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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.

Ônibus da empresa Viva Pinda; sistema deve ter redução de passagem em abril, após proposta de Isael
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DEM afasta Piscina e Max da 
Câmara após ataque a médico
Vereadores permanecem no partido, mas sem exercer representação no Legislativo; Max 
está fora também do comando do diretório municipal, após decisão anunciada pela sigla

O diretório estadual do DEM (Democratas) emi-
tiu uma nota oficial, na última segunda-feira (29), 
relatando que os vereadores de Cachoeira Paulista, 
Felipe Piscina e Max Barros foram afastados das 
atividades e que permanecerão no partido sem o 
direito de exercer representação até a conclusão 
das investigações internas, que podem acarretar 
em expulsão. A medida é uma resposta à polêmica 
que envolveu os parlamentares e um médico da 
cidade, na última semana.

Dupla enfrenta CEI após 
a polêmica com médico

A Câmara de Cachoeira Paulista aprovou, na ses-
são da última terça-feira (30), uma representação 
da Presidência e a abertura de uma comissão pro-
cessante contra os vereadores Felipe Piscina (DEM) 
e Max Barros (DEM) pelo episódio envolvendo o 
médico Dr. Rodrigo Coragem. Em frente à sede 
do Legislativo e nas redes sociais, moradores que 
acompanhavam a transmissão pediam a cassação 
da dupla, acusada por quebra de decoro. Os parla-
mentares estão no centro da polêmica iniciada após 
a publicação de um vídeo em que a dupla invade 
a sala de descanso dos médicos, na tentativa de 
flagrar Coragem dormindo. Após uma discussão, 
com filmagem de Max, Felipe Piscina foi informado 
que o médico, em um plantão de 36 horas, estava 
descansando durante o turno de atendimento. O 
caso ganhou repercussão na mídia e redes sociais, 
com críticas à ação dos vereadores.

Piscina e Max de Barros, afastados pelo DEM até a conclusão da investigação sobre polêmica com médico na Santa Casa

Fotos:  Reprodução

Fotos:  Bruna Silva

Após meses de diálo-
go com a Viva Pinda, o 
prefeito Isael Domingues 
(PL), anunciou, na última 
segunda-feira (29), a redu-
ção da tarifa do transporte 
público na cidade. O pro-
jeto de lei que autoriza a 
ação deve ser votado pela 
Câmara de Vereadores 
na próxima semana. A 
redução da tarifa visa co-
laborar com os usuários do 
transporte público durante 
a pandemia.
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Pinda estuda 
passagem 
mais barata

Celão atua 
para abrir CEI 
por apuração 
na Codesg

O vereador Marcelo Cou-
tinho, o Celão (PSD), voltou 
ao centro das discussões no 
cenário político de Guaratin-
guetá após cogitar na Câmara 
a abertura de uma CEI (Co-
missão Especial de Inquérito) 
para apurar as contas e dívi-
das da Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratin-
guetá). O tema veio à pauta 
“extraoficialmente” durante 
a última sessão ordinária, 
mas a expectativa é de que a 
apuração pode sair do papel 
nas próximas semanas, com a 
oficialização da investigação.

Estado libera
R$ 13 milhões
para calçamento 
em Potim

Após tratativas com o Go-
verno do Estado, a Prefeitura 
de Potim confirmou no fim da 
última semana que firmará 
um convênio de R$ 13 milhões 
com o DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) para 
o recapeamento asfáltico das 
duas principais vias da cidade. 
A recuperação de um dos tre-
chos, que dá acesso às peniten-
ciárias, atende a um pedido da 
Promotoria de Justiça.

Guaratinguetá lança assessoria para 
combater violência contra a mulher

Com foco no combate à 
violência contra a mulher, a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
inaugurou, nesta semana, a 
assessoria da mulher. O obje-
tivo é promover a segurança 
social e os direitos das guara-
tinguetaenses. Outra vitória 
feminina no município foi a 

aprovação, na última sessão 
da Câmara, do Conselho e 
Fundo Municipal de Políti-
cas para as Mulheres. Com 
a assessoria, a cidade espera 
desenvolver programas de 
políticas públicas, além de 
projetos que atendam mu-
lheres vitimas de violência 

patrimonial, moral, psicoló-
gica, sexual e física. Embora 
as ações estejam restritas de-
vido à pandemia da Covid-19, 
a expectativa é que a pasta 
consiga desempenhar ações 
de divulgação e orientação 
dos direitos femininos.
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Santa Casa de Lorena volta a 
suspender serviço ambulatorial

Pela segunda vez neste 
ano, a Santa Casa de Lorena 
anunciou a suspensão dos 
atendimentos ambulatoriais 
realizados por meio do SUS 
(Sistema Único de Saúde). A 
medida, que entrou em vigor 
na quinta-feira (1), foi tomada 
para que os profissionais de 
Saúde consigam atender a 

alta demanda de pacientes 
com Covid-19 que buscam a 
unidade. Publicada na noite da 
última terça-feira (30), a nota 
de esclarecimento explica que 
as consultas e atendimentos 
ambulatoriais, como cirurgias, 
seguirão paralisados por tem-
po indeterminado.

Justiça ordena retomada no 
atendimento de pacientes 
com Covid-19 no Frei Galvão

Piquete implanta fisioterapia 
respiratória contra sequelas 
após tratamento da Covid-19

Após pedido da Prefeitura 
de Guaratinguetá, a Justiça 
ordenou no fim da tarde da 
última terça-feira (30) que o 
Hospital Frei Galvão retome 
os atendimentos aos pacientes 
com suspeita ou que testaram 
positivo para Covid-19. O 
serviço havia sido suspenso 
pela unidade privada na últi-
ma segunda-feira (29), com a 
justificativa de falta de medi-

camentos para a sedação de 
novos pacientes. Em caráter 
liminar, a decisão judicial 
atendeu a solicitação do pre-
feito, Marcus Soliva (PSC), que 
alegou que a interrupção no 
Pronto Socorro respiratório 
do Frei Galvão impactou, em 
apenas um dia, num aumen-
to de 30% na demanda de 
pacientes.
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Política a conta-gotas...

Erica Soler

Rômulo Kazimierz

Tirando água de pedra
O prefeito de Piquete, Rominho 

(PSDB), encontrou na redução de 
valores dos contratos já existentes 
na Prefeitura – ou seja, celebrados 

antes de seu mandato – o suporte 
necessário para os investimentos 
nas mais diferentes áreas da cidade. 
Até o momento soma-se próximo a 
R$ 1,2 milhão economizados nas 
renegociações com fornecedores do 
período da ex-prefeita Teca Gouvêa. 

Barulho de lata vazia
Diferentemente dos poucos 

opositores que indagavam na Pra-
ça da Bandeira a possibilidade de 
Rominho estar partindo para o en-
dividamento de Piquete, é com esta 
economia na renovação dos contra-
tos que ele tem conseguido inúme-
ras obras com recursos próprios. E 
para que não pairem dúvidas sobre 
a transparência da nova adminis-
tração, as modalidades de compras 
adotadas pelo prefeito é de 'pregão 
eletrônico', o método mais sério de 
compras indicado pelo Tribunal!!!

Piscina furada
Com a força de mais de 1.500 as-

sinaturas da população de Cachoeira 
Paulista, o pedido de cassação dos 
mantados de Max Barros e Felipe 
Piscina – vereadores falastrões, foi 
aceito na Câmara Municipal. Até os 
próprios autores do 'ato insano' con-
tra o médico Dr. Rodrigo Coragem, 
na Santa Casa, votaram favoráveis. 
Para piorar a situação, o DEM – 
partido político da dupla, oficializou 
suas respectivas suspensões no qua-
dro de filiados. Apesar do discurso 
'faraônico' da vereadora Rogéria, 
também eleita membro da Comissão 
Processante, tentando minimizar o 
episódio, parece que os eleitores não 
vão deixar barato a denúncia desta 
vez. Quem viver, verá... 

Amarrando cachorro... 
...com linguiça E por falar Co-

missão Processante em Cachoeira 
Paulista, a pergunta que não quer 
calar nas rodas políticas é: "com 
Rogéria Lucas, Angela Orosco e 
Leo Fênix no comando da comis-
são, adivinha quando 'alguém' será 
cassado na Câmara Municipal?"...

Resistência
A situação do prefeito Marcus 

Soliva ainda continua embaçada na 
Câmara, quer dizer, com a oposição. 
Pelo andar da carruagem, o 'G5 e 
1/2' – grupo formado pelos vereado-
res do MDB e PSD – está disposto a 
endurecer ainda mais o jogo contra 
o Executivo. Imaginem que além 
do caso SAEG – que rendeu até 
pedido do Ministério Público de 
bloqueio de bens dos diretores e dos 
conselheiros, agora os opostos pre-
tendem a abertura de uma CEI para 
investigar a Codesg – Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratinguetá, 
que segundo o pessoal da Praça, está 
afundada em dívidas.

O grito dos excluídos
A Prefeitura de Guará entregou 

na última segunda-feira o espaço 
físico da Assessoria da Mulher e da 
Cidadania, que servirá de suporte 
ao Conselho Municipal de Políticas 
para Mulheres – recém aprovada 
pela Câmara. Em meio aos aplausos 
e cumprimentos na inauguração, a 
especulação política observou a fal-
ta de algumas pessoas importantes 

Antonio Mineiro

Isael Domingues

na foto inaugural, já que a Câmara 
hoje tem três mulheres eleitas!!!

Não convidem para a...
...mesma picanha – os vereado-

res Arilson dos Santos e Marcelo 
Coutinho – o Celão, principalmente 
se o assunto for contratações na 
Câmara de Guará no verbo passado 
e presente...

Saia justa
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que o ex-vereador Charles 
Fernandes, que acumula cargo em 
comissão na Câmara com a presi-
dência do Sindicato dos Comerci-
ários, vai ter que arrumar uma boa 
justificativa, em resposta a denúncia 
de Antônio Marciano ao Ministério 
Público, por ter descoberto fato 
impeditivo no acúmulo de funções 
no estatuto do Sincomerciários. 
Dá pra se imaginar o escândalo do 
'extraterrestre' nas redes sociais...

A ´galinha de ovos de ouro'
Comenta-se pelas esquinas de 

Cachoeira Paulista que o prefeito 
Antônio Mineiro está próximo de 
'matar de vez' a galinha de ovos de 
ouro que enriqueceu 'muita gente' 
em governos passados. Trata-se da 

'máfia do com-
bustível', que 
segundo teor 
de vários pro-
cessos judiciais, 
era o sumidou-
ro de dinheiro 
público. Minei-
ro, que apenas 
abastecendo a 

frota municipal em condições nor-
mais, ou seja, 'sem truque', já econo-
miza R$ 120 mil mensais, pretende 
implantar o abastecimento através 
de cartão de débito – monitorado por 
aplicativo – exclusivo para combus-
tível. Ah! E vai implantar rastreador 
nos carros da Prefeitura! Agora que 
o homem que assina carteirinha na 
Justiça vai enlouquecer...

Mandato compartilhado
A prefeita Erica Soler, que cum-

priu seu primeiro mandato acima da 
média em Potim e parte a todo vapor 
neste segundo tempo, deixa claro 

em suas posta-
gens em redes 
sociais que a du-
pla de deputados 
do PL foi seu 
maior 'amuleto 
de sorte'. Para 
quem olha de 
fora, aposta que 
50% das realiza-

ções ocorridas no município e mui-
tas outras que estão por vir, André 
do Prado e Márcio Alvino foram os 
responsáveis.

Perguntar não ofende
Procede a boataria na praça de 

Lorena que um dos comissionados 
na Garagem Municipal, sob o co-
mando do 'enTão' ex-presidente da 
Câmara, ao invés de ser contratado 
por R$ 1.700 como combinado, 
acabou com R$ 7 mil no holerite?

Pré-campanha
Faltando ainda 546 dias para as 

eleições de 2022, o mercado políti-
co observa alguns deputados mais 
assíduos na região. Coincidência 
ou não, mas o federal Carlos Sam-
paio (PSDB) gravou até vídeo para 
anunciar R$ 250 mil para ala Covid 
de Cachoeira Paulista.

E por falar em verba
...o deputado federal Eduardo 

Cury (PSDB), repassou esta semana 
verba de R$ 250 mil para construção 
da sede definitiva da Estratégia Saú-
de da Família do centro de Silveiras. 
O prefeito Guilherme Carvalho 
agora espera outros R$ 100 mil do 

Estado, prometidos por Ortiz Junior, 
para garantir a obra de R$ 350 mil.

Contra maré
O prefeito Isael Domingues 

comemorou os dados do CAGED – 
Cadastro Geral do Emprego – que 
coloca Pindamonhangaba no topo 
da geração postos de trabalho no 
Vale, com 32.327 registrados, que 
pese a crise gerada pelo corona-
vírus. Potencialização da geração 
de renda da população é uma das 
metas de Domingues neste segundo 
mandato. Paralelo a isto, o prefeito 
abriu várias frentes de captação de 
recursos junto ao Governo Federal 
para garantir também a estrutura de 
saúde, educação e transporte neste 
crescimento da cidade.

Reflexo eleitoral
Enquanto a classe pensante de 

Pinda busca absorver a crescente 
empregabilidade do município, 
boa parte dela com apoio da Pre-
feitura injetando melhorias como 

mobilidade ur-
bana, organiza-
ção da máquina 
administrativa 
e, entre outros, 
a cidade como 
centro de teste 
para implanta-
ção do sistema '5 
G', muitos admi-

tem apoio a uma candidatura preco-
ce de Isael Domingues em 2022. É 
claro que o homem nem menciona 
esta possibilidade, mas pelas bancas 
e lanchonetes do Mercadão, essa 
seria uma 'tacada de mestre' para 
que o município tivesse de fato um 
representante no Congresso.

Expectativas
A especulação política de Lorena 

aguarda pelo pronunciamento de 
alguns vereadores que assumiram 
nesta legislatura, porém, nada se 
ouviu deles senão "favorável ou 
contrário". Mas a Câmara tem placar 
eletrônico, nem isso se ouve...

E por falar em Câmara...
...de Lorena, tem gente estra-

nhando a calmaria do Legislativo 
nesta fase de Sylvio Ballerini, que 
pelo jeito tem apagado muitos 'prin-
cípios de incêndios' em seu gabine-
te. O pessoal da Praça aposta que a 
hora que o pessoal do 'andar de cima' 
cansar das goteiras e pensar em elei-
ção da futura presidência, o caldo 
entorna. Perguntem ao Almério!!!

Cabo de guerra
Circula entre os bem informados 

de Lorena que o pessoal da polêmica 
na Câmara só não foi pra cima do 
comando geral porque esbarram na 
habilidade do chefe e lhes 'faltam 
soldados'. Resumindo, efeito Tom 
e Jerry, um vigiando o outro...

Enquanto uns trocam...
...farpas e valorizam as conten-

das na Câmara de Cachoeira, outros 
vereadores utilizam do espaço con-
cedido pelos eleitores e aproveitam 
a oportunidade de servir, a exemplo 
de Adriana Vieira (PTB), autora do 
primeiro projeto aprovado nesta le-
gislatura. Ela conseguiu transformar 
em lei a Semana de Conscientização 
sobre o Autismo. Outros se desta-
cam naturalmente por compromis-
so real com a população, são os 
vereadores Alexandre Alves (PSD) 
Thálitha Barboza (PT). Os eleitores 
estão de olho em parlamentares que 
priorizam seus interesses pessoais 
acima de tudo, e acabam transfor-
mando seus mandatos em 'balcão 
de negócios'.

Contagem regressíva
Faltam 546 dias para a próxima 

eleição e 44 meses e 26 dias para 
terminar os mandatos municipais...

editorialeditorial
Dr. Paulo, acima da vocação, 

um legado de caridade
Intenso em sua con-

vicção de acreditar no 
poder de ajudar o pró-
ximo, é difícil falar do 
Dr. Paulo sem sentir um 
nó na garganta. Parece 
demagógico, mas não é, 
afinal quem conhecia de 
perto, sabia que ele não 
era comum e, por isso, 
é difícil homenageá-lo 
sem que as lágrimas se 
manifestem. 

Dizer adeus a um 
artista, distante e que-
rido, é algo que todo 
mundo pode ter sentido 
na vida, mas dizer adeus a uma 
pessoa que se fez amigo de mi-
lhares de famílias por gerações, 
é difícil. É o lamento de pais 
que tem a gratidão do socorro 
de um médico que não pensou 
no retorno financeiro, mesmo 
nas poucas horas de descanso. 
É a admiração das crianças 
que sabiam que ele dava bala 
e sorrindo enfiava aquele palito 
na garganta, e falava: "Pronto, 
pronto, o tio tá terminando...", 
sabia que ia tomar injeção ou 
remédio, mas com o sorriso 
folgado, saia feliz com a bala 
e o abraço do Doutor!

É, talvez ele não tivesse a 
dimensão da importância que 
tinha para tantas famílias, 
que de tanta ajuda e socorro 
o tinham como membro da 
família. Lorena tinha o bom 
samaritano, e todos sabiam que 
ele não fazia por orgulho ou 
satisfação pessoal. Tanto que 
muito antes de ser o homem 
político, já era o Doutor Paulo, 
que atendia do pobre ao rico na 
sua casa!

Décadas antes de pensar em 
palanque, ele já atendia muita 
gente gratuitamente, e nunca 
fez menção ou contabilidade 
disso em discurso. Sua dedi-
cação era notória, e o carisma 
era consequência natural de 
quem ele era. Mesmo com 
uma trajetória na vida políti-
ca com desfecho conturbado, 
marcado por traições de quem 
se alimentou em sua mesa. 
Mesmo perseguido, difamado 
e caluniado, ele não deixou de 
ser o mesmo Doutor Paulo, e 
não abriu a boca para rebater 
nenhum dos que o atacaram.

A leitura do povo é clara 
até hoje: o Doutor Paulo é 

um homem bom e honesto, o 
problema é quem foi trabalhar 
com ele e não presta! 

E mesmo com todos os pro-
blemas que teve, ele fez muito 
por Lorena, seja como deputa-
do ou prefeito; porque ele fez 
o melhor que pode, sem deixar 
de ser quem ele era.

De peito aberto, ele enfren-
tou a pandemia e cuidou de 
muitos (inclusive nós); sem 
pensar ou temer as condições 
pessoais que o colocavam em 
grupo de risco, atendia sem 
medo, sem horário, com aten-
ção. Infelizmente, se contami-
nou e caiu em combate. Assim, 
desde segunda-feira a noite, a 
cidade que já se abate pelos 
seus mortos, chora a inestimá-
vel perda do Dr. Paulo para a 
Covid. Perdeu a cidade, perde-
ram os pacientes, perderam os 
amigos... 

Para aqueles que tinham 
uma história de socorro, fica 
a devoção da gratidão. Para 
os que o tinham na intimida-
de, fica a amarga despedida e 
saudade de um amigo ímpar, 
de palavras calmas, pensadas 
e acolhedoras.

Nos resta a aprender a se-
guir com a ausência daquele 
que acolheu a cidade toda em 
seu coração, por gerações. O 
vazio do consultório é dolori-
do, o soar da campainha sem a 
resposta da voz inconfundível 
do outro lado ainda vai doer 
por muito tempo, mas com a 
gratidão de uma família toda, 
que teve a oportunidade de o 
ter como amigo, nos despedi-
mos com aplausos!

Gratidão, Dr. Paulo Neme, 
o senhor cumpriu bravamente 
sua missão!
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Celão, que prepara pedido investigação sobre dívidas da Codesg

Democratas afasta Piscina e Max Barros da 
Câmara após polêmica com médico em Cachoeira
Dupla de vereadores permanece no partido, mas sem exercer representação no Legislativo; 
Max está fora também do comando do diretório municipal, após decisão anunciada pela sigla

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

O diretório estadual do 
DEM (Democratas) emitiu 
uma nota oficial, na última 
segunda-feira (29), rela-
tando que os vereadores 
de Cachoeira Paulista, Fe-
lipe Piscina e Max Barros 
foram afastados das ativi-
dades e que permanecerão 
no partido sem o direito de 
exercer representação até 
a conclusão das investiga-

Câmara aprova processante contra Max 
e Piscina depois de polêmica com médico
Além de comissão para investigação, plenário deu parecer positivo para representação formulada; 
presidente destacou descontentamento do Legislativo com atuação dos parlamentares

A Câmara de Cachoeira 
Paulista aprovou, na sessão 
da última terça-feira (30), uma 
representação da Presidência 
e a abertura de uma comissão 
processante contra os verea-
dores Felipe Piscina (DEM) e 
Max Barros (DEM) pelo episó-
dio envolvendo o médico Dr. 
Rodrigo Coragem. Em frente 
à sede do Legislativo e nas 
redes sociais, moradores que 
acompanhavam a transmissão 
pediam a cassação da dupla, 
acusada por quebra de decoro.

Os parlamentares estão no 
centro da polêmica iniciada 
após a publicação de um vídeo 
em que a dupla invade a sala 
de descanso dos médicos, na 
tentativa de flagrar Coragem 
dormindo. Após uma discus-
são, com filmagem de Max, 
Felipe Piscina foi informado 
que o médico, em um plantão 
de 36 horas, estava descan-
sando durante o turno de 
atendimento. O caso ganhou 
repercussão na mídia e redes 
sociais, com críticas a ação dos 
vereadores.

Autor da representação, o 
presidente da Câmara, Ro-
dolpho Borges (Rede), frisou 
o que chamou de “atitudes 
desrespeitosas” de Piscina e 
Max e disse que espera que 
os fatos sejam apurados e as 
providências cabíveis toma-
das. “Em relação ao ocorrido 
na Santa Casa, posso citar uma 
frase de um ex-presidente dos 
Estados Unidos, Abraham Lin-
coln: ‘quer conhecer o caráter 
de uma pessoa? que dê a ela 
um poder’. Quero esclarecer 
que é direito e dever dos ve-
readores fiscalizar, no entanto 
o exercício deve ser feito de 
uma maneira adequada e com 
respeito às pessoas”.

Os 11 vereadores presentes 
votaram a favor da denúncia e 
aceitaram o encaminhamento 
à Comissão de Ética para 
deliberação. Max e Piscina 
tiveram o direito de se mani-
festar, porém o último decidiu 
permanecer em silêncio. Já 
Max aproveitou para pedir 
que todos os colegas votas-
sem a favor da investigação, 
alegando que em nenhum 
momento ele entrou na Santa 
Casa gritando e que o médico 
tem sim todo o direito de 
descansar, contanto que outro 
profissional o substitua no 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

atendimento, o que não teria 
ocorrido.

Max aproveitou a ocasião 
para afastar a responsabili-
dade sobre a invasão à sala 
de descanso para os médicos. 
“As pessoas estão falando que 
fui eu que chamei o vereador 
Felipe. Na verdade não foi. 
Felipe Piscina que me cha-
mou para acompanhar ele lá 
(sic.). As pessoas já invertem a 
situação. Muitas falaram que 

eu fiz a cabeça do vereador, 
eu não fiz, ao contrário, o 
vereador que me convidou e 
eu fui ajudar”.

Na mesma sessão foi apro-
vada a abertura de uma co-
missão processante encami-
nhada pela denúncia de uma 
moradora da cidade. Todos 
os 12 vereadores presentes 
(exceção da vereadora Thá-
litha Barboza (PT), afastada 
por Covid-19) votaram a favor 

do recebimento da denúncia.
Max e Piscina são acusa-

dos de quebra de decoro 
parlamentar, perturbação de 
sossego, abuso de autoridade 
e assédio moral contra o mé-
dico Dr. Coragem.

No documento é detalhado 
o repúdio e solicitado que 
seja instaurado a Comissão 
Processante e a cassação dos 
mandatos dos vereadores. 
Entre as manifestações, tre-

chos como “correram para 
as redes sociais para fazer 
politicagem barata, postando 
e compartilhando em diversas 
páginas as cenas lamentáveis 
de abuso de autoridade, es-
perando com isso ganharem 
fama, fato percebido e repu-
diado por grande maioria da 
população”, “(...) enquanto os 
vereadores Max e Felipe Pis-
cina permanecerem no cargo 
não haverá credibilidade para 

esta Casa de Leis”.
A Comissão Processante foi 

formada pelos vereadores Léo 
Fênix (PSB) como presidente, 
Rogéria Nunes (Pode) como 
relatora, e Ângela Protetora 
(MDB) como membro.

Rogéria utilizou o momento 
da tribuna livre para dizer que 
Piscina foi infeliz na abor-
dagem com o médico. Disse 
ainda que ele está pagando 
um preço diante da sociedade 
pelo fato. “Atire a primeira 
pedra quem não tem pecado. 
A própria população torce por 
desgraça, nada está bom para 
vocês. O que que está bom 
para vocês, afinal de contas?”, 
questionou Nunes.

Rogéria disse acreditar 
que da mesma forma que 
ela foi chamada diversas 
vezes para fazer vídeos so-
bre falta de atendimento 
médico na cidade, o mesmo 
aconteceu com Piscina. “É 
muito complicado, porque 
em uma conversa com o 
prefeito, semanas atrás, ele 
me disse que esteve na Santa 
Casa por volta de meia noite 
e queria saber do médico. E 
falaram que ‘ele tá aqui, ele 
tá lá’. Uma hora o prefeito 
falou ‘eu quero saber onde 
está o médico’. Aí teve um 
enfermeiro que falou que ele 
(o médico) tinha saído para 
jantar às 22h e voltaria à 1h. 
Em meio a uma pandemia, o 
médico sai para jantar em 
Lorena, ficou três horas? 
Como que é isso? Isso pode?”

ções internas, que podem 
acarretar em expulsão. A 
medida é uma resposta à 
polêmica que envolveu os 
parlamentares e um médico 
da cidade, na última semana.

Os vereadores estão no 
centro de uma discussão 
após a publicação de um 
vídeo em que a dupla inva-
de a sala de descanso dos 
médicos, na Santa Casa, 
questionam e acusam o 
plantonista Dr. Rodrigo 
Coragem de estar dormindo 
enquanto pacientes espe-

ravam por atendimento. A 
ação causou revolta entre a 
população e ganhou ainda 
mais repercussão na mídia 
e redes sociais, com críticas 
aos vereadores.

Na terça-feira (30), a Câ-
mara de Cachoeira Paulista 
aprovou por unanimidade 
uma representação da Pre-
sidência e a abertura de uma 
CPI (comissão processan-
te de inquérito) contra os 
parlamentares (leia texto 
nesta página). A comissão 
vai apurar o caso, dar direito 

de defesa para os vereadores 
e apresentar o resultado em 
plenário para que seja vota-
do o pedido de cassação. Mo-
radores que acompanhavam 
a transmissão engrossaram 
o pedido de cassação da 
dupla, acusada por quebra 
de decoro.

Na nota oficial, o presi-
dente do DEM-SP, deputado 
federal Alexandre Leite, 
afirma não aceitar a for-
ma como os parlamenta-
res trataram o profissional 
de saúde. “O DEM-SP não 

compactua com a atitude 
dos vereadores. Durante o 
período de trinta dias, que 
podem ser prorrogados 
por mais trinta, enquanto 
os fatos sejam devidamente 
esclarecidos, os vereadores 
deixarão de representar o 
Partido perante à Câmara 
Municipal de Cachoeira 
Paulista e destituiremos 
Max Barros da presidência 
do diretório municipal. Nos 
solidarizamos com toda 
a equipe médica da Santa 
Casa”, frisou Leite.

Os vereadores Felipe Piscina e Max de Barros, afastados pelo DEM até a conclusão da investigação sobre polêmica com médico na Santa Casa

Fotos:  Reprodução

Fotos:  Leandro Oliveira

Celão quer nova CEI para investigar dívidas na Codesg
Ainda extraoficial, proposta questiona números da companhia; Prefeitura aguarda apresentação de pedido na Câmara

O vereador Marcelo Cou-
tinho, o Celão (PSD), voltou 
ao centro das discussões no 
cenário político de Guaratin-
guetá após cogitar na Câmara a 
abertura de uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) para 
apurar as contas e dívidas 
da Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá). O tema veio à pauta 
“extraoficialmente” durante 
a última sessão ordinária, 
mas a expectativa é de que a 
apuração pode sair do papel 
nas próximas semanas com a 
oficialização da investigação.

Celão contou ao Jornal Atos 
que são dois os motivos prin-
cipais para a abertura da CEI, 
sendo o mais importante deles, 
a dívida acumulada da compa-
nhia. “Analisando os últimos 
balancetes, Codesg tem uma 
dívida entre R$ 8 milhões 
e R$ 10 milhões, um déficit 
financeiro muito alto. Isso pre-
cisa ser apurado pela Câmara, 
afinal a Codesg é uma empresa 
público-municipal e sabemos 
que o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) também é responsável 
pela gestão e administração 
da companhia. A Prefeitura é 
sócia”, ressaltou.

Para ser oficializada, a pro-
posta precisa virar um reque-
rimento assinado por pelo 

menos quatro vereadores. Com 
as assinaturas, a proposta passa 
pelo plenário da Casa e deve ser 
votado e aprovado pela maioria 
dos vereadores. Em caso de 
aprovação, a CEI é aberta, é 
montada uma comissão com 
três parlamentares, que terão 
90 dias para investigar fazer 
apontamentos.

Ao longo dos últimos quatro 
anos a Codesg se tornou uma 
das principais executoras de 
obras públicas do município. A 
empresa assumiu serviços como 
reformas de escolas e creches, 
modificações e transformação 
do prédio da antiga cadeia 
pública em uma Unidade de 
Pronto Atendimento (atualmen-
te hospital de campanha contra 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Covid), revitalização e reforma 
do Mercado Municipal, além de 
recapeamento e pavimentação 
de diversos bairros.

“A prestação de serviços da 
Codesg é satisfatória. A gente 
vê a empresa realizando obras 
com qualidade na cidade, só que 
não podemos fechar os olhos 
para uma questão financeira 
em que corremos o risco de a 
companhia falir. Hoje temos 
um rombo de R$ 8 milhões e 
esse déficit não para de crescer”, 
reforçou Celão.

De acordo com o vereador, 
perguntas ligadas aos credores, 
valores de serviços realizados, 
preços a pagar, dívidas, cofres 
da Companhia e os contratos 
assinados, devem nortear os 
trabalhos da comissão.

A reportagem do Jornal Atos 
procurou a Prefeitura de Gua-
ratinguetá após as declarações 
de Celão. O Executivo destacou 
que não poderia se pronunciar, 
já que o pedido do vereador 
ainda não havia sido oficializado 
na Câmara. 
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Isael Domingues anuncia redução 
da passagem de ônibus em Pinda
Promessa é que atendimento ao usuário melhore com medidas que devem baixar 
preço de tarifa em até cinquenta centavos; projeto aguarda aprovação da Câmara

Após meses de diálogo 
com a Viva Pinda, o prefei-
to Isael Domingues (PL), 
anunciou, na última segun-
da-feira (29), a redução da 
tarifa do transporte público 
na cidade. O projeto de lei 
que autoriza a ação deve 
ser votado pela Câmara 
de Vereadores na próxima 
semana.

A redução da tarifa visa 
colaborar com os usuários 
do transporte público du-

rante a pandemia. Atual-
mente, a passagem custa 
R$ 4,40. A possibilidade é 
de redução de até cinquen-
ta centavos no bolso do 
consumidor, ou seja, com 
queda para até R$3,90. 
Desde o início do ano, a 
Prefeitura tem articulado 
junto à Câmara formas de 
minimizar os problemas 
com a empresa de trans-
porte, sem causar danos 
aos moradores.

“No momento de pande-
mia, nós temos que tentar 
viabilizar o transporte pú-
blico e também (ajudar) 

a empresa, que passa por 
uma série de problemas. 
Não só aqui, mas empresas 
de todo o Brasil passam 
em função de manter a 
qualidade e o número de 
transporte, para que pos-
sa melhorar e aumentar 
o número, a fim de que a 
gente continue mantendo 
o distanciamento social, 
inclusive no transporte 
público”, garantiu Isael.

De acordo com o projeto, 
na tentativa de cobrir as 
despesas relativas ao pa-
gamento dos funcionários 
afetados dentro dos custos 

obrigatórios, a subvenção 
econômica que a Prefeitura 
concederá à Viva Pinda será 
de R$100 mil mensais, além 
da variável de R$ 0,90 por 
passageiro transportado 
– valor que será apurado 
conforme fluxo registrado 
nas catracas, referente à es-
timativa do déficit tarifário.

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Atos, o presidente da 
Câmara, José Carlos Gomes, 
o Cal (PRB), afirmou que o 
projeto “vai passar, sim”. O 
jurídico da Câmara já tra-
balha nos pareces e deve 
incluir a proposta à pauta 
de votação do próximo dia 7.

Para a ação, estão estima-
das a destinação de R$800 
mil da Prefeitura e R$ 800 
mil da Câmara. É espera-
do que a redução vigore 
até que seja feita a licita-
ção do transporte público. 
   O Município ressaltou que 
uma vez aprovado o projeto, 
a nova tarifa passa a vigorar 
no mês seguinte, desde que 
não haja alterações.

Estado libera R$ 13 milhões para pavimentação em Potim
Avenida de acesso às penitenciárias é contemplada, em cronograma de obra, que beneficia oito bairros da cidade

Após tratativas com o Gover-
no do Estado, a Prefeitura de 
Potim confirmou no fim da úl-
tima semana que firmará um 
convênio de R$ 13 milhões 
com o DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) para 
o recapeamento asfáltico 
das duas principais vias da 
cidade. A recuperação de um 
dos trechos, que dá acesso 
às penitenciárias, atende a 
um pedido da Promotoria de 
Justiça.

De acordo com a gestão da 
prefeita Erica Soler (PL), as 
tratativas com o Estado para 
a viabilização de melhorias na 
estrada Rafael Américo Ranie-

ri e na avenida Miguel Vieira 
dos Santos foram iniciadas em 
2019. Enquanto a primeira 
via liga os bairros Vila Olívia 
e CDHU, a segunda corta 
os bairros Jardim Alvorada, 
Morada dos Marques, Vista 
Alegre, João Daniel, Miguel 
Vieira e Soares.

Dando acesso às Penitenciá-
rias 1 e 2 de Potim, conhecidas 
como P1 e P2, a avenida Mi-
guel Vieira foi alvo de recla-
mações por parte da direção 
da prisão no ano retrasado. 
A Promotoria de Justiça de 
Aparecida solicitou o recapea-
mento da via à Potim, já que os 
buracos e demais problemas 
da pista estavam prejudicando 
o deslocamento e a conser-
vação dos veículos oficiais de 
transporte de detentos.

Após os pedidos da Pre-
feitura de apoio financeiro 
ao Estado para a obra, uma 
equipe do DER realizou uma 
visita técnica na avenida em 
10 de janeiro de 2020. Além 
desta via, o Executivo solicitou 
também recursos para a es-
trada Rafael Américo Ranieri, 
uma das mais movimentadas 
da cidade.   

Depois de 14 meses de es-
pera, Erica foi informada na 
última semana que o Estado 
custeará o recapeamento 
através da celebração de 
um convênio entre o DER 
e Potim.

Além de mencionar o pedi-
do da Promotoria de Justiça, 
o secretário de Planejamen-
to de Potim, Hiancen Santos, 
ressaltou a necessidade das 

obras.    “Além de dar aces-
so aos presídios, a avenida 
Miguel Vieira tem um alto 
fluxo de veículos e liga os 
dois bairros mais afastados 
da cidade. A vida útil do seu 
pavimento já chegou ao fim 
há cerca de cinco anos. Em 
relação a estrada Rafael 
Américo, que é muito estrei-
ta, apesar de seu pavimento 
não estar tão deteriorado, 
ela poderá ser ampliada”.

De acordo com o Execu-
tivo, ainda não é possível 
cravar o mês de início da 
obra, já que dependerá do 
andamento do processo lici-
tatório organizado pelo Esta-
do. A duração estimada das 
obras é de seis meses, mas 
o cronograma pode sofrer 
alteração, após a licitação.

Fotos: Reprodução PMP

Ônibus do Viva Pinda; sistema deve ter redução de passagem em abril

Foto:  Bruna Silva

Trabalho de pavimentação realizado nas ruas centrais do município

Sabesp anuncia modernização do 
abastecimento de água em Caraguá
Oito bairros da cidade são beneficiados por obra; medida 
busca evitar problemas na distribuição durante temporada 

Da Redação
Caraguatatuba

Após um investimento 
de cerca de R$ 465 mil, a 
Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) concluiu na 

Da Redação 
Potim

Bruna Silva
Pindamonhangaba

última terça-feira (30) a obra 
de remanejamento de parte 
do sistema de abastecimento 
de água de Caraguatatuba. A 
medida garante melhorias 
em um trecho da rede de 
distribuição, que atende 
aproximadamente vinte mil 
imóveis da cidade litorânea.

De acordo com a Sabesp, 
a obra consistiu na substi-
tuição de cerca de trezen-
tos metros de uma antiga 
tubulação por uma rede de 
novo material, o que propor-
cionará uma maior vida útil 
do sistema responsável pela 
distribuição de água.

O serviço de melhorias, 
iniciado em janeiro, foi re-
alizado no trecho de tubu-
lação que fica na avenida 
Antônio Francisco Paschoal 
Peliciari, popularmente co-
nhecida como Estrada do 
Bairro Cantagalo. “A substi-
tuição de redes é um serviço 
de rotina da Companhia, 
mas este teve um diferen-
cial pelo prazo de conclu-
são e imóveis atendidos.  
Essa intervenção que acaba-
mos de finalizar proporcio-
nará maior confiabilidade 
no abastecimento dos oito 
bairros atendidos pelo sis-
tema Guaxinduba”, explicou 
o gerente da Sabesp de 
Caraguá, Pedro Rogério de 
Almeida.

Além do Centro, o sistema 
Guaxinduba é responsável 
pelo abastecimento de água 
dos bairros Olaria, Querose-
ne, Cidade Jardim, Martin 
de Sá, Sumaré, Caputera e 
Jardim Primavera.

Para a Companhia, a mu-
dança contribuirá também 
para evitar interrupções no 
sistema de abastecimento de 
água durante a temporada 
turística, período em que 
ocorre um aumento consi-
derável no consumo devido 
ao alto fluxo de turistas que 
visitam o município praiano.
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Guaratinguetá lança assessoria para 
combater violência contra a mulher
Na mesma semana do lançamento, cidade aprova conselho e fundo; atendimento deve 
contar com ação conjunta de equipamentos de assistência social como Creas e Cras

Com foco no combate à 
violência contra a mulher, a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
inaugurou, nesta semana, a 
assessoria da mulher. O obje-
tivo é promover a segurança 
social e os direitos das guara-
tinguetaenses. Outra vitória 
feminina no município foi 
a aprovação do Conselho e 
Fundo Municipal de Políticas 
para as Mulheres, na última 
sessão da Câmara.

Com a assessoria, a cidade 
espera desenvolver progra-
mas de políticas públicas, 
além de projetos que aten-
dam mulheres vitimas de 
violência patrimonial, moral, 
psicológica, sexual e física. 
Embora as ações estejam res-
tritas devido à pandemia da 
Covid-19, a expectativa é que 
a pasta consiga desempenhar 
ações de divulgação e orien-
tação dos direitos femininos 
e, também, identificar quais 
são as necessidades das mu-
lheres da cidade. O projeto 
deve contar com atividades 
no âmbito financeiro. Há uma 
parceria com o Sebrae para 
que sejam desenvolvidos cur-
sos de empreendedorismo e 
capacitação, além de auxílio 
psicológico.

“Sabemos que com a pan-
demia, a situação da mulher 
ficou muito mais crítica. Ela 
está muito mais vulnerável 
a sofrer violência nesse 
período (de isolamento 
social)”, comentou a respon-
sável pela assessoria, Thais 
Macedo. Segundo dados 
da Delegacia da Mulher, 
no último ano houve uma 
elevação nas emissões de 
medidas protetivas.

Uma das promessas da 
assessoria é a construção de 
um diagnóstico socioterri-
torial, em colaboração com 
Assistência Social. A propos-
ta é utilizar as unidades do 
Creas (Centro de Referência 
Especializado em Assistência 
Social) e o Cras (Centro de 
Referência em Assistência 
Social) para a coleta de dados 
de mulheres que estão em 
situação de vulnerabilidade 
social ou em risco.

Thais finalizou enfatizando 
que é necessário criar uma 
de rede de combate à vio-
lência através de parcerias 
com a Delegacia da Mulher, 
Polícia Militar, OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) 
e Comissão de Combate à 
Violência Contra a Mulher. 
A iniciativa compartilhará 
dados para que ações efetivas 
sejam elaboradas.

Devido à Fase Emergencial 
do Plano São Paulo, os aten-
dimentos seguem de forma 
remota, através do site asses-
soriadamulher.guaratingue-
ta.sp.gov.br e pelo telefone 
(12) 3122-3984.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Conselho – A Câmara apro-
vou por unanimidade, na 
última terça-feira (30), o 
projeto que cria o Conselho 
Municipal de Políticas para 

Mulheres. O tema, que teve 
a prorrogação de discussões, 
recebeu emendas. O projeto 
substitutivo, pelas vereado-
ras Dani Dias (PSC), Rosa 

Filippo (PSD) e Alexandra 
Andrade (PL) contou com 
sugestões de entidades da 
sociedade civil.

Segundo o Legislativo, o 

Conselho será composto 
por 32 membros, sendo 16 
titulares divididos entre 
representantes do poder 
público e sociedade civil. 

O restante será suplente, 
todos, nomeados pelo Poder 
Executivo.

Os mandatos serão de dois 
anos com a possibilidade de 
prorrogação. A presidência 
não poderá ser reeleita.

Além do Conselho, o docu-
mento também cria o Fundo 
Municipal de Políticas para 
as Mulheres e institui a 
realização, de quatro em 
quatro anos, da Conferência 
Municipal de Políticas para 
as Mulheres, coordenada 
pela Assessoria,  recém 
criada.
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Parabéns, 11 anos

Você já se deu conta do quanto a maternidade 
perpassa por “achismos”, apontamentos e precipitadas 
conclusões? A maternidade é frequentemente invadida 
por construções que transcendem a relação mãe e 
filho. De modo indireto ou não, toda mãe já se viu 
incentivada a tomar decisões que partem de uma 
perspectiva que não é a dela. Como a avó que costuma 
abrandar as correções e fazer a defesa do neto(a), o 
pai que supõe que a mãe deveria adotar uma postura 
de maior severidade, ou a vizinha que frequentemente 
ostenta o bom comportamento do filho e intensifica os 
questionamentos sobre o seu. Mãe é uma tentativa 
desesperada de acerto enquanto cotidianamente 
esbarra no erro.
Mas quantos são os discursos maternos que ecoam em 
você? Quantas foram as vezes que se distanciou de 
convicções próprias e privilegiou convicções alheias? 
Quantas foram as vezes que se julgou com intolerância 
ou corrigiu com hostilidade na tentativa de corresponder 
uma expectativa que não é a sua? E qual é a sua? Em 
meio a tantas vozes que abafam o som da sua, você 
ainda a reconhece? Em que você realmente acredita? 
Hoje, eu te convido a se esvaziar daquilo que te rouba o 
que lhe é genuíno. Esvazie-se das vozes que te distraem 
de um jeitinho próprio de se fazer mãe. Se desfaça dos 
perfis maternos que te convenceram de que deveria ser 
o seu. A maternidade é tão complexa quanto diversa, 
é possível encontrar um modo de fazer dar certo sem 
se deixar pelo caminho, sem dar protagonismo às 
convicções do outro e tornar as suas coadjuvantes.
Mãe, há uma imensidão que ultrapassa a bolha que te 
limita. A maternidade não é um título que anula todos os 
outros, você é a soma de todas as coisas e são elas que 
te dão propriedade em um maternar autêntico. Entenda, 
você só pode ser a mãe que você é, o amadurecimento 
do seu maternar só pode partir do ponto em que você 
está. Sendo assim, a perspectiva terceiros te desvia do 
único caminho que é justo trilhar, o seu! Não permita 
que nenhum molde materno te desvie desse trilhar, as 
vezes o outro é carregado de discurso e boas intenções. 
Ouça-o, mas que a sua escuta não restrinja a sua 
liberdade de entender que nem tudo cabe no seu modo 
de ser mãe!

Meu nome é Márcia Freire, sou psicóloga clínica 
formada há onze anos e minhas principais demandas 
de intervenção são comportamentos de oposição infantil 
e suporte materno. Atendo também outras demandas, 
dentre elas, demandas de inclusão. A partir desta data 
estarei por aqui trazendo temas de reflexão materna 
e dicas de manejo de comportamento infantil. Que o 
conteúdo te acrescente, mas que você o leia sempre 
alinhada ao que lhe é próprio, para que desse modo eu 
seja ferramenta de encontros, descobertas e reinvenção. 
Conte comigo!

Contatos:
(12) 99124-4834

instagram.com/mafreirepsi
CRP: 100/286

Quantas mães 
falam em você?

Números do Brasil mostram a necessidade de investimento privado no saneamento

Prefeitos temem colapso; Litoral pede maior atenção com acessos

Investimentos de empresas em saneamento 
aumentam a qualidade dos serviços prestados

Codivap cobra do Governo 
do Estado ampliação de 
leitos e de doses da vacina

O Brasil é um país de di-
mensão continental, com uma 
população de mais de 200 
milhões de habitantes. Entre 
os problemas enfrentados está 
a falta de infraestrutura ade-
quada que demonstra, entre 
outros indicadores, a ausência 
ou precariedade dos serviços 
de saneamento básico. 

A maioria das prestações dos 
serviços de saneamento básico 
estão sob reponsabilidade dos 
municípios, que em muitos 
casos, encontram dificuldades 
para ofertar esses trabalhos 
com qualidade a toda popu-
lação. É nesse contexto que a 
participação do setor privado 

Durante uma videoconfe-
rência com representantes do 
Estado na última quarta-feira 
(24), a Codivap (Associação de 
Municípios do Vale do Paraí-
ba) solicitou a criação de mais 
leitos para pacientes diag-
nosticados com a Covid-19 
na região. Além do aumento 
na distribuição de doses da 
vacina, o órgão cobrou o 
apoio estadual para evitar 
uma ‘invasão’ de turistas nas 
cidades praianas durante o 
megaferiado da capital.

Além de mais de trinta 
prefeitos da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), a 
videoconferência contou com 
as participações do secretário 
estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos 

Da Redação
Guaratinguetá

Lucas Barbosa
RMVale

no saneamento básico torna-
-se cada vez mais necessária, 
uma vez que o poder público 
não tem conseguido avançar 
sozinho para o cumprimento 
das metas de universalização 
prevista para 2033. 

Com a aprovação do novo 
Marco Regulatório do Sane-
amento, Lei nº 14.026/20, 
o interesse e a tendência de 
crescimento na participação 
das empresas privadas no se-
tor devem aumentar. Segundo 
o diretor da Guaratinguetá Sa-
neamento, Mateus Banaco, as 
Parcerias Público Privadas são 
um modelo de contratação que 
atua, há pouco mais de uma dé-
cada no país, como alternativa 
para viabilizar investimentos 
em obras e serviços de inte-

Penido, da diretora técnica 
do Departamento Regional 
de Saúde, Nádia Meireles, e o 
secretário executivo da Polícia 
Militar, coronel Alvaro Camilo. 

Na ocasião, o presidente da 
Codivap e prefeito de Jacareí, 
Izaias Santana (PSDB), res-
saltou que devido ao fato de 
que cerca de 88% dos leitos 
de UTI da RMVale estarem 
ocupados até terça-feira, 
dia23, seria necessário o Es-
tado ampliar as estruturas de 
funcionamento dos hospitais 
regionais de Caraguatatuba e 
São José dos Campos. Desta 
maneira, as 39 cidades da 
região teriam mais agilidade 
para encontrar vagas para 
seus moradores vitimas da 
pandemia.  

Na sequência, Santana e 
outros prefeitos reclamaram 
da defasagem na distribuição 
das doses das vacinas contra o 

resse da população. 
“O setor privado tem muito 

a contribuir para o avanço 
dos índices de tratamento de 
esgoto nos municípios, pois 
possui um grande poder de 
investimento tanto em tecno-
logias como em mão de obra 
qualificada. Ao poder público 
cabe a obrigação de fiscalizar 
a execução dos serviços e a 
adequar seu planejamento 
financeiro a uma realidade 
contratual viável para não 
inviabilizar a execução dos 
cronogramas e comprometer 
as entregas das obras”, ressalta 
Banaco

De maneira geral, podemos 
dizer que, por meio das PPPs 
(Parcerias Públicos Privadas), 
o setor público contrata de 

novo coronovrius na região, o 
que tem dificultado e atrasado 
o processo de imunização de 
diversas faixas etárias. 

No fim da reunião, o prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior (MDB), pediu aos re-
presentantes do Estado um 
reforço no contingente das 
polícias Militar e Rodoviária 
Estadual para evitar a chegada 
de um alto fluxo de turistas 
da capital paulista durante o 
megaferiado, de dez dias, que 
ocorre de 26 de março até 4 
de abril.

Em resposta às demandas 
da Covidap, Marcos Penido 
comprometeu-se em encami-
nhá-las o mais breve possível 
ao governador João Doria 
(PSDB). Ele destacou que o 
Estado está fazendo o possível 
para fortalecer o sistema de 
Saúde da RMVale durante o 
enfrentamento à pandemia. 

forma menos onerosa os 
projetos necessários, com-
partilhando com a iniciativa 
privada riscos e responsabili-
dades. A empresa contratada, 
por sua vez, é responsável por 
financiar, executar e operar o 
projeto pelo tempo determi-
nado e conforme condições 
estabelecidas em contrato. 
“Universalizar o saneamento 
básico é levar qualidade de 
vida à população e aumentar 
os índices de desenvolvimen-
tos do município. A união 
entre o público e o privado 
é o caminho mais seguro e 
ágil para que as obras saiam 
do papel e passem a ser uma 
realidade no dia a dia do tra-
balhador brasileiro”, conclui 
o diretor.

Vale Histórico – A reunião 
teve um saldo positivo para 
os moradores do Vale Histó-
rico, microrregião formada 
por Arapeí, Areias, Bananal, 
Cruzeiro, Lavrinhas, São José 
do Barreiro, Silveiras e Queluz. 

Após solicitação dos Municí-
pios, o Estado confirmou que 
custeará a ampliação da estru-
tura de atendimento da Santa 
Casa de Cruzeiro. “Tivemos a 
aprovação para o custeio de 
36 leitos de clínica médica que 
já estão disponibilizados para 
toda região e inclusos no siste-
ma do Estado. Além disso, esta-
mos em fase avançada para o 
custeio efetivo de leitos de UTI 
Covid, podendo ampliar nossa 
estrutura de 28 para 32 leitos. 
Acreditamos que a aprovação 
estadual deverá ocorrer nos 
próximos dias”, explicou o 
prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (PSD).
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Santa Casa de Lorena 
volta a suspender 
serviço ambulatorial
Hospital tem aumento de internações por Covid-19; não
há prazo para retomada de consultas e cirurgias SUS

Pela segunda vez neste ano, a 
Santa Casa de Lorena anunciou 
a suspensão dos atendimentos 
ambulatoriais realizados por 
meio do SUS (Sistema Único de 
Saúde). A medida, que entrou 
em vigor na quinta-feira (1), 
foi tomada para que os pro-
fissionais de Saúde consigam 
atender a alta demanda de 
pacientes com Covid-19 que 
buscam a unidade.   

Publicada na noite da últi-
ma terça-feira (30), a nota de 
esclarecimento explica que 
as consultas e atendimentos 
ambulatoriais, como cirur-
gias, seguirão paralisados por 
tempo indeterminado. Entre 
as principais especialidades 

médicas oferecidas na Santa 
Casa estão cardiologia, gas-
troenterologia, ginecologia e 
urologia. Em contrapartida, 
os casos de urgência seguirão 
sendo atendidos no Pronto 
Socorro.

Esta é a segunda vez que 
ocorre em 2021 a interrupção 
no serviço ambulatorial na San-
ta Casa devido ao alto número 
de pacientes infectados pelo 
novo coronavírus. A primeira 
vez foi em 8 de janeiro, quando 
a atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), justificou que 
a ação aconteceu devido ao 
aumento de 75% na demanda 
de vítimas da pandemia no 
hospital. Os serviços foram 
retomados cerca de três sema-
nas depois.

A nova paralisação foi anun-

ciada poucas horas após a 
Santa Casa divulgar a abertura 
do processo seletivo para a 
contratação, imediata, de médi-
cos emergencistas. A abertura 
das vagas tem como foco os 
plantões de 24 horas.  O valor 
do contrato varia de R$ 4 mil 
para plantões de segunda a 
sexta-feira e R$ 5 mil para 
sábados e domingos.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou à direção da Santa 
Casa a informação se os servi-
ços ambulatoriais particulares 
serão mantidos, porém nenhu-
ma resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta edição.

Preocupação – De acordo 
com o boletim epidemiológi-
co divulgado pela Prefeitura 
de Lorena, no fim da tarde 
desta quarta-feira (31), a 
Santa Casa registra uma 

Justiça ordena retomada no atendimento 
de pacientes com Covid-19 no Frei Galvão
Hospital enfrenta falta de insumos para sedação durante tratamento; unidade critica ação

Após pedido da Prefeitura 
de Guaratinguetá, a Justiça 
ordenou no fim da tarde da 
última terça-feira (30) que o 
Hospital Frei Galvão retome 
os atendimentos aos pacientes 
com suspeita ou que testaram 
positivo para Covid-19. O 
serviço havia sido suspenso 
pela unidade privada na últi-
ma segunda-feira (29), com a 
justificativa de falta de medi-
camentos para a sedação de 
novos pacientes.

Em caráter liminar, a decisão 
judicial atendeu a solicitação 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSC), que alegou que a in-
terrupção no Pronto Socorro 

respiratório do Frei Galvão, 
impactou, em apenas um 
dia, num aumento de 30% 
na demanda de pacientes na 
rede pública de Saúde. Além 
da unidade particular, o muni-
cípio conta com atendimento 
no hospital de campanha e na 
Santa Casa.

Diante a determinação da 
Justiça, que prevê uma multa 
diária de R$ 10 mil em caso de 
desobediência, o Frei Galvão 
retomou os atendimentos às 
vítimas da pandemia durante 
o fim da noite da última ter-
ça-feira. 

Em nota oficial, a direção 
do Frei Galvão reforçou na 
manhã desta quarta-feira (31) 
que a suspensão do serviço na 
última segunda-feira foi mo-
tivada pela falta de insumos, 

que, apesar de já pagos aos 
fornecedores, ainda não tem 
previsão de chegada. Diante 
deste cenário, a medida bus-
cou garantir a manutenção da 
assistência plena aos pacientes 
já internados em sua UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) e 
setor clínico. 

O hospital lamentou que o 
Executivo tenha acionado a 
Justiça, de certa forma ten-
tando denegrir sua imagem e 
colocando-o numa situação de 
descaso para com a população.

Segundo o documento, teria 
sido mais proveitoso que a 
Prefeitura estivesse “buscando 
o fornecimento dos equipamen-
tos e medicamentos necessários 
para que o hospital pudesse, 
assim como os demais insta-
lados no município, prestar a 

devida assistência de saúde à 
população (trecho da nota)”. 

O Frei Galvão solicitou ainda 
que, devido à delicada situação 
enfrentada pela unidade em 
meio ao avanço da pandemia, 
os moradores de Guaratingue-
tá e região com dificuldades 
respiratórias busquem aten-
dimento médico em outros 
hospitais conveniados.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou ao Frei Galvão 
informações sobre a atual 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI Covid-19, mas a unidade 
preferiu não responder.

De acordo com o boletim 
epidemiológico divulgado pela 
Prefeitura de Guaratinguetá 
no fim da tarde da última 
quarta-feira (31), a cidade 
contabiliza desde o início da 
pandemia 8.585 infectados, 
sendo 151 mortos, 691 recu-
perados, 2.309 em isolamento 
domiciliar e 34 internados (21 
em UTI e 13 na enfermaria).

O informativo revelou que 
a taxa de ocupação de leitos 
de UTI, somando os das redes 
pública e privada, é de 89,5%. 
e a de enfermaria, 70,7%.

Fotos: Arquivo Atos

Visita do prefeito Sylvio Ballerini à Santa Casa; hospital se adequa para manter atendimento na pandemia

Fotos:  Rafaela Lourenço

Frei Galvão, que havia suspendido atendimento; Justiça reverte medida

Lucas Barbosa
Guaratinguetá

Lucas Barbosa
Lorena

Pinda amplia 15 leitos e torna UPA Araretama exclusiva para Covid

Piquete implanta fisioterapia respiratória para a recuperação 
de pacientes com sequelas após tratamento contra a Covid-19

Crescimento acelerado de casos motiva transformação de unidade de saúde para pacientes com sintomas da doença

Para evitar que pacientes 
com complicações causadas 
pela Covid-19 fiquem sem 
atendimento médico, a se-
cretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba ampliou, nesta 
semana, mais leitos na Unida-
de de Pronto Atendimento do 
Araretama. Com a remodela-
ção, o hospital passa atender 
exclusivamente pessoas com 
sintomas da doença.

De acordo com os respon-
sáveis, cinco novos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) e dez intermediários 

A secretaria de Saúde de 
Piquete iniciou, na última 
segunda-feira (29), a im-
plantação do atendimento 
de fisioterapia pulmonar. O 
grupo-alvo do tratamento são 
os moradores que contraíram 
o novo coronavírus e foram 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Fabiana Cugolo
Piquete

foram disponibilizados para 
o enfretamento da doença. 
A UPA Araretama passou a 
receber, especialmente, pa-
cientes sintomáticos, ainda 
na manhã do último domin-
go (28). Em situações de 
urgência ou emergência, a 
orientação é que a população 
vá até o Pronto Socorro Mu-
nicipal, no Centro. “Estamos 
pedindo a compreensão da 
população neste momento 
crítico, garantindo que nin-
guém ficará sem leito UTI 
no município”, destacou a 
secretária da pasta, Valéria 
dos Santos. A Unidade de 
Pronto Atendimento segue 
atendendo 24 horas.

acometidos pela forma grave 
da doença.

O intuito do tratamento é 
evitar complicações cardior-
respiratórias e recuperar 
a capacidade pulmonar e 
motora de quem já se curou 
da doença. Em Piquete, foram 
registrados cerca de 54 pa-
cientes que necessitam dessa 
reabilitação. Até esta quinta-
-feira (1) foram registrados 

Com ampliação dos leitos, 
de 17 para 22, Pindamo-
nhangaba pode sentir um 
alívio nas internações in-
tensivas. Conforme dados 
da Vigilância Epidemioló-
gica, atualmente, o índice 
de ocupação em UTI Covid 
é de 82% na rede pública e 
94% rede privada. Em leitos 
de enfermaria, contanto o 
sistema público e privado, a 
ocupação é de 54%. 

Pindamonhangaba possui 
9.442 casos de coronavírus, 
cerca de 150 foram iden-
tificados no último fim de 
semana, mesmo período em 
que ao menos cinco pessoas 
morreram em decorrência 

Fotos:  Bruna Silva

A UPA Araretama; Isael deve sancionar projeto sobre medicamentos

taxa de ocupação de 103% 
de leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) para 
casos de Covid-19, abrigan-

do 24 pacientes. A taxa de 
ocupação no setor clínico 
atinge 87%, atendendo 33 
infectados. Segundo o bole-

tim, a cidade totaliza desde 
o início da pandemia 4.472 
contaminados, 112 mortos e 
4.290 curados.

da doença. No total, 74 
pessoas estão hospitalizadas 
para tratamento da enfer-
midade. Desde o início da 
pandemia, Pindamonhan-
gaba registrou 170 óbitos 
por Covid-19.

Nova ambulância – Ainda 
na última semana, a secre-
taria de Saúde adquiriu uma 
nova ambulância UTI que 
deve prestar auxílio na rede 
pública. A aquisição foi viabi-
lizada através de uma emen-
da parlamentar no valor de 
R$ 200 mil. O veículo ainda 
deve ser equipado adequada-
mente para fazer o translado 
de pacientes que necessitem 
transporte intensivo.

701 casos confirmados, com 
614 pacientes recuperados e 
18 mortes.

O contato com os pacientes 
é realizado pela equipe de 
Saúde, que faz uma busca 
ativa priorizando pacientes 
que, apesar de curados, tive-
ram agravamentos cardior-
respiratórios. “O Centro de 
Triagem de Covid-19 possui 
registro de todos pacientes 

que foram internados e ti-
veram agravamento. O fisio-
terapeuta responsável tem 
acesso as ESF (Estratégia da 
Saúde da Família) onde este 
paciente está cadastrado, e 
caso tenha alguma dificul-
dade para o contato aciona 
os agentes comunitários”, ex-
plicou o secretário de Saúde, 
Luiz Humberto Leite.

Com a avaliação do fisio-

terapeuta responsável, o 
atendimento conta com va-
gas remanescentes para os 
demais pacientes que foram 
infectados pelo vírus, inde-
pendente do grau de com-
prometimento dos pulmões.

O secretário destacou a 
importância da fisioterapia 
na rede pública. “Após avaliar 
o quadro de alguns muníci-
pes que tiveram Covid-19, 

identificamos a necessidade 
de assisti-los melhor. Acom-
panhamento e tratamento 
pós ajudam a amenizar as 
sequelas que esta doença 
pode causar”, contou.

O serviço de fisioterapia 
está disponível no Centro de 
Triagem Municipal Covid-19, 
localizado à praça Duque 
de Caxias, s/nº, no Clube 
Elefante Branco. Em caso 
de dúvidas o paciente pode 
entrar em contato com a 
secretaria de Saúde por meio 
do telefone (12) 3156-1108, 
no ramal 204.
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Semana difícil... Nem sempre o 
coração está feliz. Mas sempre nos 
ensina a valorizar cada momento fe-
liz de nossas vidas. E assim faremos! 

#vidaquesegue

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

Hoje esse espa-
ço será diferente. 
Comemoramos a 
Páscoa neste fim 
de semana. Para 
cada pessoa ou lu-
gar, um sentido 
diferente. Mas a 
sensação de es-
perança de uma 
vida nova é muito 
apropriada para 
esse momento.

Aprendemos a 
nos reinventar. Um 
novo normal que 
pode ser habitu-
al. Que contar uns 
com os outros é 
fundamental.

Ac red i t o  que 
mais uma vez de-
vemos aproveitar 
os vários motivos 
que temos e buscar 
o melhor em nossa 
cidade.

Tem tanta gente 
vendendo ovos de 
Páscoa tão gosto-
sos. Difícil até esco-
lher um. Ateliê do 
Açúcar, Bombolo, 
DoceAna, Formi-
gueiro, Sabores 
do Coração, além 
de tantas outras 
doces e maravilhas 
que irão deixar sua 
mesa maravilhosa.

Quer um prato 
especial? Um ba-
calhau? Ou aquele 
prato que a família 
gosta? Blumenau 
Mistrô, Paula Mi-
let, Castelinho, 
Pissanga...

Têm tudo que a 
gente precisa para 
tornar nossa Pás-
coa mais gostosa 
e mais aconche-
gante. Verifique 
suas redes sociais. 
Lembre-se de seus 
amigos. Olhe para 
a mercearia do 
bairro. Do depósito 
de bebida conheci-
do. Assim, faremos 
a diferença.

Se viver a Páscoa 
é procurar a reno-
vação, acreditar 
que dias podem e 
devem ser melho-
res, sejamos a di-
ferença que tanto 
buscamos.

E surpreenda al-
guém! De um pre-
sente àquela pes-
soa que está pelas 
ruas, nos asilos, 
esquecidos muitas 
vezes. Às vezes um 
simples olhar faz o 
milagre desejado!

Agradeço desde 
já a cada um de vo-
cês que nos acom-
panham todas as 
semanas, apoian-
do, acreditando e 
gostando de todo 
o trabalho. 

Uma feliz e aben-
çoada Páscoa para 
todos vocês, reple-
ta de esperança, 
de acolhimento e 
de bem querer ao 
próximo.

Um abraço
Valéria Fortes

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Quem não conhece essa pessoa mais famo-sa de Lorena? Carreirinha!! Sempre de olho nas notícias e em pessoas que são histórias em nossa cidade. Já é um “quase” proprietário de um certo banco na Praça! Conhece todo mundo, nem precisa ser famoso. Você é show, meu querido!!!

Gata gatíssima é a Ana Carolina 
Savioli! Uauuu... Já está abalando 
corações, com certeza. É muita 
delicadeza e fofura nesse olhar, 
não acham???

  Pode ser difícil mas nada impossível co-

memorar a vida de uma pessoa tão querida. 

A família Licarião não mediu esforços para 

festejar o aniversário do paizão Moacy Li-

carião. Os nossos desejos de saúde, alegria 

e muitas bênçãos!

Quem não conhece a mestra das mestras Enedina Paiva Reis Castro. Mulher sensacio-nal!!! Professora que deixou marcas positivas de aprendi-zado, de vida e exemplos para todos que tiveram o prazer dessa convivência. Amada, sou sua fã!

“Tem um aviso na porta do meu coração: Quem não dança 
conforme o ritmo da casa, não perca tempo tocando a campainha.” 

Maria Bethânia

 Hoje, mais que nunca, é importante buscar uma vida 
saudável. Quem aderiu a onda das bikes foi esse trio 
adorável: Jair José, Roziani e Ana Víriginia! Não é 
demais?? Bons exemplos devem ser seguidos!

 Impossível resistir a 

esse sorriso tão lindo! 

Karina Xavier vem ar-

rasando nos flashs nos 

nossos dias. Charmosa, 

linda, encantadora. Você 

é admirável, viu?  

  Impossível não dar um destaque para essa belíssima conquista em Guaratinguetá: Assessoria Munici-pal da Mulher e Cidadania. Não é sensacional??? Mais um destaque da amada Dani Dias, que espero que seja um exemplo a ser seguido por toda a região! Só uma palavra: gratidão!!!

Natália tem recebido um 

destaque nas redes sociais 

mas ainda precisa de muita 

ajuda. Que tal entrar neste 

movimento solidário e aju-

dá-la passar por essa fase 

tão delicada? Tem Vakinha 

aberta... só participar. 

  Difícil escrever... mas impossível não dizer... vá 
em paz, Dr. Paulo Neme. Você fez a diferença e fará 
muita falta. Mas dizem que os bons voltam para casa... 
e assim se fez. Obrigada por tudo. Esteja em paz.


