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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Com 4.081 mortos, região supera duzentos mil 
infectados no pior mês da pandemia de Covid
Três cidades concentram mais da metade dos casos e estão entre as dez com mais contaminados

Lucas Barbosa
RMVale

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) ultrapassou 
na última segunda-feira (26) 
a marca de duzentos mil mo-
radores contaminados pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
O número de mortes superou 
quatro mil casos no último 
final de semana.

De acordo com os dados 
das secretarias de Saúde das 
39 cidades da RMVale, a área 
registrou até o fim da última 
segunda-feira 201.685 infec-
tados pela Covid-19.

Juntas, três cidades acumu-
lam 53% dos casos da doença 
contabilizados na região, em 
dados fechados até a tarde 
da última segunda-feira. Os 
107.018 registros se dividem 
em São José dos Campos 
(60.970). Taubaté (29.407) e 
Jacareí (16.641).

Fechando a lista dos dez 
municípios com mais contami-
nados desde o início da pande-
mia aparecem Caraguatatuba 
(13.006), Pindamonhanga-
ba (11.161), Guaratinguetá 
(9.856), São Sebastião (8.215), 

Caçapava (6.138), Ubatuba 
(6.477) e Ilhabela (5.955).

As demais 15 cidades que 
contabilizam mais de mil casos 
confirmados da doença são  Lo-
rena (5.034), Cruzeiro (4.540), 
Campos do Jordão (4.104), 

Aparecida (2.379), Tremembé 
(2.350), Cachoeira Paulista 
(1.870), Igaratá (1.677), Potim 
(1.542), Bananal (1.052) e 
Roseira (1.033).

Em contrapartida, os 18 
municípios com menos infec-

tados pelo novo coronavírus 
são Cunha (954), Paraibuna 
(884), Piquete (814), Queluz 
(724), Santa Branca (627), São 
Luiz do Paraitinga (542), São 
Bento do Sapucaí (497), Santo 
Antônio do Pinhal (398), Jam-

Leitos para atendimentos de casos mais graves da Covid-19 na Santa Casa de Lorena; RMVale tem elevação dos números de contaminações
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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; último boletim 
aponta que cidade tem mais de duzentas mortes causadas pelo novo coronavírus durante a pandemia

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 
de letalidade causada pelo 
vírus. O prefeito Antônio 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Cássio Prado (PTB) entregou 
a Isael o protocolo de manejo 
da hidroxicloroquina e azi-
tromicina em pacientes sem 
critérios iniciais de interna-
ção. Segundo ele, os medica-
mentos 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 
tratamento para o vírus e 
pode causar efeitos adversos. 
Mas para o prefeito, “mesmo 
que a ciência não comprove, 
temos observado alguns re-

Estoque de medicamentos em ESF’s de Pinda; prefeito analisa prescrição de medicamentos pré-covid
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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, an-
tes mesmo de sair o resultado 
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.

beiro (291), Lavrinhas (284), 
Silveiras (283), São José do 
Barreiro (282), Areias (269), 
Lagoinha (243), Monteiro 
Lobato (224), Canas (197), 
Redenção da Serra (179), 
Arapei (171) e Natividade da 

Serra (130).
Mortes – Segundo as esta-

tísticas das secretarias mu-
nicipais de Saúde, a RMVale 
registrou até a última segun-
da-feira 4.076 óbitos causados 
pela pandemia.

Assim como o número de 
contaminados, São José dos 
Campos, Taubaté e Jacareí 
englobam mais da metade das 
mortes na região, atingindo 
o índice de 51%. Enquanto 
a primeira teve 1.181 mora-
dores mortos, as outras duas 
contabilizaram 479 e 448 
respectivamente.

Os demais municípios entre 
os vinte com mais vítimas fa-
tais são Caraguatatuba (315), 
Pindamonhangaba (226), Gua-
ratinguetá (182), Lorena (150), 
Cruzeiro (138), São Sebastião 
(131), Caçapava (130), Campos 
do Jordão (103), Ubatuba (97), 
Aparecida (75), Cachoeira (68), 
Tremembé (34), Ilhabela (33), 
Paraibuna (29), Piquete (26) e 
Potim (25).

Na lista das cidades que 
registram menos de vinte 
pacientes mortos aparecem 
Bananal (19), Igaratá (19), 
Roseira (17), Cunha (15), 
Queluz (15), Silveiras (14), 
São luiz do Paraitinga (13), 
Lavrinhas (11), São Bento do 
Sapucaí (11), Santo Antônio 
do Pinhal (9), Canas (8), São 
José do Barreiro (8), Jambeiro 
(7), Natividade da Serra (7), 
Santa Branca (7), Lagoinha 
(6), Redenção da Serra (6), 
Arapeí (5), Monteiro Lobato 
(5) e Areias (4).
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

Prosseguindo com o pro-
grama “Cidade Inteligente”, 
Pindamonhangaba anun-
ciou, na última semana, a 
instalação setecentas câ-
meras de segurança. A ação 
prevê ainda a instalação de 
mais dispositivos de moni-
toramento.

Instaurado ainda em de-
zembro de 2020, com foco 
no crescimento tecnológico 
e econômico, o Município 
instalou as câmeras em 
cruzamentos, prédios pú-
blicos em áreas externas e 
internas, além dos pontos de 
wi-fi em praças públicas. A 
proposta é atender locais de 
grande movimentação, onde 
possa ser captada qualquer 
imagem que reforce ou ga-
ranta a segurança pública.

A Prefeitura destacou que 
todos os secretários contam 
com aplicativo que possibi-
lita o acesso às câmeras de 
seu setor, o que poderá co-
laborar com a gestão setor. 
“Cidade Inteligente é uma 
arquitetura onde podemos 
conectar várias ações atra-

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

vés de uma rede de infor-
mática em que é possível 
trafegar esses dados. Todo 
esse projeto contempla 
automação da identificação 
desses atos. As câmeras nas 
entradas da cidade, por 
exemplo, podem identificar 
um veículo que tenha bole-
tim de ocorrência e alertar 
as forças de segurança 
para autuar esse veículo”, 
comentou o responsável 
pelo projeto, o secretário de 
adjunto de Administração, 
Danilo Velloso.

Vislumbrando as próxi-
mas ações do Cidade In-
teligente, o prefeito Isael 
Domingues (PL) destacou 
que há intenção de criar três 
COI’s (Centros de Operações 
Integradas), em Moreira 
César, Araretama 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 segurança 
para os moradores de Pinda-
monhangaba. A expectativa 
é que os investimentos na 
área façam com que o índice 
de criminalidade caia no 
município.

Câmera instalada no Centro; Pindamonhangaba investe em estrutura

Fotos: Arquivo Atos

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!



29 DE ABRIL DE 2021 3



29 DE ABRIL DE 20214

 
                                                     

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, após o 

competente exame das peças contábeis apresentadas, levantadas em 31/12/2020, dão seu 

parecer sobre o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados acompanhados de Notas 

Explicativas e concluíram que representam adequadamente a posição patrimonial e 

financeira da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida.  

                            Aparecida, 22 de Abril de 2021. 

 
Ismar César Nogueira 

Conselho Fiscal 

 
Ivanir Mattos dos Santos 

Conselho Fiscal 

 

Jair Lopes de Siqueira 

Conselho Fiscal 

 
Vantuil Siqueira Santos 

Conselho Fiscal 
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 026/2021
CONVITE Nº 05/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de Obra de Contenção 
em Gabião no Ribeirão Silveiras, a montante e a jusante da ponte da Rua João 
Antunes de Macedo no Centro da cidade, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro (a ser elaborado pela licitante), 
Projeto e demais descrições constantes no Termo de Referência – ANEXO I. A 
entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 11h do dia 12/05/2021 no 
Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 
14h na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 28 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Empresa de Saneamento retoma atividades presenciais à população na loja de atendimento

Águas Piquete mantém contato com clientes

Em tempos de pandemia, 
o setor de saneamento vem 
mantendo suas atividades 
para garantir o acesso da 
população aos serviços de 
saneamento básico. Em 
Piquete, a Águas Piquete, 
empresa responsável pelo 
abastecimento de água no 
município, atendendo ao 
Plano São Paulo de Comba-

Da Redação
Piquete

te à pandemia da Covid-19 
e ao decreto municipal, 
retomou as atividades pre-
sencias na segunda-feira 
(26), seguindo o horário de 
funcionamento das 11:00h 
às 17:00h, no endereço: 
Rua Cel. José Mariano 42, 
Parque São Miguel. Cep: 
12620-000.

Com a premissa de estar 
sempre próximo aos clien-
tes, ainda mais nesse perí-
odo de pandemia, a Águas 

Piquete tem diversificado 
seus canais de atendimento 
para sanar dúvidas e agilizar 
a prestação dos serviços.  A 
concessionária é uma das 
pioneiras no país a adotar 
pesquisas com base na meto-
dologia NPS (Net Promoter 
Score) que trata-se de uma 
métrica que traz insights, 
permitindo resolução dos 
problemas de forma precisa, 
aprimorando constante-
mente o atendimento. Além 

disso, por meio da página 
do Facebook/Águas Piquete, 
o contato com a população 
é feito de forma dinâmica, 
onde são publicados todos 
os comunicados de manu-
tenções preventivas e dicas 
relacionadas aos serviços de 
abastecimento e tratamento 
da água.

“Os clientes estão no cen-
tro de todas as nossas ativi-
dades. Por isso, investimos 
em processos cada vez mais 

eficientes para melhor servir 
os moradores de Piquete, 
buscando um atendimento 
humanizado que vai além 
do convencional, disponi-
bilizando tecnologias que 
facilitem a vida de todos” 
acrescenta o diretor ope-
racional da Águas Piquete, 
Sérgio Bovo.

A Águas Piquete ainda 
reforça que os clientes tam-
bém podem efetuar os paga-
mentos ou imprimir a segun-

da vida da fatura, consulta 
de débitos, visualização do 
histórico de pagamentos 
e muito mais, através do 
aplicativo online Digi Iguá. 
Em casos de dúvidas ou 
mais informações os clientes 
podem entrar em contato 
pelo 0800 202 0120 ou 
Whatsapp 17-99641-3259.
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Cruzeiro amplia 
pavimentação 
no Itagaçaba e 
Lagoa Dourada
Investimento supera R$ 800 mil 
em atividades no quadrimestre

Bruna Silva
Cruzeiro

Concluindo os cem primei-
ros dias do segundo manda-
to do prefeito Thales Gabriel 
(PSD), a pavimentação de 
ruas nos bairros Itagaçaba 
e Lagoa Dourada estão en-
tre as principais ações de 
sequência nos trabalhos. 
Nos três primeiros meses do 
ano, nove vias de Cruzeiro 
receberam calçamento.

O projeto “Pavimenta 
Cruzeiro” foi criado ainda 
no primeiro mandato de 
Gabriel e tenta reduzir o nú-
mero de ruas e avenidas que 
não possuem pavimentação. 
O trabalho é viabilizado com 
apoio da Câmara, por meio 
de recursos estaduais e fe-
derais destinados. Ao todo, 
o município estima que são 
quase dois quilômetros de 
ruas calçadas em quatro 
bairros. O calçamento é 
feito com bloco de concreto 

intertravado de 16 fases, 
material que inibe danos 
causados pelo tempo.

De acordo com a Prefei-
tura, o Itagaçaba recebeu 
a pavimentação de mais 
duas ruas: Lígia Novaes de 
Luca e Arsênio Frances-
co Pietro Ângelo Bertone. 
Juntas, as vias somam mais 
de quatrocentos metros de 
calçamento. O investimento 
foi de cerca de R$ 160 mil.

Diversos bairros já foram 
contemplados com o proje-
to, entre eles Vila Romana, 
Jardim São José, Jardim São 
Judas Tadeu, Vista Alegre e 
Bela Vista.

Segundo o secretário de 
Obras, Paulo Felix, o cro-
nograma deve atender ain-
da mais ruas como a José 
Antônio Ribeiro Tetal, no 
Bela Vista, e a travessa José 
Paulino, no Pontilhão.

O Município enfatizou que 
possui um plano de ação para 
dar sequência em outras 
importantes vias da cidade.

Tio confessa à Polícia 
Militar ter estuprado 
menina de seis anos
Criminoso é flagrado com crack; Estado 
aponta redução de estupros na RMVale

Da Redação
Lorena

Acusado de violentar a pró-
pria sobrinha, um morador de 
Lorena segue preso quatro 
dias depois de ser detido em 
flagrante pela Polícia Militar. 
Na prisão, na tarde da última 
sexta-feira (23), os policiais 
encontraram uma quantida-
de de entorpecentes com o 
acusado.

Segundo a PM, equipes da 
Rocam (Ronda Com Apoio de 
Motocicletas) patrulhavam o 
bairro Vila Simão em busca 
de um procurado pela Justi-
ça pelo crime de estupro de 
vulnerável (quando a vítima 
tem menos de 14 anos ou é 
portadora de necessidades es-
peciais) praticado contra uma 
menina de apenas seis anos 
no início da última semana.

Durante as buscas, os poli-
ciais se depararam com um 
pedestre com as mesmas 
caraterísticas físicas descritas 
no boletim de ocorrência.

Ao ser abordado, o homem, 
flagrado com um pedaço de 
crack, confessou que havia 
violentado a própria sobrinha. 
Tentando justificar o ato, ele 
afirmou que estava drogado 
no momento do crime. 

Percebendo a movimenta-
ção, um grupo de moradores 

do bairro se aproximou do 
criminoso e passou ameaça-
-lo de linchamento. Na sequ-
ência, as equipes da Rocam 
acionaram o reforço policial, 
que conseguiu conduzir o 
estuprador em segurança 
até a viatura e encaminhá-lo 
à Delegacia de Lorena, onde 
permanece à disposição da 
Justiça.   

O crime em 2021 – Dados 
divulgados pela secretaria es-
tadual de Segurança Pública 
apontam que a RMVale (Reg-
nião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
registrou queda de 34% nas 
ocorrências de estupro no 
primeiro trimestre de 2021 
em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior.

De acordo com o laudo, 
foram 36 denúncias de viola-
ção sexual neste ano contra 
55 nos três primeiros meses 
de 2020. Somente em março, 
a queda é ainda maior: 11 
queixas contra 20 no março 
do ano anterior.

Nos dados referentes a es-
tupro de vulnerável (prática 
de relação com menores de 
14 anos ou portadores de 
enfermidades e transtorno 
mental), as cidades da RMVa-
le tiveram aumento de 5% em 
relação a 2020. Foram 124 
denúncias em 2021, contra 
118 no ano passado.
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Mais informações:
0800 20 20 120

Já conhece
o Digi Iguá?
Digi Iguá é a plataforma de serviços online
da Águas Piquete que simplifica sua vida!
Todos os clientes atendidos pela empresa
têm acesso à plataforma, basta utilizar seu
CPF e nº da matrícula.

Cachoeira tem 
formalização 
para a adesão 
à RT da Fé
Região Turística da Fé é composta 
por nove municípios da RMVale e 
aposta para alavancar investimento

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, Piquete, 
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, 
pesquisa de demanda, inventá-

rios 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 regionali-
zado, por isso é fundamental 
essa integração para a pro-
moção 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 principalmente 
trabalhar no médio e longo 
prazos, por isso quero agra-
decer aos vereadores que 
deram exemplo de consciência 
coletiva ao aprovar a lei au-
torizativa”, destacou Adriano 
Nogueira.

Comunidade Canção Nova; Cachoeira adere a Rota Turística da Fé
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Esporte da região luta contra fome na crise
Thamiris Silva
RMVale

Além de leitos lotados, de-
saceleração da campanha de 
vacinação e a preocupação 
com o futuro de pequenas 
e médias empresas, a pan-
demia de Covid-19 trouxe 
outro sério impacto no dia 
a dia do brasileiro: a fome. 
Após observarem o aumento 
da situação de vulnerabilida-
de da comunidade, equipes 
esportivas profissionais da 
região realizam campanhas 
de arrecadação, na tentativa 
de reduzir a dor de quem 
está convivendo com o prato 
vazio, enquanto luta contra 
a doença.

A fome é um problema 
antigo no Brasil causado 
pela desigualdade. Com a 
pandemia, ela se intensificou 
e o problema, que era de preo-
cupação das organizações que 
moldam a sociedade, como o 
Estado, foi se dissipando para 
outras instituições, como os 
clubes esportivos.

As ações, que contam com 
a ajuda da torcida e amigos, 
já atingiram mais de vinte 
famílias e a expectativa só 
aumenta para as próximas 
campanhas.

O time de futebol feminino, 
Pinda Sport Clube, que iniciou 
suas atividades em janeiro, 
ainda não participou de ne-
nhum campeonato mas já é 
exemplo de responsabilidade 
social para outras agremia-
ções. O time está participando 
da sua primeira campanha 
‘Contra Fome’, em parceria 

com a congregação religiosa 
Salesianos, em ação que conta 
com ajuda de moradores de 
Pindamonhangaba.

A campanha, que começou 
há 18 dias, conta com a par-
ticipação do clube há pouco 
mais de uma semana, com 
expectativa de arrecadar até 
vinte cestas básicas. Os pontos 
de recolhimento se dividem 
em dois postos da cidade; no 
bairro Parque São Domingos, 
à rua Dr. Laerte Machado 
Guimarães, nº 510, e outro 
em Moreira César, na rua 
Olympio Marcondes Azevedo, 
nº 281.

“A gente entende que essas 
campanhas são fundamentais 
nesse momento que estamos 
passando. Os postos de coleta 
estão surtindo efeito. Graças 
a Deus estão chegando bas-
tante alimentos não perecí-
veis”, contou o coordenador 
e técnico do Pinda, Marcos 
da Costa. “Essa é a primeira 
participação, mas é a primeira 
de muitas. Já está no nosso ca-
lendário participar de outras”, 
completou.

Em Guaratinguetá, o futsal 
é outra modalidade que tem 
dado exemplo, batendo um 
bolão em quadra e na comu-
nidade. O Yoka Guaratinguetá, 
time que disputa a Liga Pau-
lista (principal campeonato 
de futsal do estado de São 
Paulo) e vai estrear no dia 
14 de maio na Copa Paulista, 
já realizou duas campanhas 
durante a pandemia de Co-
vid-19.

Na sua primeira ação para 
minimizar os danos da crise, 
em parceria com a marmita-

Impacto da pandemia levam clubes a desenvolver campanhas solidárias; missão é atrair população

Câmara de Ubatuba arquiva cassação contra Flavia Pascoal

A prefeita Flavia Pascoal, alvo do pedido de cassação rejeitado na Câmara; supostas falhas na pandemia

Fotos: Reprodução

Legislativo aponta fragilidade na denúncia contra a chefe do Executivo por ações em meio à pandemia de Covid-19
Da Redação
Ubatuba

A Câmara de Ubatuba re-
jeitou, na última sessão, a 
abertura de um processo 
de cassação contra a pre-
feita Flavia Pascoal (PL). O 
denunciante cobrava que 
a chefe do Executivo fosse 
punida por supostas falhas 
de gestão no enfrentamento 
à pandemia do novo coro-
navírus.

Realizada na noite da últi-
ma terça-feira (20), a sessão 
teve como ponto alto a análi-
se parlamentar do pedido do 
empresário Vinicius Vascon-
cellos, que cobrava a perda 
de mandato da prefeita.

Vasconcellos, que na úl-
tima eleição municipal foi 
candidato a vice-prefeito na 
chapa de Gady Gonzales (Pa-
triota), protocolou no último 
dia 12 uma denúncia contra 
Flavia alegando que ela foi 
irresponsável na condução 
do Executivo no combate à 
pandemia. O primeiro apon-
tamento do denunciante foi 
que a prefeita demonstrou 
falta de gestão ao não utili-
zar para o custeio de ações 
de prevenção ao contágio da 
doença, R$ 37,6 mil, repas-
sados pela Justiça Federal 
ao Município, provenientes 
de acordos e execuções ju-
diciais. 

A segunda acusação era 

que a nova gestora descum-
priu o protocolo específico 
definido pelo Governo Fede-
ral para o acondicionamento 
de 240 doses da vacina Coro-
navac. Em 29 de março, uma 
queda no sistema de energia 
elétrica de Ubatuba oca-
sionou o desligamento dos 
aparelhos de refrigeração 
das doses em três unidades 
de Saúde, localizadas nos 
bairros Lagoinha, Perequê-
-Mirim e Rio Escuro. Devido a 
alteração da temperatura de 
refrigeração dos imunizan-
tes, Ubatuba os encaminhou 
para uma avaliação técnica 
do Ministério da Saúde, que 
definirá em breve se eles 
serão descartados ou apro-
veitados.

Durante a sessão, antes dos 
vereadores discutirem o pe-
dido de Vasconcellos, foi lido 
o parecer da Procuradoria 
Jurídica da Casa, contrário 
à abertura de um processo 
de cassação, afirmando que 
não encontrou materialidade 
para que a denúncia tivesse 
continuidade.

Na sequência, os parla-
mentares anunciaram que 
seguiriam o parecer da Pro-
curadoria, já que os motivos 
citados pelo empresário não 
teriam o peso necessário 
para justificar a anulação do 
processo eleitoral.

Em argumentação à deci-
são, parte dos vereadores 
ressaltou que em relação ao 

primeiro apontamento do 
empresário, o recurso repas-
sado pela Justiça Federal já 
estava disponível na cidade 
desde o fim de 2020, perío-
do em que era comandada 
pelo ex-prefeito, Délcio Sato 
(PSD). Além disso, Flavia já 
havia aplicado recentemen-
te os recursos em medidas 
sanitárias.

Sobre a questão do desliga-
mento momentâneo dos apa-
relhos de armazenamento 
das doses das vacinas, os par-
lamentares destacaram que 
realmente houve uma queda 
de energia em diversos bair-
ros da cidade, confirmada 
até mesmo pela concessio-
nária Elecktro, devido a uma 
tempestade que atingiu o 
município em 29 de março. 
O Legislativo já cobrou que 
o Executivo adote medidas 
estruturais nas unidades de 
Saúde para evitar problemas 
semelhantes.

Primeiro a utilizar a tribu-
na, o vereador José Monteiro, 
o Júnior JR (Podemos), justi-
ficou a decisão da Casa. “Nos-
sa assessoria jurídica deu 
um sólido embasamento e a 
mim convenceu. Os motivos 
são políticos, não jurídicos, 
e acreditamos nisso. Tenho 
absoluta convicção que os 
temas técnicos aqui versados 
são plenamente ajustáveis. 
Os R$ 37 mil já estavam à 
disposição da gestão anterior 
e são insignificantes perto da 

Arrecadações do Yoka de Guaratinguetá, que na primeira ação beneficiou 65 famílias em alta vulnerabilidade

ria “Marmitex da Le”, o clube 
conseguiu doar quinhentas 
refeições para a população 
carente de Guaratinguetá. 
“Nós arrecadamos cerca de 65 
cestas básicas nessa campa-
nha de agora, doamos 30 para 

estruturação que vem sendo 
planejada agora para a Saú-
de do Município, que inclui o 
antigo sonho da construção 
de um novo hospital”.

Após o presidente da Câ-
mara, Jorge Ribeiro (PV), 
enfatizar que, assim como 
a Procuradoria Jurídica, 
não viu materialidade para 

o pessoal do Alimenta Guará. 
Depois a gente pegou 25 e 
demos para o pessoal da Saeg 
Solidária (atividade social do 
Serviço de Água, Esgoto e Re-
síduos de Guaratinguetá), e as 
últimas 10 nós doamos para 

famílias carentes da nossa 
região”, revelou o presidente 
do clube, Antônio Leonardo 
Soares.

Ainda em quadra, o Vôlei de 
Taubaté já realizou mais de 
cinco campanhas solidárias 

para arrecadação de alimen-
tos. O time, que conta com 
oito atletas da Seleção Brasi-
leira, se tornou bicampeão na 
Superliga de Vôlei no último 
dia 16, e mantém atividades 
de apoio à comunidade mais 
atingida financeiramente pela 
pandemia.

Na sua última ação foram 
579 quilos de alimentos re-
cebidos e enviados para a 
Fussta (Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté), que 
fará a distribuição para as 
instituições do município. 
Na campanha, com o intuito 
de atrair e conscientizar a 
torcida, foram sorteados 
uniformes do EMS Taubaté 
Funvic para quem participou 
da arrecadação. 

Fome - Na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) a si-
tuação das pessoas que estão 
em condição de insegurança 
alimentar tem aumentado, 
consequência da perda de 
renda de 72 mil postos de 
trabalho, com base nos dados 
do Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios).

Em 2020, a insegurança ali-
mentar alcançou mais da me-
tade dos brasileiros, número 
que chegou a 116,8 milhões. O 
impacto continuou avançando 
em 2021. Hoje, já está em 117 
milhões, de acordo com dados 
do estudo realizado pela Rede 
Penssan (Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar).

A Rede Penssan divulgou 
que 19 milhões de pessoas 
passam fome efetivamente 
em todo país.

prosseguir com o processo 
de cassação, ele aconselhou 
o arquivamento do caso. O 
pedido foi aceito pelos de-
mais parlamentares.


