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Ainda acredito que o melhor 
“remédio” para nossos dias é o 
amor: pelo próximo, pelos nos-
sos, por quem quer que seja!

#amorsempre
Valéria Fortes é graduada em direito, 

geografia, história e pedagogia. São 32 anos 
dedicados à Educação.

Nesses dias difí-
ceis, uma boa al-
ternativa é buscar 
uma ajuda profis-
sional. Uma ótima 
dica é a psicóloga 
Rafaela Bezerra 
de Souza. Procure 
nas redes sociais 
e  marque uma 
conversa. Vale a 
pena!!!

A  g e n t e  f i c a 
os dias em casa 
e às vezes é tão 
bom ter uma op-
ção diferente de 
gostosura, não é 
mesmo? Bem Fei-
tinho Lorena é a 
pedida! Doces e 
salgados delicio-
sos, de dar água 
na boca. Patrícia 
Canettieri... su-
cesso para você!!!

A Escola Muni-
cipal Jânio Qua-
dros vem desen-
volvendo um lindo 
trabalho dentro 
da Educação. As 
gestoras maravi-
lhosas Andreza 
e Rosilene con-
vidam vocês para 
conhecer a página 
da escola e curtir... 
que tal? Vamos 
valorizar quem faz 
muito pelas nossas 
crianças!

Problemas de 
saúde? Emocio-
nal? Quer parar 
de fumar? Uma 
boa solução é a 
acupuntura. Quer 
uma sugestão ma-
ravilhosa? Kamila 
Ballerini Acupun-
turista, da Clínica 
Almazen. Ela é top 
demais!!

Roupas lindas, 
únicas e maravi-
lhosas você en-
contra nas Lojas 
Dimarck. Looks 
incríveis para ho-
mens e mulheres. 
E o atendimento?? 
Maravilhoso!!! E 
se quiser comprar 
algo nesses dias de 
“dentro de casa” é 
só comprar pelas 
redes sociais! Não 
é demais?

Quem tem feito 
trabalhos lindos 
de artesanato é a 
Mamy’s Tereré. 
Muito capricho em 
tudo que faz. Quer 
conferir? Só dar 
uma chegadinha 
no Espaço Cria-
tix! Sucesso!!!

Dica da semana: 
Continuamos na 
fase emergencial. 
Vamos ajudar na 
melhor maneira. 
Marque um amigo 
em sua rede social. 
Indique para a fa-
mília. É hora de 
cuidar um dos ou-
tros! E se puder... 
Fique em casa!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

Professora Queila Cristina, muito querida e amada por seus alunos, vive um lindo e eterno caso de amor com seu companheiro de uma vida Daniel... 25 anos, Bodas de Prata. Lindo de viver, não é mesmo? Que Deus abençoe vocês sempre!

 Ah... Leandro, filho do Rodolfo e Dalva Silva, fa-

mosa e linda profissional da beleza, completou seu 

primeiro ano de vida!!! Não é mesmo um fofo?? Que 

sorriso gostoso, gente! Parabéns, lindinho!

Wagner Moura e Rosana Malerba não 

cabem em si de tanto orgulho de sua linda 

filha Natália, que acaba de ser aprovada no 

concorrido vestibular da USP. É demais mes-

mo essa conquista, não? Sucesso nesta nova 

etapa de sua vida. Que venham mais vitórias 

e conquistas!!!

Quem conhece a Erica Campos Santos, esposa do Rodrigo Santos, sabe disso... Ela é incrível! Des-de menina sempre deter-minada, amiga, de bem com a vida e daquelas que acreditam na educa-ção. Tenho certeza que seu pai está olhando por você, cheio de orgulho!!! Um abraço especial, minha amada!

“Há sempre mais bondade no mundo do que parece haver, 
porque a bondade é, por natureza, modesta e reservada.”

Evelyn Beatrice Hall

Sabe aquelas mulheres que são referência de tudo nessa vida?? Então... Eli-zabeth Sampaio é assim. Linda, de uma cultura in-crível, sofisticada, um char-me em pessoa. Arrasando na Educação de Guaratin-guetá, para variar! Pode acreditar... você é a voz e ação de muitas mulheres!! Poderosa!!!

Esse garoto é uma figura 

incrível. Seu nome? Maurício 

Di Lorenzi Guimarães, o 

“MauMau”. Super antenado, 

bom de papo, aluno exem-

plar... aquele garoto que só 

traz alegria por onde vai!! 

Você é demais, meu lindo!!

 Saudade também faz parte de nossos momentos. Família Galvão, tão querida e especial em nossa cidade. Hoje vivem a vida gostosa que o campo oferece e vocês merecem. Dias desses foi níver do patriarca, “Seu Zé Galvão”. Fica registrado nosso abraço e carinho à toda família!

E  por  fa lar  em 

amor, outro lindo ca-

sal também se desta-

ca em nossa cidade: 

Bruno Camargo e 

sua bela esposa Pris-

cila Dalmas. Amigos 

de uma vida, um ca-

sal de exemplos de 

carinho, cumplicida-

de, de bem querer. 

Vocês são muito es-

peciais! Um imenso 

abraço para vocês!


