
A Família Atos se despediu hoje de um grande irmão. 
Milton Silva, o Miltinho, se foi hoje, após 66 anos de uma 
vida repleta de desafios, como o desenvolvimento do nosso 
programa diário Atos no Rádio, onde deixou sua marca 
com seu jeito sarcástico de falar sobre os bastidores da 
política, ao lado de Eder Billota.

Foram 14 anos de parceria no rádio, passando com o 
mesmo programa político pelas emissoras Cultura AM, 
Monumental AM, Super Rádio Piratininga AM, Interativa 
FM e Transamérica FM.

Contador, político, radialista, advogado e futebolista – 
não são poucas as facetas de Miltinho, mas as principais 
delas são as de amigo e pai. Helen, Alan e Wallace se des-
pediram do pai nesta sexta-feira. Outra “filha” de Miltinho 
nasceu no Atos no Rádio, a coluna “Contagem Regressiva”. 
Era com essa participação que ele trazia um resumo do 
panorama político regional, contando os meses, semanas, 
dias e até horas que o eleitor tinha para descobrir quem 
seria a melhor aposta para a próxima eleição. O “beliscão 
diário” lembrava o que poucos faziam e os que nada en-
tregavam à população no poder público. 

Vereador de três mandatos, Miltinho foi presidente 
da Câmara de Lorena e um dos cabeças do projeto que 
emancipou a cidade de Canas.

Longe do plenário, focou no trabalho como contador, e 
depois dos sessenta anos, iniciou a faculdade de Direito, 
em Cruzeiro, onde se formou no final de 2020, concreti-
zando um sonho.

Amante do futebol, o “ex-são paulino”, como gostava 
de dizer, se orgulhava dos filhos futebolistas e desafiava 
o sol nas tardes quentes do Joana D’Árc. No estúdio do 
Jornal Atos criticou, questionou, contrariou e alfinetou, 
sempre com uma risada gostosa e engraçada entre um 
comentário e outro.

Nesta sexta-feira, Miltinho se foi. Vítima do mesmo 
vírus que levou sua amada Irene, na última semana. Foi 
fazer parceria com outro amigo, nosso colunista Cataldi, 
que nos deixou em março. Parceria com tantas outras 
personalidades, que se foram nos últimos meses. Figuras 
que agora devem estar rindo ao lado do Miltinho do BC...
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Um adeus ao Miltinho do BC

Justiça acata Seccold, 
afasta Celão em Guará
Operação “Overcharge” rastreia crime em contratos; decisão 
determina sequestro de R$ 801.723, por prejuízo aos cofres públicos

Em nota divulgada na noite 
desta sexta-feira (23), o Sec-
cold (Setor Especializado no 
Combate a Corrupção, Orga-
nização Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro) da Seccional da 
Polícia Civil de Guaratinguetá 
revelou que o inquérito sobre 
a denúncia de crimes licita-
tórios, de corrupção passiva 
e ativa, falsidade ideológica e 
organização criminosa contra 
grupo que atuou na Câmara 
foi acatado pela Justiça. Um 
dos principais denunciados 
na operação “Overcharge”, o 
vereador Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD), teve pedido para 
afastamento das atividades 
do Legislativo. Celão era o 
presidente da Casa no período 
investigado pela Seccold, que 
apurou por meio de documen-

tos, testemunhos, imagens de 
gravação, dados extraídos de 
dispositivos eletrônicos, relató-
rio técnico do Tribunal de Con-
tas do Estado e confissão de um 
dos investigados. O relatório 
policial, realizado após de-
núncia do Ministério Público, 
aponta “...crimes graves, como, 
por exemplo, o recebimento de 
‘propina’ (valores indevidos) 
pelo então presidente da Câma-
ra, no valor de R$ 15 mil, pagos 
mensalmente por empresário 
favorecido em contratações 
por procedimentos ilegais de 
dispensa de licitação, mediante 
direcionamento, conluio de 
empresas, falsidades docu-
mentais e superfaturamento 
de preços de serviços... (trecho 
da nota)”.

Celão, que teve ordem de afastamento da Câmara nesta sexta-feira

Fotos: Leandro Oliveira

Em encontro com Doria, Lorena apresenta 
projeto para implantar hospital regional

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) entregou o projeto 
técnico do Hospital Regional ao 
governador João Doria (PSDB), 
na última terça-feira (20), em 
São Paulo. O documento apon-
ta as vantagens técnicas que 
credenciam Lorena a sediar 
o aparelho público, um dos 
principais pontos do plano de 
governo do ainda candidato 
Ballerini, em 2020. O prefeito 
se reuniu com Doria no Palá-
cio dos Bandeirantes, sede do 
governo paulista. Além do vice-
-governador, Rodrigo Garcia, e 
o secretário estadual de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, o encontro contou com 
as presenças do subsecretário 
estadual de Relacionamento 
com os Municípios e ex-pre-
feito de Taubaté, Ortiz Júnior, 
e o assessor da secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
Ivan Lima. Pág.  3

Sylvio Ballerini, Doria e Beto Pereira durante apresentação de projeto

Material repassado para campanha pró-entidades em Guaratinguetá

Fotos: Divulgação PML

Aparecida tem 
queda de 90% 
de arrecadação 
em março

Pouco mais de um ano do 
início da pandemia do novo 
coronavírus, Aparecida en-
frenta o pior momento de 
sua história. O município viu 
sua arrecadação de impostos 
cair 90% no mês de março e 
está com 80% da população 
desempregada, de acordo 
com o prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, o Piriquito (Po-
demos).

Os números foram infor-
mados pelo prefeito duran-
te entrevista ao programa 
Atos no Rádio, na última 
segunda-feira (19), quando 
ele destacou que a situação 
é “calamitosa”.

Turismo investe 
até R$ 3 milhões 
para criar Trem 
dos Romeiros

O Circuito da Fé da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) terá mais uma atra-
ção turística, com o projeto 
do Trem dos Romeiros, que 
ligará São Paulo a Apareci-
da. Para o Estado, a proposta 
tem capacidade para alavan-
car a atividade turística de 
outros sete municípios da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte): Cachoeira 
Paulista, Canas, Cunha, Gua-
ratinguetá, Lorena, Piquete 
e Potim.

Isael analisa a implantação de  
kit Covid e espera mais dez UTI’s

Com ocupação acima de 
100% da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) para en-
frentamento da Covid-19, o 
prefeito Isael Domingues (PL) 
visitou, na última semana, a 
cidade de Porto Feliz, que faz 
uso do kit Covid no protocolo 
de tratamento à doença. O 
Município prepara a entrega 
de mais dez leitos para ame-
nizar a situação preocupante 
na estrutura de atendimento. 
A proposta era conhecer de 
perto as experiências no en-
frentamento da pandemia. O 

prefeito chegou a mencionar 
que diante da guerra contra 
o vírus é preciso “usar todo o 
arsenal terapêutico possível”. 
Porto Feliz conta com uma 
população estimada em cin-
quenta mil habitantes e tem 
registrado queda no índice de 
letalidade causada pelo vírus. 
O prefeito Antônio Cássio 
Prado (PTB) entregou a Isael o 
protocolo de manejo da hidro-
xicloroquina e azitromicina em 
pacientes sem critérios iniciais 
de internação.

Entidades de 
Guará recebem 
seis toneladas 
de alimentos

Após doar grande quantida-
de de alimentos à população 
de Aparecida no fim de março, 
a Ceagesp (Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo) encaminhou no 
último final de semana mais de 
seis toneladas a Guaratinguetá. 
Além de hospitais, os manti-
mentos foram encaminhados 
para 29 entidades assistenciais 
do município.Pág.  7 Pág.  5
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Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...

Thales Gabriel

Rato tomando conta... 
...do queijo Tem gente em Lo-

rena esperando para ver no que 
vai dar a ‘ideia’ do prefeito Sylvio 
Ballerini em colocar uma ‘ratazana 
para tomar conta da queijolândia’.

Confronto presencial
Parece que o ex-vereador Antô-

nio Marciano (aquele que disseram 
que matou o Locateli no grito) 
formou coro com Anderson Diogo 
no confronto político de Cruzeiro. 
Comenta-se que além do esculacho 
na gratuidade do Facebook, a dupla 
tem partido para o ataque de forma 
presencial. A torcida de muitos é 
que uma hora eles encontrem pela 
frente a turma dos comerciários de 
Charles Fernandes...

Destaque dos 100 dias
Em pouco mais de 100 dias de 

mandato, a Câmara de Piquete já de-
monstra a população que, com raras 
exceções, aliás, ‘bem raras mesmo’, 
o elenco de vereadores desta atual 
legislatura já se destaca como o mais 
promissor dos últimos anos, em 
resposta ao atendimento dos mora-
dores e apoio ao desenvolvimento 
da cidade em suas potencialidades. 
Observaram que se depender do 
Legislativo, o Executivo vai poder 
acelerar o crescimento do município 
que vai encontrar votos favoráveis 
no plenário...

Piscina ‘cheia ou furada’?
Correu pelos corredores de Câ-

mara de Cachoeira que o vereador 
Léo Fênix (PL), no afã de salvar 
a pele dos colegas Maximiano 
e Felipe Piscina da expulsão do 
Democratas – por conta do escân-
dalo que fizeram com o médico na 
Santa Casa, esteve em São Paulo, 
no diretório do partido, para tentar 
reverter a punição em apenas 60 
dias de afastamento. Disseram que 
sua missão é evitar a cassação do 
mandato da dupla. Ah! Falaram que 
já tem propo$ta para sugestão de 
voto no pedaço...

Hospital ou verba?
O prefeito de Lorena, Sylvio 

Ballerini, cumpriu agenda na última 
terça-feira com o vice-governador 
de Estado, Rodrigo Garcia. Em 
pauta, assun-
tos ligados à 
habitação e ao 
disputado Hos-
pital Regional. 
Munido de um 
estudo técnico 
de viabilidade 
– made-in-Ma-
fu, Sylvinho foi 
mais longe, propôs a antecipação 
das especialidades que o Regional 
atenderia e os recursos, uma vez 
que uma eventual construção deste 
hospital estaria descartada para os 
próximos anos...

Olha quem chegou... 
...de repente!!! A princípio, Syl-

vio Ballerini e sua comitiva estavam 
programados para audiência apenas 
com o vice-governador, mas segun-
do os ventos palacianos, quando 
Doria percebeu a movimentação de 
muitos prefeitos em seu território, 
adivinha: ele resolveu entrar em 
cena para sair na foto com os supos-
tos cabos eleitorais de 2022. Como 
diz o ditado: “bobo é ovo que não 
para em pé...”!

Credenciamento
A ‘choradeira’ do prefeito Luiz 

Carlos de Siqueira – o Piriquito, pela 
falta de recursos e necessidades da 
população de Aparecida neste perío-
do de pandemia, foi tão convincente 
que comoveu até o presidente da 
República, que respondeu com a 
doação de toneladas de alimentos 
ao ponto de ter que repartir com as 
cidades vizinhas para não perder. 

Guaratinguetá - Para amenizar 
os efeitos da crise impulsionada 
pela pandemia do coronavírus, a 
secretaria de Governo da Prefeitura 
planeja junto ao Sebrae e ACEG –
Associação Comercial, o Recupera 
Guará. A finalidade é criar uma 
série de cursos de qualificação de 
mão de obra à classe trabalhadora, 
palestras e mecanismo em consul-
toria de créditos aos empresários, 
promover balcão de negócios en-
volvendo o poder público, empresas 
e indústrias. De acordo com João 
Vaz, secretário de Governo, o Re-
cupera Guará deve acontecer no 
início do segundo semestre.

Saúde do Estado - A secretaria 
estadual de Saúde, que vem manten-
do cerca de 400 pacientes da região 
do Médio Vale e Vale Histórico na 
fila de espera pelo tratamento de 
radioterapia. Há quase dois anos, 
o Estado abriu um processo de 
chamamento público para contratar 
uma empresa para realização destes 
procedimentos, mas até o momento 
não assinou a homologação do con-
trato com a vencedora. Pacientes da 
região que conseguem senha para 
as sessões de radioterapia têm de 
se deslocarem até Guarulhos, na 
Grande São Paulo, para conseguir 
dar andamento em seus tratamentos.

A CPI DA VERDADE!
Finalmente, a CPI da Covid foi 

formada.
Evidente, que o Presidente fez 

de tudo e fará para “melar” a CPI de 
370 mil brasileiros mortos!

O país poderia evitar esta des-
graça? 

É o que cabe a esta CPI de-
monstrar.

Quanto aos seus membros é o 
que temos disponíveis.

Infelizmente, no país, toda CPI 
é revestida de cunho político com 
dois objetivos: ressuscitar políticos 
do ostracismo – grande oportuni-
dade para Renan Calheiros e Tasso 
Jereissati - ou lançar políticos 
desconhecidos já indiciados em al-
guma falcatrua e uma oportunidade 
para destruir o inimigo político, de 
forma sutil.

Momento de destruição de re-
putações.

Sempre foi assim o objetivo 
das CPI´s.

Próprio de país sem maturidade 
política, pois a CPI é um instru-
mento de correção administrativa, 
apuração de inépcia de gestão, 
desmandos no aparelho estatal, atu-
ando no controle da administração 
pública e na defesa dos interesses da 
coletividade.

No passado Comissões Parla-
mentares, como a do “sangue suga” 
em que 72 membros dos governos 
renunciaram aos seus cargos foram 
para casa tranquilamente e nada foi 
apurado e ninguém indiciado.

A renúncia do indiciado encerra 
a CPI.

Milhões de reais jogados no 
lixo, em corrupção no ministério 
da Saúde.

Para verificar a denúncia de ir-
regularidade a CPI de poderes para 
investigar, - daí a blindagem política 
aos políticos em evidência, ouvir os 
indiciados no caso, - ex-ministros da 
Saúde -, testemunhas, pedir docu-
mentos e informações aos órgãos de 
Administração e tomar depoimentos 
de autoridades.

Neste período de democratização 
apenas três CPI´s lograram sucesso.

A do governo Collor, persona-
lizado na figura do seu chefe de 
campanha, (P.C. Farias), Paulo 
Cesar Farias, que redundou no im-
peachment do ex-presidente Collor, 
que renunciou antes do término do 
processo.

A outra grande comissão a do 

Correios, que explodiu na CPI do 
“Mensalão”, transforma em Ação 
Penal 470, percussor da Lava Jato 
da Petrobrás.

A CPI dos “anões do Orça-
mento”.

E, finalmente, a CPI dos dolei-
ros que virou o maior escândalo de 
corrupção que o mundo ocidental 
tomou conhecimento e criou o ícone 
do combate à corrupção: a Lava Jato.

A Comissão não pode decretar 
prisões ou buscas e apreensões de 
bens e documentos e nem poder 
para afastar um investigado do seu 
grupo durante a realização das in-
vestigações.

O caso da atual CPI, ora instau-
rada, visa apurar responsabilidade 
pelo caos e o desmando de uma ação 
exclusiva do Poder Executivo com 
claras omissões que levou o pro-
blema à Suprema Corte para definir 
ações constitucionais.

A falta de liderança do presidente 
Bolsonaro um fato inconteste.

Não soube coordenar politi-
camente esta pandemia buscando 
culpados quando não existia.

O Poder Legislativo também se 
omitiu diante de tanta desordem e 
o poder Judiciário a ditar regras de 
como os poderes deveriam agir.

A judicialização do processo 
democrático.

Pela gravidade do tema e o 
resultado que o país atingiu, sobre 
todos os aspectos, esta CPI não terá 
problemas para analisar o problema 
com profundidade diante de tantas 
provas nas quais o presidente Bol-
sonaro foi o grande protagonista.

Negou a ciência, a orientação de 
especialistas infectologistas, desen-
volveu, por conta própria receitas 
preventivas colocando em risco a 
vidas das pessoas.

Autorizou a produção de remé-
dios inofensivos na prevenção da 
pandemia e causadores de efeitos 
colaterais.

Com a caneta na mão, dificilmen-
te se sairá bem desta situação, o que 
é o que mais deseja a oposição.

Esta CPI poderá se tornar muito 
útil à sociedade para rever o Plano 
Nacional de Imunização de um 
vírus altamente violento e mutante 
para um país de extensão territorial 
continental; ações preventivas e a 
formação de um Comitê de Crise 
Permanente, porque ele voltará 
como os maus políticos que perma-
necerão no cenário nacional.

A falta de liderança 
do presidente Bolsonaro 

um fato inconteste

“O maior déficit de 
certos governos situa-se 

entre as orelhas de seus governantes”
 Georg Stigler

Alinhando 2022

O vice prefeito de Guará, Regis Yasumura (PL), aposta de boa 
parcela dos eleitores locais para Assembleia Legislativa, tem buscado 
diálogo com lideranças de várias cidades da região. Na última semana 
ele conversou com o prefeito de Cachoeira Paulista, Antônio Mineiro, 
para alinharem alguns planos e parcerias para atendimento aos mora-
dores na área de fisioterapia e ações junto aos deputados que apoiam a 
pré-candidatura de Regis em 2022.

Antonio Mineiro e Regis Yasumura em um encotro mais que casual no politizado cafezinho do Atos

100 dias de mandato
O Atos no Rádio promoveu esta semana mais uma série 

de entrevistas com prefeitos da região em razão dos primeiros 
100 dias de governo. Saúde, educação, pandemia e desafios. 

Piriquito Isael Domingues Guilherme Carvalho
"...Aparecida é depositária da 
fé católica e 90% da população 
ficou sem trabalho; nosso clamor 
chegou ao presidente..." 

"investimos em saúde e 
estamos cuidado das pessoas, 
Pinda não parou suas obras e a 
zeladoria"

"o equilíbrio financeiro de 
Silveiras foi o antídoto contra 
os efeitos mais graves da 
pandemia..."

Junto as doações, não faltaram 
também propostas partidárias e de 
candidaturas porque seria a primeira 
vez que alguém conseguiria man-
dato na Câmara Federal às custas 
do choro...

Conexão direta
Circula pelos corredores da po-

lítica de Pinda que o trânsito livre 
que os vereadores vêm tendo com o 
gabinete de Isael Domingues acabou 
com o discurso dos três oposicionis-
tas de que o prefeito não atende a 
Câmara. Em conexão direta com os 
parlamentares Gilson Nagrin, Pastor 
Marcos, Regininha, Felipe Guima-
raes, Rogerio Ramos, Julinho Car, 
Renato Cebola e José Carlos – o Cal, 
o prefeito Isael recebe praticamente 
‘sem bater na porta’.

Fogo contrário
O prefeito Marcus Soliva resol-

veu antecipar a Câmara, ou melhor, 
o ‘G5 e meio’ e agendou para o 
início de maio a participação da di-
retoria executiva da Codesg – Com-

panhia de De-
senvolvimento 
de Guaratingue-
tá, para prestar 
contas aos vere-
adores em plená-
rio. Uma vez que 
a ‘mentoria’ do 
gabinete perce-
beu a ameaça ve-

lada numa eventual abertura de CEI, 
por que não promover a estratégia 
de ‘fogo contrário’? Disseram que 
os governistas já estão em campo 
para amenizar qualquer iniciativa 
contrária da oposição. Ah! O pessoal 
da praça está querendo saber se a 
prestação de contas será remota ou 
presencial...

Desafio à física
Se na lei da física “dois corpos 

não podem ocupar o mesmo espa-
ço”, imaginem em Cruzeiro onde a 
política identifica ‘três corpos que-
rendo ocupar a mesma cadeira’, a 
do prefeito Thales Gabriel? É como 
tentar dividir a herança com o corpo 
ainda no velório. Vamos aos fatos: 
a oposição, que no momento está 
mais fora ‘que alça de bule’, mas 
busca um meio de entrar; boa parte 

da equipe da própria administração 
especulando sobre o sucessor para 
‘garantir a $obrevivência’ e os pre-
feituráveis do governo com o ‘olho 
gordo’ em cima do vice...

Missão possível
Circula entre os bem informa-

dos do Vale que o PSD tem pres-
sionado o prefeito Thales Gabriel 
para ser o candidato a deputado 
estadual do partido pela região. Co-
menta-se que em pesquisa recente, 
Gabriel foi um 
dos mais men-
cionados nas 
consultas es-
pontâneas en-
tre a população 
e indicado por 
muitos prefei-
tos. Num es-
tudo de viabi-
lidade estratégica em Cruzeiro, o 
município continuaria em expan-
são, sob o comando do vice Paulo 
Scamilla, enquanto Thales puxaria 
os interesses locais junto ao go-
verno diretamente da Assembleia 
Legislativa. Só falta combinar 
com os eleitores. Com a palavra, o 
próprio, Thales Gabriel!!!

Perguntar não ofende
Em ritmo de pré-campanha, o 

ex-vereador Rafael Goffi vem para 
passarela eleitoral de Pinda com 
candidatura própria a deputado ou 
com a bandeira de Ortiz Junior?

Tropeçando no salto
A especulação política de Lorena 

acredita que tem vereador de primei-
ro mandato precisando baixar a bola 
nos discursos, no ‘puxa-saquismo’, 
nas médias baratas e principalmente 
no populismo. É bom lembrar o 
ditado antigo e certo que “quem 
muito fala, dá bom dia a cavalo”, 
principalmente quando pretende ser 
candidato a prefeito...

Mensagem cifrada
E por falar em especulação política 

em Lorena, parece que o volumoso 
que comanda o ‘pessoal de branco’ em 
frente à ‘praça de cima’, já está tendo 
de se ‘virar nos trinta’ para não perder 
o comando local, porque em frente à 
praça de baixo’, é persona non grata...

Marcus Soliva
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Justiça acata relatório da Seccold, afasta 
Celão e proíbe denunciados na Câmara
Operação “Overcharge” rastreia crime em contratos da última legislatura; decisão judicial 
determina sequestro de R$ 801.723, em valores relativos a análise de prejuízo aos cofres públicos

Em nota divulgada na noite 
desta sexta-feira (23), o Sec-
cold (Setor Especializado no 
Combate a Corrupção, Orga-
nização Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro) da Seccional da 
Polícia Civil de Guaratinguetá 
revelou que o inquérito sobre 
a denúncia de crimes licitató-
rios, de corrupção passiva e 
ativa, falsidade ideológica e 
organização criminosa contra 
grupo que atuou na Câmara 
Municipal foi acatado pela 
Justiça. Um dos principais 
denunciados na operação 
batizada “Overcharge”, o ve-
reador Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD), teve pedido para 
afastamento das atividades do 
Legislativo.

Celão era o presidente da 
Casa no período investigado 
pela Seccold, que apurou 
por meio de documentos, 
testemunhos, imagens de 

Da Redação
Guaratinguetá

gravação, dados extraídos 
de dispositivos eletrônicos, 
relatório técnico do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo e confissão de um dos 
investigados. O relatório poli-
cial, realizado após denúncia 
do Ministério Público, aponta 
“...crimes graves, como, por 
exemplo, o recebimento de 
‘propina’ (valores indevidos) 
pelo então presidente da Câ-
mara de Guaratinguetá, no 
valor de R$ 15 mil, pagos 
mensalmente por empresário 
favorecido em contratações 
por procedimentos ilegais de 
dispensa de licitação, median-
te direcionamento, conluio de 
empresas, falsidades docu-
mentais e superfaturamento 
de preços de serviços... (trecho 
da nota)”.

O documento foi recebido 
pelo Poder Judiciário na últi-
ma quinta-feira (22). A decisão 
judicial, ainda segundo texto 
da Seccold, determinou o “... 
levantamento do sigilo dos 
autos principais, tornando-o 

público”. A Justiça acatou a 
representação formulada pela 
investigação para decretar 
o afastamento do ex-presi-
dente da Câmara, que exerce 
mandato de vereador após 
reeleição em novembro de 
2020, com 1.624 votos. Celão 
foi o terceiro candidato mais 
votado, atrás apenas de Dani 
Dias e Márcio Almeida, ambos 
do PSC.

A decisão judicial determi-
nou também o afastamento 
de outros seis servidores da 
Câmara e a proibição dos 
denunciados de acessarem as 
dependências da Casa. Outra 
medida foi o sequestro de 
bens, em R$ 801.723, valor 
estimado e atualizado do 
prejuízo aos cofres do Legis-
lativo, efetivado pelo esquema 
investigado.

Em novembro, a Overcharge 
já havia levado à prisão de dois 
investigados e rastreado docu-
mentações em seis endereços 
pela cidade, entre eles, a pró-
pria Câmara de Guaratinguetá.

O vereador Marcelo Coutinho, o Celão, que teve ordem de afastamento da Câmara nesta sexta-feira

Fotos: Leandro Oliveira

Em encontro com João Doria, Lorena apresenta 
projeto para implantação de hospital regional
Ballerini detalha proposta para ampliar estrutura; Cruzeiro também busca apoio para sediar unidade

Lucas Barbosa
Lorena

Dando continuidade à busca 
pela implantação de um hos-
pital regional em Lorena, o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
entregou um projeto técnico 
ao governador João Doria 
(PSDB), na última terça-feira 
(20), em São Paulo. Além da 
necessidade, o documento 
aponta as vantagens técnicas 
que credenciam Lorena a 
sediar o aparelho público, um 
dos principais pontos do plano 
de governo do ainda candidato 
Ballerini, em 2020.

Acompanhado por parte 
de seu secretariado e do ve-
reador Beto Pereira (DEM), o 
prefeito se reuniu com Doria 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo paulista. 
Além do vice-governador, 
Rodrigo Garcia, e o secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, o 
encontro contou também com 
as presenças do subsecretário 
estadual de Relacionamento 
com os Municípios e ex-pre-
feito de Taubaté, Ortiz Júnior, 
e o assessor da secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
Ivan Lima.

Elaborado pelo enfermeiro 
de Saúde Mental da Prefeitura 
de Lorena e ex-vereador Valde-
mir Vieira, o Mafu, mestre em 
Ciências da Saúde, o estudo 
técnico apresenta diversos 
argumentos para que a cidade 
seja escolhida para abrigar 
um hospital regional. Entre 
eles, se destaca o fato de que 
Lorena já é referência para o 
atendimento de uma alta de-
manda de pacientes de outras 
17 cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte), além da 
estratégica posição geográfica 
da cidade, que conta com aces-
sos à rodovia Presidente Dutra 
e estradas intermunicipais que 
facilitariam o atendimento aos 
quase quinhentos mil morado-
res das sub-regiões do Circuito 
da Fé e Vale Histórico.

Outra justificativa aponta-
da pelo estudo é que Lorena 
possui uma consolidada estru-
tura de Saúde, já que abriga o 
AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) e o CER 
(Centro de Especialidades em 
Reabilitação).

Após a entrega do docu-
mento à Doria, a Prefeitura de 
Lorena aguarda uma análise 
e convocação para uma nova 
reunião.

Durante entrevista ao progra-
ma Atos no Rádio, no último 
dia 13, Ballerini destacou que já 
participou de pelo menos cinco 
encontros com representantes 
estaduais sobre o tema, alguns 
antes mesmo de ser eleito 
prefeito, quando ressaltou a 
necessidade da instalação de 
um hospital regional. Apesar de 

não citar os nomes das cidades, 
o chefe do Executivo afirmou 
que recebeu recentemente o 
apoio de oito Câmaras da re-
gião para a escolha de Lorena 
como sede de uma possível 
unidade.  

Na ocasião, o prefeito desta-
cou que não encara como uma 
disputa a busca de Cruzeiro por 

Sylvio Ballerini, Doria e Beto Pereira durante apresentação de projeto

Fotos: Divulgação PML

também abrigar o hospital, já 
que independentemente da 
escolha do local, a implementa-
ção resultaria numa importan-
te melhoria para a população 
de toda a região.

Há mais cinco anos manten-
do tratativas com o Estado, na 
tentativa de Cruzeiro receber 
um hospital regional, o pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) participou de uma reu-
nião virtual, em 17 de março, 
com autoridades estaduais so-
bre o tema. O encontro contou 
também com as participações 
dos prefeitos de Arapeí, Areias, 
Bananal, Lavrinhas, São José 
do Barreiro, Silveiras e Queluz, 
cidades que apoiam que Cru-
zeiro sedie o aparelho público. 
Em 22 de fevereiro, Fonseca 
já havia se reunido com o 
secretário estadual de Saúde, 
Jean Gorinchteyn, discutindo 
o tema em São Paulo.

Assim como Lorena, Cruzeiro 
aguarda também a análise do 
pedido e o agendamento de uma 
nova reunião com o Estado.

Além de São José dos Cam-
pos, apenas Taubaté e Caragua-
tatuba contam com hospitais 
regionais na RMVale. A cons-
trução da unidade na cidade 
litorânea, iniciada em 25 de 
julho de 2016 e com previsão 

inicial de entrega de até dois 
anos, foi marcada pelo atraso 
em sua conclusão. A data de 
inauguração da unidade foi 
remarcada por três vezes pelo 
Estado até o início de 2020.  

Em 30 de março do ano 
passado, início da pandemia, 
Doria autorizou a abertura do 
hospital em Caraguatatuba 
para o atendimento de vítimas 
da doença. Atualmente, oferece 
também à população do Litoral 
Norte exames e cirurgias de 
alta complexidade.

Estado – A reportagem do 
Jornal Atos solicitou à secre-
taria estadual de Saúde infor-
mações sobre o andamento 
das análises dos pedidos feitos 
pelas prefeituras de Cruzeiro e 
Lorena para a implantação dos 
hospitais. 

Apesar de preferir não dar 
detalhes sobre a situação das 
solicitações, a pasta informou, 
em nota oficial, que é de praxe 
do Governo do Estado realizar 
reuniões com os gestores muni-
cipais para acompanhamento, 
análise e definições técnicas de 
ações regionais.

O documento afirma que a 
secretaria de Saúde se mantém 
à disposição para o diálogo 
e levantamentos municipais, 
principalmente em estratégias 
de controle e combate à pan-
demia que, neste momento, 
segue como eixo prioritário de 
atuação. A pasta enfatizou que 
“toda medida de caráter regio-
nal é definida conjuntamente, 
e informada oportunamente 
com total transparência (tre-
cho do documento)”.

Aparecida tem queda de 90% de arrecadação de impostos em março
Com dependência do turismo, cidade é a mais afetada pela pandemia na região, com 80% da população sem fonte de renda

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Pouco mais de um ano 
do início da pandemia do 
novo coronavírus, Aparecida 
enfrenta o pior momento de 
sua história. O município viu 
sua arrecadação de impostos 
cair 90% no mês de março e 
está com 80% da população 
desempregada, de acordo com 
o prefeito Luiz Carlos de Si-
queira, o Piriquito (Podemos).

Os números foram informa-
dos pelo prefeito durante en-
trevista ao programa Atos no 
Rádio, na última segunda-feira 
(19), quando ele destacou que 
a situação é “calamitosa”. De 
acordo com os dados da secre-
taria da Fazenda, em 2019 a 

arrecadação de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
superou os R$ 7 milhões, 
mas caiu para R$ 5 milhões 
em 2020. A expectativa para 
esse ano, ainda segundo a 
pasta, era de R$ 7,5 milhões, 
mas nem 10% desse valor foi 
arrecadado até o momento.

Outra queda registrada foi 
no ITBI (Impostos de Trans-
missão de Bens Imóveis), que 
em 2019 foi de R$ 642 mil 
e agora está em R$ 288 mil, 
aproximadamente.

Com a redução, Piriquito 
destacou que o problema deve 
se agravar, já que os custos 
de atendimento e do serviço 
público na Prefeitura não 
caem. “A minha previsão do 
IPTU, que se encerra no dia 
29, de 100% arrecadação de 

receitas, eu recebi 10%. Meus 
alvarás de funcionamento, que 
também tinha uma previsão 
de 100% de arrecadação, 
recebi 8%(...) Com pandemia 
ou sem pandemia o custo da 
máquina é o mesmo”, justifi-
cou o prefeito.

Ainda segundo o chefe do 
Executivo, o Município pre-
cisa abrir a economia. “Nós 
ficamos oitos meses fechados 
e depois ficamos no ‘abre e 
fecha’. A situação da minha 
cidade é muito grave, por mais 
que eu tenha me esforçado, 
a situação hoje da cidade é 
grave”.

Questionado se a Prefeitura 
procurou orientação do TCE 
(Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo) em virtude da 
situação, o prefeito garantiu 

que buscou o apoio. “Conver-
sei por duas vezes com o Dr. 
Sérgio Rossi, que é diretor 
geral do Tribunal de Contas, 
para que ele entenda que eu 
preciso ter um jogo de cintura 
também. Não posso manter as 
coisas para execução. Agora, 
se a sociedade está sem di-
nheiro para comer, como ela 
vai ter dinheiro para pagar os 
impostos?”, completou.

Assistência – O Ministério 
da Cidadania lançou no dia 
26 de março o projeto Brasil 
Fraterno, em Aparecida. A 
cidade foi a primeira na ação 
do programa, que beneficiou 
sete mil famílias com a doação 
de mais de trezentas toneladas 
de alimentos arrecadadas por 
meio da parceria entre Minis-
tério da Cidadania, Programa 

Pátria Voluntária, Ceagesp 
(Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo) 
e empresários mobilizados 

pelo secretário nacional de 
Assuntos Fundiários do Mi-
nistério da Agricultura, Luiz 
Antônio Nabhan Garcia.
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

Prosseguindo com o pro-
grama “Cidade Inteligente”, 
Pindamonhangaba anunciou, 
na última semana, a insta-
lação setecentas câmeras 
de segurança. A ação prevê 
ainda a instalação de mais 
dispositivos de monitora-
mento.

Instaurado ainda em de-
zembro de 2020, com foco 
no crescimento tecnológico 
e econômico, o Município 
instalou as câmeras em cru-
zamentos, prédios públicos 
em áreas externas e internas, 
além dos pontos de wi-fi em 
praças públicas. A proposta 
é atender locais de grande 

Turismo investe até R$ 3 milhões 
para Trem dos Romeiros na região
Proposta liga São Paulo a Aparecida, com foco na movimentação religiosa; locomotiva 
promete transportar até quinhentas pessoas em circuito que é aposta para o setor

O Circuito da Fé da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) terá mais uma atra-
ção turística, com o projeto 
do Trem dos Romeiros, que 
ligará São Paulo a Aparecida. 
Para o Estado, a proposta tem 
capacidade para alavancar a 
atividade turística de outros 
sete municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte): Cachoeira Paulista, 
Canas, Cunha, Guaratinguetá, 
Lorena, Piquete e Potim.  

O assunto foi debatido em 
uma reunião na última sexta-
-feira (16), de prefeitos e se-

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

cretários de turismo da região 
com o chefe de Gabinete da 
Setur (secretaria Estadual de 
Turismo), Wagner Hanashiro.

De acordo com Márcia Filip-
po, ex–secretária de Turismo 
de Aparecida e atualmente 
presidente da Região Turísti-
ca da Fé, em 2019, antes da 
pandemia de Covid-19, cerca 
de 16 milhões de turistas 
procuraram a região.

Levantamento realizado 
pelo Ciet (Centro de Inteligên-
cia da Economia do Turismo) 
aponta que 86,32% das pesso-
as que visitam Aparecida são 
motivados pelas atividades 
e características ligadas à 
religião.

A proposta é transformar o 
serviço referência no Brasil ao 
conectar um dos mais impor-

tantes polos turísticos com a 
maior cidade do país. Para 
isso, o investimento previsto 
para o Trem dos Romeiros 
é de R$ 3 milhões no prazo 
de um ano para as primeiras 
operações, com envolvimento 
de agentes e operadoras de 
turismo, da comunidade do 
entorno e da Região Turística 
do Vale do Paraíba.

Segundo o projeto, que 
ainda não tem uma data para 
o início de atividades, o trem 
sairá da Estação da Luz, na 
capital paulista, e viajará por 
180 quilômetros até Apare-
cida, com expectativa para 
transportar até quinhentas 
pessoas por viagem e, apro-
ximadamente, quatro mil 
passageiros por mês.

Inicialmente a partida da 
Luz será às 7h com chegada 
em Aparecida às 12h. A volta 
para São Paulo será às 17h. 
Outros municípios, conside-
rados estratégicos para o tu-
rismo, devem receber outras 
paradas em novas fases do 
projeto.

Os valores dos bilhetes 
estão estimados entre R$120 
a R$ 500, de acordo com 
diferentes categorias e aco-
modações.Movimentação turística em Aparecida é foco do Trem do Romeiro anunciado pelo Governo do Estado
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Cachoeira Paulista formaliza adesão à Associação RT da Fé
Região Turística da Fé é composta por nove cidades da RMVale e aposta para alavancar investimento no setor

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

O prefeito de Cachoeira Pau-
lista, Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), formalizou na última 
quinta-feira (22) a adesão do 
município à Associação RT da 
Fé – Região Turística da Fé. A 
cidade passa a ter representa-
tividade no turismo regional 
ao cumprir mais uma etapa es-
tabelecida pelo Ministério do 
Turismo e secretaria Estadual 
de Turismo. Até o momento, 
apenas Cachoeira e Cunha já 
oficializaram a junção.

A Região Turística da Fé 

teve início em 2004, quando 
o Sebrae iniciou um proje-
to para fortalecimento do 
Circuito Turístico Religioso 
com as cidades de Aparecida, 
Guaratinguetá e Cachoeira 
Paulista. Em 2017, surge a 
necessidade de se trabalhar o 
Plano Regional de Turismo, e 
Canas, Cunha, Lorena, Pique-
te, Potim e Roseira se juntam 
às três cidades, iniciando a 
participação na elaboração 
do plano.

Na Associação, o município 
garante diversos benefícios, 
como apoio na construção do 
Plano Diretor de Turismo, pes-
quisa de demanda, inventários 

de equipamentos, serviços 
turísticos, infraestrutura de 
apoio ao turismo, criação do 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo), entre outros.

“Tanto o Governo Federal 
quanto o Estadual trabalham 
na ótica do turismo regio-
nalizado, por isso é funda-
mental essa integração para 
a promoção e progresso da 
nossa infraestrutura regional”, 
frisou Mineiro.

Estiveram presentes no 
encontro o vice-presidente 
Anderson Solcia, o secretário 
executivo, Distéfano Bastos e 
o diretor financeiro, Laércio 
de Paula, autoridades da RT 

da Fé. O secretário de Cultura 
e Turismo de Cachoeira Pau-
lista, Adriano Nogueira de Sá, 
a presidente do Comtur do 
município, Michele Netto, e o 
secretário de Finanças, Thales 
Satim também participaram 
do evento.

“Precisamos estar prepa-
rados para a retomada pós-
-pandemia com o turismo 
de proximidade, e principal-
mente trabalhar no médio e 
longo prazos, por isso quero 
agradecer aos vereadores 
que deram exemplo de cons-
ciência coletiva ao aprovar 
a lei autorizativa”, destacou 
Adriano Nogueira.Comunidade Canção Nova; Cachoeira adere a Rota Turística da Fé

Fotos: Arquivo Atos

Pinda instala setecentas câmeras 
para ampliar segurança pública
Ação faz parte do programa “Cidade Inteligente”, por acesso a 
atividades integradas; medida deve reforçar sistema municipal

movimentação, onde possa 
ser captada qualquer ima-
gem que reforce ou garanta 
a segurança pública.

A Prefeitura destacou que 
todos os secretários contam 
com aplicativo que possibilita 
o acesso às câmeras de seu 
setor, o que poderá colaborar 
com a gestão setor. “Cidade 
Inteligente é uma arquitetu-
ra onde podemos conectar 
várias ações através de uma 
rede de informática em que é 
possível trafegar esses dados. 
Todo esse projeto contempla 
automação da identifica-
ção desses atos. As câmeras 
nas entradas da cidade, por 
exemplo, podem identificar 
um veículo que tenha boletim 
de ocorrência e alertar as 
forças de segurança para au-

tuar esse veículo”, comentou 
o responsável pelo projeto, o 
secretário de adjunto de Ad-
ministração, Danilo Velloso.

Vislumbrando as próximas 
ações do Cidade Inteligente, o 
prefeito Isael Domingues (PL) 
destacou que há intenção 
de criar três COI’s (Centros 
de Operações Integradas), 
em Moreira César, Arareta-
ma e Cidade Nova, além de 
uma central CSI (Centro de 
Segurança e Inteligência). A 
previsão é que mais trezentas 
câmeras sejam instaladas em 
maio, garantindo mais segu-
rança para os moradores de 
Pindamonhangaba. A expec-
tativa é que os investimentos 
na área façam com que o 
índice de criminalidade caia 
no município.

Câmera instalada no Centro de Pindamonhangaba; cidade investe para ampliar estrutura da segurança

Fotos: Arquivo Atos
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Entidades de Guará recebem mais 
de seis toneladas de alimentos
Mantimentos são doados pela Ceagesp de São José; ação beneficia também hospitais

Lucas Barbosa
Guaratinguetá

Após doar uma grande 
quantidade de alimentos 
à população de Aparecida 
no fim de março, a Ceagesp 
(Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de 
São Paulo) encaminhou 
no último final de semana 
mais de seis toneladas a 
Guaratinguetá. Além de 
hospitais, os mantimentos 
foram encaminhados para 
29 entidades assistenciais 
do município.

De acordo com a Prefei-
tura de Guaratinguetá, a 
doação de frutas, verduras 
e legumes foi realizada pela 
unidade da Ceagesp de São 
José dos Campos. 

A ação solidária foi solici-
tada pelo vereador Marcelo 
da Santa Casa (PSD), que 
descreveu à direção da 
empresa pública federal as 
dificuldades econômicas 
enfrentadas pelos hospitais 
e instituições assistenciais 
da cidade em meio à pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19).

Em nota oficial, o Execu-
tivo enalteceu a atitude da 
Ceagesp, afirmando que “as 
doações têm uma variedade 
de frutas, legumes e ver-
duras que irão fortalecer 
o cardápio das entidades 
e garantir um reforço no 
atendimento às famílias por 
elas acompanhadas”.

Entregues pelos cami-
nhões da Ceagesp na manhã 
da última sexta-feira (16) no 
Recinto de Exposições, que 
fica na entrada do municí-
pio, os alimentos foram di-
vididos em kits pela equipe 
da secretaria de Assistência 
Social. No período da tarde, 
parte dos mantimentos foi 
destinada à Santa Casa de 
Misericórdia e ao Hospital 
Frei Galvão.

Além do Grupo da Fra-
ternidade Irmão Altino e o 
Serviço de Ação Social da 
Igreja Metodista, os demais 
kits foram encaminhados 
às entidades assistenciais 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), 
Ação Social da Paróquia São 
Pedro, Ação Social da Pa-
róquia São Francisco, Casa 
da Criança Laura Vicuña, 
Casa Dom Bosco,  Casa de 
Repouso Santa Isabel, Casa 
do Puríssimo Coração de 
Maria, Casa Betânia, Fazen-
da da Esperança, Projeto 
Girassol, Obra Auxiliar da 
Santa Cruz, Comunidade 
Anuncia-me, SOS (Serviço 
de Obras Sociais), Centro 
de Convivência de Idosos 
Terra das Garças, Igreja 
Carisma, Lar Nossa Senhora  
Santana, Lar São Francisco 
de Assis, Lar Vicentino, Lar 
São José, Novo Amanhã, 

Pastoral de Rua –  Paróquia 
Nossa Senhora das Graças e 
Porta do Céu. 

Aparecida – Após o prefei-
to de Aparecida, Luiz Carlos 
de Siqueira, o Piriquito 

(Podemos), realizar no fim 
de março um apelo na mídia 
sobre a delicada situação 
financeira enfrentada pela 
maioria dos moradores da 
cidade, impactada pela drás-

tica redução do turismo reli-
gioso devido à pandemia, a 
direção da Ceagesp promo-
veu uma campanha de arre-
cadação de alimentos entre 
os seus permissionários. No 

último dia 25, a empresa 
pública federal entregou ao 
município, através do apoio 
do Exército e outras forças 
de Segurança Pública, uma 
doação de mais de duzentas 

toneladas de mantimentos.
Desde então, a Prefeitura 

de Aparecida vem realizan-
do a distribuição dos kits 
de alimentos às famílias 
cadastradas na secretaria 
de Assistência Social. Se-
gundo a pasta, a segunda 
etapa de entrega, que assim 
como a primeira percorrerá 
também todos os bairros 
da cidade, foi iniciada na 
última segunda-feira (19) no 
Santa Edwiges. Na terça-fei-
ra (20) começaram a serem 
atendidos os moradores do 
Vila Mariana.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2021
CONVITE Nº 04/2021
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado na modalidade 
Convite nº 04/2021, cujo objeto é a "Contratação de empresa para a aquisição 
de peças originais de primeira linha para a frota municipal", considerando a Ata 
de julgamento da proposta emitida pela Comissão Permanente de Licitações, 
HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto à empresa BARBOSA TRUCK 
CENTER LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 08.902.708/0001-40 pelo valor de 
R$ 144.761,80 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um 
reais e oitenta reais). Fica a empresa vencedora convocada para a assinatura 
do Termo Contratual no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta data, 
conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 23 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO MOTA VIANA, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro, estado civil
divorciado, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
novembro de 1989, residente e domiciliado na Travessa das Betulas nº 37, Paque Lago
Azul, nesta cidade, filho de EDSON ALVES VIANA JÚNIOR e MIRIAN REGINA MOTA.
SHAENE VITORINO RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
agosto de 2002, residente e domiciliada na Travessa das Betulas nº 37, Paque Lago
Azul, nesta cidade, filha de PAULO DONIZETE RAMOS e VALDIRENE VITORINO
AUGUSTO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RONIEL MOREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Oeiras-PI, no dia 16 de
fevereiro de 1993, residente e domiciliado na Rua Tenente Djalma de Oliveira Franco
nº 440, Campos Maia, nesta cidade, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
e ANA MARIA MOREIRA DA SILVA DE SOUSA.
JACKELANE BENÍCIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Oeiras-PI, no dia 18 de
agosto de 1996, residente e domiciliada na Rua Tenente Djalma de Oliveira Franco nº
440, Campos Maia, nesta cidade, filha de JOSÉ FRANCISCO CESAR DO
NASCIMENTO e FRANCISCA DA SILVA BENÍCIO. 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, 19 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUIZ BARRETO, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro, estado
civil solteiro, de 51 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
janeiro de 1970, residente e domiciliado na Rua Benedito Darcy Monteiro nº 255,
Araretama, nesta cidade, filho de ISIDORO BARRETO e MARIA JOSÉ BARRETO.
ANA CLAUDIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
junho de 1973, residente e domiciliada na Rua Benedito Darcy Monteiro nº 255,
Araretama, nesta cidade, filha de ROMEU ROSA DA SILVA e MARIA APARECIDA
BRAZ DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON LUIZ SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão acabador,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de junho de 2000, residente e domiciliado na Rua José Vendramin nº 157, Araretama,
nesta cidade, filho de VENILTON PAULO DA SILVA e MARIA JOSÉ DE SOUZA.
THAINARA DA SILVA DO AMARAL SIMÕES, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia
06 de junho de 2001, residente e domiciliada na Rua José Vendramin nº 157, Araretama,
nesta cidade, filha de JOSINEI BENEDITO DOS SANTOS SIMÕES e TATIANA DA
SILVA DO AMARAL SIMÕES. 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, 20 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL PEREIRA GUILHERME, de nacionalidade brasileira, profissão caldeireiro,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 15 de
março de 1974, residente e domiciliado na Rua Major João Romeiro Filho nº 38,
Parque São Domingos, nesta cidade, filho de PAULO GUILHERME e IZALTINA
MARIA PEREIRA GUILHERME.
SELIANA BARBOSA SALUM, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em
enfermagem, estado civil divorciada, de 53 anos de idade, nascida em Carpina-PE, no
dia 02 de janeiro de 1968, residente e domiciliada na Rua Major João Romeiro Filho nº
38, Parque São Domingos, nesta cidade, filha de SEVERINO ANTERO BARBOSA e
CREUZA PEREIRA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURO ANTONIO BOVO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor
externo, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 26
de setembro de 1983, residente e domiciliado na Rua Anacleto Rosas Junior nº 303,
Cidade Jardim, nesta cidade, filho de MAURO ANTONIO BOVO e CRISTINA PERSIA
CAMILO BOVO.
ROSANA ARAUJO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em
enfermagem, estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Ourinhos-SP,
no dia 03 de janeiro de 1967, residente e domiciliada na Rua Anacleto Rosas Junior nº
303, Cidade Jardim, nesta cidade, filha de JOÃO DAMASCENO DOS REIS e APARECIDA
ARAUJO DOS REIS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MESSIAS ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão frentista, estado
civil divorciado, de 56 anos de idade, nascido em Roseira-SP, no dia 30 de agosto de
1964, residente e domiciliado na Rua Sebastião Vieira nº 28, Araretama, nesta cidade,
filho de BENEDICTO ALVES FERREIRA e MARIA ERCILIA DE OLIVEIRA FERREIRA.
ALCILENE DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado
civil solteira, de 56 anos de idade, nascida em Umuarama-PR, no dia 15 de junho de
1964, residente e domiciliada na Rua Sebastião Vieira nº 28, Araretama, nesta cidade,
filha de LAURA MARIA DE ANDRADE. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO FELIPE DE SOUZA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de novembro de 2000, residente e domiciliado na Avenida Rio de Janeiro nº 656,
Cidade Nova, nesta cidade, filho de DAVID FERNANDES DA CRUZ e ROSIANI DE
SOUZA CRUZ.
YASMIN NÁTALI VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora de
idosos, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 05 de outubro de 2000, residente e domiciliada na Rua Jaboticabeira nº 296,
Jardim Eloyna, nesta cidade, filha de PAULO JOSÉ DA SILVA e TABATA NATALI
VIEIRA DE LIMA. 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, 22 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JORGE LUCAS SILVA NÓBREGA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de março de 1993, residente e domiciliado na Avenida Dr. Luiz Gustavo Raposo
Homem de Mello, Condominio Pinos Bloco 5B, apto. 101, Bem Viver, nesta cidade,
filho de ANTONIO FERNANDES NÓBREGA NETTO e ROSANGELA APARECIDA
DA SILVA NÓBREGA.
DAIANE APARECIDA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 25 de novembro de 1994, residente e domiciliada na Avenida Dr. Luiz Gustavo
Raposo Homem de Mello, Condominio Pinos Bloco 5B, apto. 101, Bem Viver, nesta
cidade, filha de DORIVAL MARCOS DE JESUS e DALMA CINACHI. Apresentaram
os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SEBASTIÃO DOS SANTOS CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 49 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 28 de fevereiro de 1972, residente e domiciliado na Rua Major Antonio
Ramalho dos Santos, nº221, Chacara Galega, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
BENEDICTO CORDEIRO e TEREZINHA DE JESUS SANTOS CORDEIRO.
ROSELI ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada,
de 50 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de fevereiro de
1971, residente e domiciliada na Rua Major Antonio Ramalho dos Santos, nº221,
Chacara Galega, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO ALVES e MARIA
APARECIDA DOS SANTOS ALVES. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO CESAR DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão instrutor de
trânsito, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 24 de janeiro de 1983, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel nº 129, Parque São Domingos, nesta cidade, filho de PALMIRA
SEBASTIANA DE ALMEIDA.
ADRIELLE CUNHA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
setembro de 1990, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Orlando Drumond
Murgel nº 129, Parque São Domingos, nesta cidade, filha de JORGE ALVES CARDOSO
e VICENTINA MARTA DA CUNHA CARDOSO. 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, 23 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLEYTON PALENCIO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 17 de junho de 1983, residente e domiciliado na Travessa Marquês do Herval nº
22, Centro, nesta cidade, filho de DONIZETE GONÇALVES e ROSEMEIRE MARIA
PALENCIO GONÇALVES.
GABRIELA ALLANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de caixa, estado civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de julho de 1994, residente e domiciliada na Travessa Marquês do
Herval nº 22, Centro, nesta cidade, filha de JORGE RICARDO DOS SANTOS e
APARECIDA SANTANA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de abril de 2021.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HELSON MENDES LEITE, natural de Pindamonhangaba SP, nascido aos 15 de
janeiro de 1983, profissão técnico eletrônico, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua Ubatuba, 223, Cidade Nova, na cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, filho de ANTONIO LEITE e de dona IZILDA MENDES DOS
SANTOS LEITE.
HELOIZA FREITAS MORAIS, natural de Tarumã SP, nascida aos 11 de julho de 1990,
profissão professora, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Piapara,
456, Vila Dourados, na cidade de Tarumã, Estado de São Paulo, filha de LUIZ
CARLOS DE MORAIS e de dona MARIA APARECIDA FREITAS DE
MORAIS.Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2021.
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Espaço alterado para atendimento da Saúde no Alto do Cardoso

Pinda anuncia reestruturação da 
Saúde e UBS para o Alto Cardoso
Remodelação deve garantir proximidade e melhoria no atendimento à cidade

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Visando a melhoria no 
atendimento aos moradores, 
a secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba anunciou, 
na última quinta-feira (22), 
uma série de mudanças na 
organização dos prédios 
públicos. A antiga sede da 
pasta passará a ser a Unida-
de Básica de Saúde do Alto 
Cardoso.

Segundo o Município, as 
mudanças trarão proximi-
dade entre população e os 
gestores da saúde, além de 
garantir avanços nos aten-
dimentos fisioterapêuticos. 
Todas as alterações foram 
viabilizadas após a mudança 
da sede da pasta para a ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, próximo ao Paço 
Municipal. Assim, o novo 
prédio alugado abrigará 
a administração as Saúde, 
Vigilâncias Sanitárias e 
Epidemiológica, Fisioterapia 
e Cerest (Centro de Referên-
cia Regional em Saúde do 
Trabalhador)

O espaço para a adminis-

tração da Saúde Municipal, 
como serviços de RH e regu-
lamentação de compras da 
pasta, no bairro do Parque 
das Nações, passará a ser, 
após as mudanças e ade-
quações, a Unidade Básica 
de Saúde do Alto Cardoso. 
A expectativa é que o equi-
pamento atenda moradores 
de bairros próximos como 
Socorro, Campo Alegre, 
Loteamento Abílio Flores e 
Parque das Nações.

A promessa é que a UBS 
tenha clínico geral, gineco-
logista e pediatra, além de 
outros serviços. Atualmente, 
a população dessa região 
é atendida no Centro. “A 
medida agilizará nossos 
processos e contato, e trará 
mais proximidade num local 
com melhor acessibilidade 
e condições para os nossos 
servidores públicos”, comen-
tou a secretária de Saúde, 
Valéria Santos.

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) destacou ainda 
que as ações partiram de 
uma análise de custo e be-
nefício para a cidade, com 
foco no acesso facilitado 
para a população.

Dra. Sara Billota*

aposentados
& aposentadorias

aposentados
& aposentadorias
Aposentadoria Especial
A Reforma da Previdência alterou significativamente a contagem 
de tempo para quem trabalha em atividade especial. Hoje, após 
a reforma, não é mais possível converter o tempo trabalhado de 
forma especial em tempo comum, algo que era muito realizado 
na contagem de tempo de contribuição para os segurados nessa 
condição. Vale a pena analisar seu histórico contributivo e estar 
ciente sobre as alterações da nova legislação, visando saber 
até quando pode ser realizada a conversão do tempo especial 
em comum.
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
A Reforma da Previdência extinguiu a antiga Aposentadoria 
por Invalidez, dando-lhe um novo nome, sendo chamada agora 
de Aposentadoria por Incapacidade Permanente. Infelizmente, 
não foi só a nomenclatura que mudou, mas a mudança mais 
agressiva foi no cálculo do benefício. Antes da Reforma, o 
calculo do benefício era feito tomando por base as 80% maiores 
contribuições a partir de julho de 1994 e aplicado um coeficiente 
de 100% dessa média. Agora a Aposentadoria por Incapacidade 
Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez) é calculada 
através da média simples de todas as contribuições de julho 
de 1994 para frente, sem excluir as 20% menores, e em cima 
dessa média é aplicado o coeficiente de 60%. Assim, com essa 
nova metodologia de cálculo, o beneficio é reduzido de maneira 
considerável em casos onde o segurado possui contribuições 
em valor superior ao salário mínimo.
Planejamento Previdenciário
O planejamento previdenciário consiste na elaboração de um 
plano de aposentadoria onde projeta-se o melhor meio para se 
aposentar futuramente. 
Após a Reforma da Previdência com o advento de tantas 
mudanças e regras de transição diferentes, faz-se necessário 
realizar tal planejamento para saber qual regra de transição é a 
melhor opção de aposentadoria, se existe algum direito adquirido 
e ainda saber como fazer os futuros recolhimentos para obter 
um melhor benefício. 
Através do planejamento previdenciário é possível ver todo o 
histórico contributivo do segurado, conferir se as contribuições 
feitas e os registros em Carteira de Trabalho constam 
corretamente no sistema do INSS, realizar recolhimentos em 
atraso e complementações necessárias.
A família da pessoa que está pedindo o Beneficio de Prestação 
Continuada e já receba algum benefício do valor de um salário 
mínimo, este benefício será excluído do cálculo da renda familiar, 
devendo a renda familiar obedecer o critério de não atingir ¼ do 
salário mínimo por pessoa.
Mudanças na Pensão por Morte Pós-Reforma
A Pensão por Morte, benefício pago aos dependentes do 
segurado falecido, vem sofrendo alterações significativas desde 
o ano de 2014, quando foi editada a MP 664/2014 que alterou a 
duração do benefício que antes era vitalícia, e a partir da vigência 
desta MP, o benefício passou a ter duração de acordo com a 
idade do dependente na data do óbito do segurado.
A Reforma trazida pela EC 103/19 trouxe mais algumas 
alterações, e a principal dela está no cálculo do benefício. Antes, 
calculava-se o valor de uma aposentadoria por invalidez na data 
do óbito do segurado, caso o mesmo já não fosse aposentado, 
e o valor da pensão seria 100% deste cálculo dividido entre os 
dependentes.
Agora, além da alteração do cálculo para 50% do valor do 
benefício, foi adicionado o sistema de cotas de 10% por 
dependente (o que não existia antes). Sendo assim, de maneira 
superficial, o cálculo da pensão por morte seria 50% mais 10% 
por dependente, não devendo ser inferior ao salário mínimo e 
nem superior ao teto previdenciário
As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade 
e não serão reversíveis aos demais dependentes, ou seja, se 
um dos pensionistas deixar de fazer jus à pensão por morte, 
sua cota NÃO voltará para o “bolo” e este nem será novamente 
dividido em partes iguais entre os pensionistas restantes, como 
era feito antes da EC n. 103/2019.
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Isael analisa a implantação de  
kit covid e espera mais dez UTI’s
Prefeito de Pinda avalia uso de medicamentos que não possuem laudo da OMS 
e Anvisa; cidade tem mais de duzentas mortes causadas pelo novo coronavírus

Com ocupação acima de 
100% da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) para en-
frentamento da Covid-19, 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) visitou, na última sema-
na, a cidade de Porto Feliz, 
que faz uso do kit Covid no 
protocolo de tratamento à 
doença. O Município prepara 
a entrega de mais dez leitos 
para amenizar a situação 
preocupante na estrutura de 
atendimento.

A proposta era conhecer de 
perto as experiências no en-
frentamento da pandemia. O 
prefeito chegou a mencionar 
que diante da guerra contra 
o vírus é preciso “usar todo o 
arsenal terapêutico possível”.

Porto Feliz conta com uma 
população estimada em cin-
quenta mil habitantes e tem 
registrado queda no índice 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de letalidade causada pelo 
vírus. O prefeito Antônio 
Cássio Prado (PTB) entre-
gou a Isael o protocolo de 
manejo da hidroxicloroquina 
e azitromicina em pacientes 
sem critérios iniciais de 
internação. Segundo ele, 
os medicamentos têm sido 
usados em pacientes da rede 
pública.

Isael Domingues comentou 
ainda que isto é o que se 
chama de “medicina baseada 
em evidência”. Ele destacou 
a responsabilidade médica 
em prescrever o tratamento, 
além do paciente não ter a 
obrigatoriedade em segui-lo.

A medida contrapõe um 
recente relatório baseado 
em diversos testes elabora-
dos pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde), que teve 
acompanhamento no Brasil, 
após laudo da Anvisa (Agên-
cia de Vigilância Sanitária), 
afirmando que a hidroxi-
cloquina não funciona no 

Estoque de medicamentos em ESF’s de Pinda; prefeito analisa prescrição de medicamentos pré-covid

Fotos:  Bruna Silva

Para garantir fluidez no trânsito, Centro de Pinda 
ganha nova rua próxima a novo empreendimento
Acesso promete garantir tranquilidade para motoristas na região central; via fica ao lado de creche municipal 

Com foco na garantia de 
fluidez no trânsito da área 
central, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou, na úl-
tima semana, as obras de uma 
nova rua no trecho do velório 
da cidade. A promessa é que a 
nova via garanta mobilidade 
aos motoristas.

De acordo com o Município, 
o novo acesso à rua Major dos 
Santos Moreira possibilitará 
facilidade na mobilidade 
urbana central, na tentativa 
de garantir aos usuários 
conforto e menos transtornos 
quando saírem do estabele-
cimento que será entregue 
em breve. A via foi aberta ao 
lado do Cmei (Centro Muni-

Da Redação
RMVale

Servidores trabalhando na abertura de uma nova rua, no Centro de Pinda; obra realizada pela rede Shibata

cipal de Educação Infantil) e 
dará acesso à parte inferior 
da nova unidade do Shibata, 
além de ruas do bairro Parque 
do Ipê.

“O acesso facilitará o siste-
ma viário da região pois com 
o novo supermercado e com 
o início das atividades na 
creche a circulação será mais 
intensa, sendo necessária a 
abertura de novos acessos 
nessa região”, comentou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

A obra contempla a aber-
tura e pavimentação da nova 
rua, que contará com nove 
metros de largura, calçada 
com 2,5m, readequação do 
ramal de drenagem e rebai-
xamento do ponto de vistoria 
da Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo). As atividades 

estão sendo realizadas dire-
tamente pela rede de super-
mercados.

A expectativa é que a rede 
Shibata inaugure, ainda neste 
semestre, a nova unidade, que 
abrirá mais de duzentos pos-
tos de trabalho. Em fevereiro 
deste ano, a empresa fechou 
parceria com o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 
para a contratação de funcio-
nários. Deste então, o PAT tem 
orientado para que os interes-
sados façam o cadastramento 
na plataforma da rede, de 
acordo com o perfil e vaga.

A rede de supermercados 
está no município há cinco 
anos ao lado do Shopping 
Pátio Pinda. Além da nova 
unidade do Centro, Moreira 
César também pode ganhar 
uma loja da rede.

Sindicato e Senar voltam a debater Feira
do Produtor Rural em Cruzeiro e Lavrinhas
Organização da terceira edição do evento projeta qualificação do setor com cursos 
e foca ação de produtores para a recuperação econômica durante a crise da Covid 

Fabiana Cugolo
RMVale

O Sindicato Rural de Cruzeiro 
e Lavrinhas, em parceria com 
o Senar SP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), deu 
início a organização da terceira 
edição da Feira do Produto Ru-
ral. Ainda sem data confirmada 
(a estimativa é de que a feira 
seja realizada em outubro), 
o evento é uma das apostas 
para auxiliar o setor, apontado 
como essencial na retomada 
da economia do pós-crise da 
Covid-19.

A feira tem o objetivo de 
qualificar os produtores para 
a venda direta aos consumi-
dores. Durante a preparação 
do evento, o processo de ca-
pacitação dos interessados é 
realizado por meio de cursos 
especializados na área, mi-
nistrados por instrutores do 
Senar SP.

Como contou o presidente 
do Sindicato Rural de Cruzeiro 
e Lavrinhas,  Antônio Flavio 
Lobo do Prado, “preparamos 
o produtor para participar de 

uma maneira diferente da feira 
livre, pois essa (Feira do Pro-
dutor Rural) tem uma série de 
regras. Os cursos têm módulos 
de direitos do consumidor, ma-
nipulação de alimentos, qua-
lidade no atendimento. Além 
de que os próprios produtores 
confeccionam seus stands com 
bambu tratado”, detalhou.

Após a reunião realizada no 
dia 13 de março, na sede do 
Sindicato Rural de Cruzeiro, 
a organização do evento 
anunciou o início dos cur-
sos preparatórios. Gratuita, 
a participação é exclusiva 
para produtores rurais. Por 
conta da pandemia, as aulas, 
que são presenciais, terão 
número reduzido de alunos 
e serão realizadas em locais 
abertos.

Com o cancelamento da 
feira em 2020, os pequenos 
produtores sentiram o im-
pacto da fase. “Muitos desses 
produtores também vendem 
para Prefeitura, para a meren-
da escolar, que foi paralisada 
por conta da suspensão das 
aulas. Mas por meio de uma 
ação do sindicato, falamos 

com a Prefeitura, e com isso 
conseguimos viabilizar a com-
pra desses produtos agrícolas. 
As escolas montaram kits que 
incluíam esses produtos para 
serem distribuídos aos alunos 
que faziam o uso da merenda 
escolar”, explicou Prado.

Fotos:  Bruna Silva

tratamento para o vírus e 
pode causar efeitos adversos. 
Mas para o prefeito, “mesmo 
que a ciência não comprove, 
temos observado alguns re-

sultados em municípios que 
estão seguindo essa linha, 
e por isso estamos fazendo 
essa investigação pessoal-
mente”.

Segundo Isael, a questão 
do kit Covid foi politizada e a 
saúde da população deixada 
em segundo plano. Pinda-
monhangaba conta com um 

grupo de vereadores que 
apoiam a implantação do kit 
Covid no protocolo municipal 
do tratamento da doença.

Ainda no último ano, Pin-
damonhangaba implantou 
nos gripários municipais 
um tratamento inicial para 
pacientes com os primeiros 
sintomas da enfermidade. 
Neste kit de remédios o pa-
ciente recebia ivermectina, 
azitromicina e dipirona, 
antes mesmo de sair o resul-
tado do exame.

Além da medicação, a cida-
de foca também a estrutura. 
A Prefeitura anunciou que 
deve receber mais dez leitos 
de UTI contra a Covid-19. As 
unidades serão implantadas 
na Santa Casa, que tem atu-
almente 12 leitos UTI’s.

Imunização – Com apli-
cação de mais de 24 mil 
doses, Pindamonhangaba já 
observa a queda de interna-
ção de idosos com mais de 
60 anos nos leitos de UTI. 
Isael apontou que esses 
são efeitos da vacinação 
contra o novo coronavírus. 
A cidade contabilizou mais 
10.788 casos confirmados 
da doença, com três mil ainda 
em investigação. No último 
boletim epidemiológico, mais 
de setenta pessoas estavam 
hospitalizadas em decorrên-
cia de complicações do vírus, 
que vitimou 214 moradores 
do município.

A Feira do Produtor Rural 
será realizada na praça Dou-
tor Antero Neves Arantes, no 
Centro de Cruzeiro. Os inte-
ressados podem obter mais 
informações sobre o evento 
e o atendimento ao setor no 
WhatsApp (12) 98154-6602.

Edição da Feira do Produtor Rural 2019; evento para outubro deste ano
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Canas abre inscrições para 
grupos de atividades do Cras

Da Redação
Canas

A Prefeitura de Canas di-
vulgou nesta terça-feira (20) 
a abertura das inscrições para 
os grupos de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
do Cras (Centro de Referência 
a Assistência Social).

A inscrição pode ser feita 
pelo telefone (12) 3151-6000 
e pelo WhatsApp 99139-
8381. O atendimento presen-
cial também está disponível 
no endereço da Diretoria de 
Assistência Social, à aveni-

da 22 de Março, nº 369, no 
Centro.

O critério para a seleção dos 
participantes é a renda per ca-
pita apresentada no CadÚnico 
(Cadastro Único).

Foram disponibilizadas trin-
ta vagas para cada um dos 
grupos, crianças e adolescen-
tes de 6 a 15 anos; mulheres 
de 30 a 59 anos; idosos de 60 
anos ou mais.

Os cursos são realizados 
com atividades desenvolvi-
das online, por WhatsApp, e 
também com envio das folhas 
impressas à residência dos 
participantes.
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Semana cheia de comemorações 
em família. Importante sempre 
brindar o dom da vida e das pesso-
as especiais que estão sempre ao 
nosso redor!

 #umbrindeavida

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

Delícias culiná-
rias é o que está 
procurando? Então 
aqui vai a dica: O 
Camponês. Doces 
e queijos delicio-
sos. Pode conferir 
que vale a pena!

Todo dia é dia de 
pizza, não é mes-
mo??? Quer uma 
ótima opção para 
seu fim de semana? 
Anota aí.. Mamma 
Mia Pizzaria De-
livery. Estão nas 
redes sociais, é só 
seguir!

B r u n a  B u e n o 
Ateliê é dona de 
mãos mágicas no 
mundo das linhas e 
agulhas. Através de 
sua costura criativa 
faz coisas incríveis, 
de muito bom gos-
to e praticidade. 
Sucesso!!!

Sempre é tempo 
de estudar, mesmo 
dentro de casa. Afi-
nal, hoje temos o 
Estudo a Distância 
(EAD). É o caso da 
FASUL Polo EAD 
Lorena. Tem vá-
rias opções e uma 
delas pode ser o 
que você gostaria 
de fazer! 

Quer bijuterias 
especiais para você 
sem sair de casa?? 
Essencial Bijute-
ria .  Faz entrega 
em Guaratinguetá e 
toda  região. Cada 
peça mais linda que 
a outra. Pode acre-
ditar... vai ser difícil 
escolher! Maravi-
lhosas! 

Para quem busca 
uma comida saudá-
vel e não tem tem-
po para preparar, é 
só fazer seu pedi-
do para Tô Fit, do 
amado professor de 
dança Fábio. Para 
variar, muito ca-
pricho e bom gos-
to. Faça seu pedi-
do:12.981560898 

Precisando ven-
der ou comprar um 
imóvel? Procure a 
excelente corretora 
Maria Paula Ma-
chado, da Remax 
Terravale. Vai fi-
car super satisfeito 
com o atendimento 
e com as ótimas 
opções que sempre 
tem.

Dica da Semana: 
Mudamos de fase, 
mas  a inda  com 
muitas reservas. 
Todo cuidado ainda 
é necessário. Nos-
so comércio ainda 
precisa de nossa 
parceria. O delivery 
continua. Vamos 
continuar juntos!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

Ela é linda, charmosa, de bem com a vida, amiga de todos e dona dos olhos azuis mais lindos desse mundo. Vanessa Santos, você alegra  nossas vidas!

   Que linda ver a felici-
dade da charmosa senhora 
Maria Auxiliadora da Sil-
va Soares em comemorar 
75 anos ao lado de seus 
familiares! Bênção de luz, 
saúde, alegrias e muito 
amor, viu? Um abraço ca-
rinhoso!

 Quem também comemorou mais um ano 
de vida foi nossa famosa artesã Heloisa 
Di Lorenzi. Que receba nossos abraços 
recheados de carinho e muito bem querer!

 Ahh... o amor! Também merece nosso carinho e admiração é esse charmoso casal Natália e Thiago Assis Oliveira são o casal mais fofo do momento!! Uma delícia ver essa cumplicidade e carinho de vocês!!!

O mundo está cheio de pessoas que só fazem falar. Mas, quantos entre 
nós realmente fazemos o que falamos?

Madonna

  Uma mulher extraordinária, 

dona de pensamentos e pala-

vras que encantam, Cidinha 

Alcântara, teve sua poesia 

“Hoje Quero Chuva” publicada.  

Antologia de Poesia Brasileira 

Contemporânea, volume V - 

Chiado Books, Lisboa, Portu-

gal: “Além da Terra, Além do 

Céu”. Chic demais!! Parabéns!

  Olha a comemoração dessa família da linda 
personal trainer Juliana Correa: seu lindo 
filho Junior Matheus fez 4 anos e o cunha-
do Amaury dos Santos Neto, 40 anos! Não 
é gostoso de se ver? Parabéns para todos!!

  Nada melhor que come-çar com o delicioso astral da linda Giovana Gurpilhares, que adora uma festa e come-morou seu niver junto com a família! Você é uma pessoa iluminada, viu?? Feliz novo ciclo de vida!! Beijosss

  Essa mulher é simplesmente seduto-

ra, encantadora, maravilhosa!!! Mesmo 

estando na Cidade Maravilhosa, Sylvia 

Palma nos alegra com sua simpatia, 

inteligência e doçura. Muitos e muitos 

beijos para você, amada!

  Ainda esses dias uma 

menina... Hoje, Dra Camila 

Lopes, uma médica querida 

e respeitada, que além de 

encantar com sua doçura e 

carisma, arrasa na compe-

tência e eficiência. Muito 

orgulho de você, minha 

linda!


