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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Com Sputnik V barrada, Thales 
tenta Coronavac e AstraZeneca
Prefeito quer compra independente e agilizar imunização de outros grupos em Cruzeiro

Após a Anvisa (Agência 
Nacional da Vigilância Sani-
tária) negar, na última segun-
da-feira (26), a permissão de 
importação da vacina russa 
Sputnik V, a Prefeitura de 
Cruzeiro revelou um plano de 
ações em busca de alternati-
vas para adquirir, de forma 
independente, imunizantes 
contra a Covid-19. A inicia-
tiva tenta conter o avanço 
da pandemia na cidade, que 
contabiliza 73 vítimas fatais 
da doença. Para a frustração 
do prefeito de Cruzeiro, Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD), 
que assinou no último dia 9 
um protocolo de intenções 
com o Fundo Soberano Rus-
so, os cinco diretores da An-
visa votaram pela proibição 
da compra e uso da Sputnik 
V no Brasil. De acordo com o 
parecer do relator e diretor, 
Alex Machado Campos, o 
Instituto Gamaleya, desen-
volvedor da vacina russa, 
não conseguiu demonstrar 
a eficácia e a segurança do 
imunizante.

Vacina aplicada em Cruzeiro; após permissão negada da Anvisa para Sputnik V, Município busca compra independente de outros imunizantes

Um dos pontos de ônibus mais movimentados da região central de Pinda; transporte tem redução de tarifa após três semanas de debates

A Santa Casa de Guará, destino de verba federal do deputado Marco Bertaiolli anunciada por Marcus Soliva

Pinda aprova redução 
da passagem de ônibus

Após mais de vinte dias de 
envio do projeto, a Câmara de 
Pindamonhangaba aprovou, 
nesta segunda-feira (26), a re-
dução na passagem de ônibus 
da cidade. A ação deve funcio-
nar como alívio financeiro à 
população que utiliza de forma 
contínua o transporte público.

O projeto foi encaminha-
do no início do mês, mas 
encontrou um entrave no 
orçamento do município, o 
que inviabilizou a votação 
naquele período. A proposta 
teve de retornar à Prefeitura 
para os ajustes necessários. A 
atividade visava redução de 

até R$ 0,50. No início do mês, 
o Município informou que 
concederia à Viva Transporte 
Coletivo Ltda, empresa respon-
sável pelo transporte público, 
cerca de R$ 100 mil, além da 
parte variável de R$ 0,90 por 
passageiro transportado. O 
objetivo é que o subsídio ga-
ranta a cobertura de despesas 
relativas aos pagamentos de 
funcionários afetados à pres-
tação de serviços e de outros 
custos obrigatórios. Com clima 
amistoso, o projeto foi aprova-
do por unanimidade pelos dez 
vereadores presentes.
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Guará anuncia repasse de 
verba de R$ 1 milhão para 
reforçar UTI da Santa Casa  

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) anunciou, nesta ter-
ça-feira (27), em suas redes 
sociais, que a Santa Casa de 
Misericórdia de Guaratin-
guetá receberá uma emenda 
parlamentar no valor de R$1 
milhão. A verba foi uma indi-
cação do deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD). O 
pedido foi feito pelo médico 
Rômulo Barros, provedor da 
Santa Casa. Será destinado 
à reforma e ampliação da 
UTI (Unidade de Tratamento 

Intensivo). “Eu quero agra-
decer ao deputado Marco 
Bertaiolli, por atender o 
pedido do doutor Rômulo 
para que a Santa Casa pos-
sa investir na ampliação 
da UTI. Isso vai ser muito 
bom para a população de 
Guaratinguetá”, disse So-
liva em vídeo publicado. 
Somando leitos públicos e 
particulares, a ocupação na 
enfermaria é de 48,7% e na 
UTI é de 92%.
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Justiça volta a 
barrar pedido 
da Praimar 
em Caraguá

Em Caraguatatuba, a em-
presa de transporte Praia-
mar teve seu segundo pedido 
de revogação negado pelo 
Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo. A empresa 
é alvo de reclamações por 
problemas em cumprir cláu-
sulas contrastivas, judiciais 
e sanitárias, segundo a Pre-
feitura. A empresa recorreu, 
na última quinta-feira (22), 
pela segunda vez, à decisão 
da Justiça que nomeou a 
Prefeitura responsável pela 
gestão da empresa. A inter-
venção na administração 
do serviço apresentou, em 
pouco menos de um mês, 
mudanças no transporte 
público como o aumento 
da frota de 33 para 38 ve-
ículos, adequação de linhas 
e pagamento de salários e 
benefícios atrasados dos 
funcionários. Pág.  3
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Saúde de Potim 
registra baixa 
adesão contra 
Influenza H1N1

Guará anuncia 
verba para  
Saúde e EEAR

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) anunciou em suas redes 
sociais que Guaratinguetá é 
foco de novo investimento 
para a estrutura de atendi-
mento na rede municipal 
de Saúde. A cidade receberá 
emendas parlamentares para 
a área da saúde. Destinadas 
ao Fundo Municipal de Saúde 
e a Eear (Escola de Especia-
listas de Aeronáutica), as 
verbas foram solicitadas pelo 
deputado federal General 
Peternelli (PSL).

Pág.  5



1 DE MAIO DE 20212

Política a conta-gotas...

Fabio Longuinho

Dani Dias

Feijão tropeiro
Aumentam as expectativas sobre 

o possível sucessor do prefeito Gui-
lherme Carvalho em 2024. Mesmo 
faltando 1.248 dias para a mudança 
de comando, muitos apostam que o 
próximo prefeito caminha com ele, 
porém, sem mandato no momento.

Instituto Malvadeza
Analisado da Praça Conselheiro 

para Prefeitura de Guaratinguetá, 
numa possível vitória do vice Re-
gis Yasumura na disputa por uma 
vaga na Alesp, o sinal estará verde 
a pelo menos 
três, quatro ou 
mais agregados 
de  ‘pr imei ra 
hora’ ao prefeito 
Marcus Soliva 
para sonhar com 
a sucessão. De 
acordo com a 
patuleia políti-
ca, a lista começa com Dani Dias, 
Pedro Sannini, João Vaz, Mário 
Augusto – o Marinho e, entre outros, 
Marco Evangelista. Disseram que 
este é um bom motivo para esse 
elenco e outros que sonham com a 
indicação pedir bastantes votos em 
2022 para o Regis, caso contrário, 
em 2024 só vai sobrar vaga de vice, 
e aí, a Dani tem a preferência. Per-
guntem ao Arilson!!!

Jogo de xadrez
Enquanto o vereador Celão 

recorre da decisão judicial que o 
afastou da Câmara de Guará – junto 
com mais três funcionários efeti-
vos do Legislativo – o pessoal da 
política discute de que lado e com 
que discurso o suplente Orville 
Teixeira para seus dias, ou meses 
de atuação. Alguns lembram que no 
primeiro mandato de Soliva, o su-
plente manteve uma consanguínea 
comissionada na Prefeitura. Façam 
suas apostas...

BO à vista
E por falar Câmara de Guara-

tinguetá, a dupla oposicionista Nei 
e Fabrício provocou o Ministério 
Público sobre a atuação de um dos 
comissionados da administração 
Marcus Soliva nos últimos quatro 
anos. Os vereadores suspeitam que o 
mais importante que esse contratado 
‘especial’ fez no período foi ler seus 
holerites e conferir no banco se o 
pagamento entrou na conta corrente.

Unanimidade de novo...
Parece que os vereadores de 

Cruzeiro estão convencidos que 
‘embarcar no bonde’ do prefeito 
Thales Gabriel é a melhor estratégia 
para acenar aos eleitores – já que os 
números indicam que seu governo 
continua em alta, no conceito da 
população. Segundo o pessoal das 
esquinas, até o Fafá que começou a 
legislatura com discurso ‘do contra’, 
acabou se alinhando com o governo, 
embora insista na abertura de uma 
CEI para investigar os negócios do 
Zé Rogério na Prefeitura, mesmo 
sabendo que não vai dar em nada...

"Sou, mas que não é?"
Antecipando sua próxima em-

preitada eleitoral, o presidente da 
Câmara de Cruzeiro, Jorge Currila, 
deu muito o que falar nas rodas 
políticas nos últimos dias. Pelo que 
se ouviu, com mais de 1.100 dias de 
antecedência, ele revelou sua inten-
ção de ser candidato a vice-prefeito. 
Ah! Só não soube dizer de quem, 
mas firmou o pé que será vice de 
alguém. Com a palavra, os futuros 
prefeituráveis de 2024...

Não convidem para...
...a mesma picanha – o presi-

dente da Câmara de Lorena, Fábio 
Longuinho e o vereador Elcinho 
Vieira, principalmente se o chur-
rasqueiro for o prefeito Sylvio 

Guaratinguetá - O prefeito Mar-
cus Soliva, que anunciou recursos do 
Governo Federal para impulsionar 
a saúde municipal. Serão R$ 1 mi-
lhão para Santa Casa e mais R$ 100 
mil para o Fundo de Saúde. Soliva 
também informou verba de R$ 200 
mil destinados à Escola de Especia-
listas da Aeronáutica. Em tempos 
de pandemia e crise na economia, 
o crédito da Administração Pública 
tem sido primordial para captação 
de recursos governamentais.

A CPI DA TRAGÉDIA
Depois das tentativas do governo 

de “melar” a CPI da Covid, iniciam-
-se os trabalhos tendo como relator 
o impoluto senador da República, 
Renan Calheiros.

Com certeza, o representante da 
tropa de choque do ex-presidente 
Collor, levará os trunfos do sucesso 
da comissão.

Político esperto, traquejado, vai 
se projetar ressurgindo das cinzas 
como a ave Fênix que voará tranqui-
lamente sobre o planalto com o seu 
voo suave e observando as cinzas.

Na tradição brasileira as CPI´s 
recebem apelidos como antigamen-
te as gripes, hoje, não mais porque 
tem vacina feita pelo Butantan com 
princípio ativo chinês.

A CPI tem a função de corrigir 
procedimentos, falhas de um sistema 
administrativo não observado, um 
fato novo que pode ocasionar desa-
certos na máquina pública.

A CPI dos anões do orçamento 
permitiu uma mudança na elabora-
ção e tramitação do orçamento no 
Congresso Nacional evitando os 
escândalos de evasão de recursos, a 
má distribuição das verbas orçamen-
tárias. Foi uma CPI positiva.

A Comissão Parlamentar de In-
quérito do PC (Paulo Cesar Faria) 
mostrou o desastre que era a ad-
ministração Collor, com ministros 
despreparados para gerenciar uma 
economia recebida pelo governo 
Sarney de 1764% de inflação.

A política econômica de Collor 
foi de cunho neoliberal, e pretendia 
diminuir a intervenção do Estado na 
atividade econômica.

Elaborou o primeiro pacote eco-
nômico, Plano Collor I, construído 
por uma jovem economista, Zélia 
Cardoso, seguindo passos de ou-
tros planos que não resolveram 
a questão da inflação; elevação 
de impostos; corte de salário dos 
funcionários públicos; iniciou um 
processo de privatização; derrubou 
barreiras alfandegárias de proteção 
à produção nacional e por último, o 
congelamento das contas bancárias 
dos brasileiros.

O Plano Collor II um desastre!
Este plano gerou uma forte reces-

são no país e resultou no impeach-
ment do presidente.

Renunciou para não perder os 
seus direitos políticos.

A CPI do “mensalão”, transfor-
mou-se numa ação penal e colocou 
na cadeia grande parte de seus in-
tegrantes e pela ação profissional, 
independente e corajosa do Ministro 
Joaquim Barbosa. 

Propiciou a construção da Lava 
Jato, diante de várias tentativas da 
Política Federal em incriminar mem-
bros do governo salvos pela ação de 
alguns ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, os mesmos que destru-
íram a Lava Jato e transformaram o 
juiz Sergio Moro em um magistrado 
imparcial. (?)

A CPI da Covid, a CPI da Tragé-
dia, vai apurar o que?

As 400 mil mortes causadas por 
um vírus desconhecido pela ciência 
exigiriam uma ação de cuidado, ex-
tremo cuidado, por ser desconhecido 
e os especialistas, atônitos, reco-
mendava o simples: lavar as mãos, 
não participar de aglomerar e usar 
máscara como medida de prevenção.

Quem entendeu que estas medi-
das era simplesmente frescura?

Por ser um vírus asiático, como 
tantos outros em que fomos viti-
mados, mas este vinha da China 
comunista.

Quem acreditou que este vírus 
tinha uma forte conotação política?

Médicos políticos assessorando o 
governo afirmando se tratava de uma 
gripe com características já conheci-
das. Uma gripezinha. 

Quanto atingíssemos o índice 
de contaminação de “rebanho” o 
número de mortes cairia e talvez 
alcançássemos 3.000 mortes.

Quem acreditou nisso?
A recomendação de remédios sem 

comprovação de eficiência, com obri-
gatoriedade de uso, inofensivos e ou-
tros com efeitos colaterais desastrosos.

Quem acreditou nisso e reco-
mendou?

A ciência em tempo recorde de-
senvolve vacinas com características 
específicas e de comprovação cien-
tifica atestada é ofertada ao mundo.

A resistência do governo em ad-
quirir, pois estas vacinas poderiam 
ocasionar modificações genéticas 
e vacina seria mais apropriado aos 
animais.

Quem afirmou isto?
O ministério da Saúde, de res-

peitável posição de eficiência na 
administração pública é desmontado 
e seus experientes técnicos são subs-
tituídos por militares.

Quem foi o responsável por esta 
modificação é porque via em seus 
ministros da Saúde possíveis oposi-
tores para a próxima eleição.

A Comissão Parlamentar poderá 
contribuir para o melhoramento 
das ações dos governos diante de 
possíveis pandemias, mas apurar 
o responsável e responsáveis pelas 
400 mil mortes a sociedade dará o 
seu veredicto.

apurar o responsável e 
responsáveis pelas 400 mil mortes 
a sociedade dará o seu veredicto.
(*) há dúvidas sobre se esta frase é de Stalin.

“A morte de uma pessoa 
é uma tragédia; a 

de milhões, uma estatística”. (*)
Joseph Stalin

100 dias de mandato
Em mais uma rodada de entrevistas com prefeitos sobre os 

100 dias de governos, ouvintes do Atos no Rádio conheceram 
realidades como a de Piquete, Canas e Caraguatatuba.

Rominho Aguilar JuniorSilvana Zanin
"Conseguimos atingir, em todas 
as áreas da Prefeitura, uma 
melhor condição de trabalho. Da 
merenda ao combate à Covid-19"

“Estamos há 117 dias e temos 
nos empenhado para vencer a 
Covid e definir a intervenção no 
transporte, qualificar o serviço”.

"O Mercado Municipal Cultural 
e o Plano Diretor de Turismo vai 
ser a receita para impulsionar a 
economia de Canas"

Ballerini ‘na festa promovida’ por 
um membro do primeiro escalão da 
Prefeitura. 

Fogo cruzado
Quem acompanhou ou tomou 

conhecimento da última sessão de 
Câmara de Lorena, sacou que no 
fogo cruzado entre vereador Elcio 
Vieira e o presidente Fábio Longui-
nho, a probabilidade de uma ‘bala 

perdida’ acertar 
o prefeito Sylvio 
Ballerini é mais 

do que certa. O 
ponto saliente da 
discórdia é que 
Elcinho tentou atropelar a ordem 
do dia, tentando puxar o projeto do 
Fundeb para discussão e Longuinho 
encerrou o papo, digo, a sessão, 
cortando inclusive o som dos mi-
crofones. É... quem imaginaria ver 
o Elcinho levando uma invertida 
dessa???

Perguntar não ofende
Qual o secretário da administra-

ção Sylvio Ballerini baixou no hos-
pital esta semana, motivado por uma 
enxaqueca profunda, talvez pelo 
reflexo dos últimos acontecimentos 
na municipalidade de Lorena?

Sob a mira da oposição
Em trabalho conjunto, o prefeito 

Isael Domingues investiu três dias 
em Brasília em busca de recursos 
federais para Pinda, enquanto seu 
vice, Ricardo Piorino cumpriu vá-
rias tarefas na Prefeitura, inclusive 
a inauguração do PEV do Bem Vi-
ver. Segundo a patuleia política do 
Mercadão, coube à oposição, porém, 
sem sucesso, provocar ciúmes no 
prefeito, que ultimamente tem apa-
recido mais que ele nos eventos e 
realizações da cidade. Ah! Muitos já 
sacaram e outros não admitem que o 
que Isael mais está buscando é des-
tacar o vice. Afinal, faltam 520 dias 
para eleição de 2022 e 1.165 dias as 
municipais de 2024. Capisce...

Vai ter espetáculos
O prefeito Isael Domingues trou-

xe boas notícias da Capital Federal 
esta semana. Em parceria com os 
deputados Marcio Alvino, Cezinha 
da Madureira e outros apoiadores, 
o recurso de R$ 5 milhões para o 
Centro Esportivo Zito, de Moreira 
César; apresentação do projeto para 
construção de um teatro municipal, 
no Ministério do Turismo; investi-
mentos e equipamentos para saúde 
municipal e outros benefícios para 
Pinda. Enquanto isso a oposição, 
ou melhor, o que sobrou dela, ‘se 
mordia de raiva’...

E por falar em oposição
É voz corrente no mercado po-

lítico de Pinda que se for medir a 
oposição a Isael Domingues pela 
ótica da Câmara Municipal, as 

forças estão divididas e reduzidas. 
Entre os três ‘notáveis’, um tem a 
‘sindrome de Judas’ estampada em 
sua imagem; os outros dois, dividem 
‘o tiro’ entre eles mesmos – para ver 
quem tem melhor desempenho na 
tribuna – e contra a administração, 
onde o prefeito segura praticamen-
te nove dos onze vereadores com 
trânsito livre em seu gabinete e 
atendimento dos seus pedidos.

Água de pedra
Após um período de indiferença 

da cúpula estadual do MDB ao pre-
feito Antonio Mineiro – inclusive 
na campanha eleitoral, o deputado 
federal Baleia Rossi resolveu mar-
car presença em Cachoeira Paulista. 
Esta semana, Mineiro esteve em 
São Paulo acertando detalhes para 
receber uma verba de R$500 mil 
para custeio na Prefeitura. Será que 
a liderança da capital se tocou que 
tem ‘partido grande’ assediando o 
prefeito?

Controvérsia
E como previsto pela especula-

ção política de Cachoeira Paulista, 
o vereador oposicionista Léo Fenix, 
medindo forças com o prefeito 
Antônio Mineiro na Câmara, conse-
guiu aprovar seu projeto que torna 
obrigatória a formação acadêmica 
específica para secretários muni-
cipais na área em que for atuar na 
administração pública. Se esta lei 
fosse vigente no período passado de 
Edson Mota, quando foi secretário, 
com certeza não poderia ter sido 
contratado.

 
Correndo

O deputado Padre Afonso fechou 
a semana em alta, reunido com os 
prefeitos do Vale Histórico, na últi-
ma quinta-feira, com o objetivo de 
trocar informações e somar apoio 
para convencer o governador João 
Doria sobre a urgência de liberar um 
Hospital Regional no circuito destas 
cidades; ou na melhor das hipóteses, 
as especialidades e recursos de um 
Regional dividido entre Cruzeiro, 
Lorena e Guaratinguetá, para dar 
condições de atendimento aos pa-
cientes locais. Padre Afonso, que 
mal tomou posse no início deste mês 
na Assembleia Legislativa, já foi na 
‘jugular’ do Estado pela inaugura-
ção do AME de Taubaté, promete o 
mesmo empenho para ver o pedido 
dos prefeitos atendido e a população 
sendo tratada.

Correio eleitoral
O ex-prefeito Fábio Marcondes 

agitou os eleitores de Lorena esta 
semana, quando manifestou de for-

ma subliminar 
a possibilidade 
de estar ativo 
nas eleições de 
2024. A decla-
ração ocorreu 
d u r a n t e  s u a 
participação no 
Atos no Rádio, 
quando recla-

mou que o grupo de Sylvinho Balle-
rini tem lhe provocado para o debate 
político.

Elcio Vieira

Fabio Marcondes

Cachoeira Paulista - Se era um 
empurrão que a Câmara de Cachoeira 
precisava para agir quanto aos vereado-
res que sujaram o nome da Casa com 
as atitudes perante a pandemia (vide 
invasão ao hospital e ameaça a médico 
plantonista), talvez a ação rápida da Câ-
mara de Guaratinguetá, que já colocou 
Orville Teixeira na cadeira desocupada 
por Celão, dias após a decisão de afas-
tamento na Justiça, possa "encorajar" os 
cachoeirenses a fazer o que a população 
espera. Será?
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Com proibição à vacina russa, Prefeitura de 
Cruzeiro negocia com outros laboratórios
Prefeito busca compra independente para agilizar imunização; Thales mira AstraZeneca e Coronavac

Após a Anvisa (Agência Na-
cional da Vigilância Sanitária) 
negar, na última segunda-feira 
(26), a permissão de importa-
ção da vacina russa Sputnik 
V, a Prefeitura de Cruzeiro 
revelou um plano de ações 
em busca de alternativas para 
adquirir, de forma indepen-
dente, imunizantes contra a 
Covid-19. A iniciativa tenta 
conter o avanço da pandemia 
na cidade, que contabiliza 73 
vítimas fatais da doença.

Para a frustração do prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), que assinou 
no último dia 9 um protocolo 
de intenções com o Fundo 
Soberano Russo, os cinco 
diretores da Anvisa votaram 
pela proibição da compra e 
uso da Sputnik V no Brasil. De 
acordo com o parecer do re-
lator e diretor, Alex Machado 
Campos, o Instituto Gamaleya, 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

desenvolvedor da vacina russa, 
não conseguiu demonstrar 
a eficácia e a segurança do 
imunizante.  

A decisão da Anvisa foi 
considerada polêmica pela 
comunidade científica, já que 
o uso emergencial da Sputnik 
V já foi aprovado em 61 países. 

Procurado pela reportagem 
do Jornal Atos, o prefeito de 
Cruzeiro revelou no fim da 
tarde da última terça-feira 
(27) sua decepção diante do 
anúncio da Anvisa. “Realmente 
ficamos frustrados já que es-
távamos com uma expectativa 
muito grande em relação a 
liberação da Sputnik V. Logo 
depois da decisão da Anvisa, 
entramos em contato com 
o Fundo Soberano Russo e 
solicitamos que ele reúna os 
materiais e atenda às demais 
exigências da agência regu-
ladora”. 

O chefe do Executivo expli-
cou que tenta outras alterna-
tivas para promover a compra 
das doses, não dependendo 

apenas da encaminhadas pelo 
Governo Federal. “Estamos dia-
logando com outros grupos, 
como a empresa farmacêutica 
AstraZeneca. Também assina-
mos uma carta de intenção 
para a compra de vacinas da 
Coronavac junto ao Instituto 
Butantan. Além disso, com-
pomos o consórcio  da Frente 
Nacional dos Prefeitos que 
busca uma aquisição conjunta. 
Aproveitaremos a oportunida-
de que tivermos, já que essas 
doses extras agilizariam o 
processo de imunização da 
população e reduziria a leta-
lidade da doença”. 

No início deste mês, Fonse-
ca revelou que sua intenção 
é adquirir até o segundo 
semestre deste ano cem mil 
doses para vacinar os mora-
dores com idade partir de 18 
anos O investimento é avalia-
do em aproximadamente de 
R$650 mil.

Pandemia – De acordo com 
o boletim epidemiológico 
divulgado pela secretaria de 

Após permissão negada da Anvisa para Sputnik V, Cruzeiro busca compra independente de outras vacinas

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Com avanço da Covid-19, Pindamonhangaba 
destaca mudança no perfil de pacientes graves
Cerca de 40% dos internados com novo coronavírus na UTI possuem menos de cinquenta anos, 
enquanto município apresenta queda na hospitalização de idosos com mais de oitenta anos

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com mais de 11 mil con-
taminações identificadas 
de Covid-19, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba divulgou 
recentemente dados que 
mostram o aumento de ca-

sos graves em pessoas com 
menos de cinquenta anos. A 
Prefeitura mantém o apelo 
para que jovens evitem en-
contros sociais.

Ao menos 40% dos pa-
cientes hospitalizados nos 
leitos da UTI Covid (Unidade 
de Terapia Intensiva), na 
última semana, possuíam 

idade entre 20 e 49 anos, 
enquanto 56% da ocupa-
ção da enfermaria era de 
pessoas entre 51 e 69 anos. 
Pindamonhangaba chegou 
a ter sobrecarga nos leitos 
intensivos, quando a taxa 
de ocupação superou os 
100%. Recentemente, o pre-
feito Isael Domingues (PL) 

Câmara de Pinda aprova redução da passagem de ônibus

Praiamar tem segundo pedido de revogação judicial negado em Caraguá 

Redução na tarifa do transporte público é aprovada mais de vinte dias após encaminhamento para avaliação o Legislativo

Intervenção municipal instalada em abril promete frota completa nas ruas para a próxima semana; empresa contesta anulação

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

Thamiris Silva
Caraguatatuba

Após mais de vinte dias de 
envio do projeto, a Câmara de 
Pindamonhangaba aprovou, 
nesta segunda-feira (26), a re-
dução na passagem de ônibus 
da cidade. A ação deve funcio-
nar como alívio financeiro à 
população que utiliza de forma 
contínua o transporte público.

O projeto foi encaminha-
do no início do mês, mas 
encontrou um entrave no 
orçamento do município, o 
que inviabilizou a votação 
naquele período. A proposta 
teve de retornar à Prefeitura 
para os ajustes necessários. A 
atividade visava redução de 

Em Caraguatatuba, a em-
presa de transporte Praiamar 
teve seu segundo pedido de 
revogação negado pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. A empresa é alvo 
de reclamações por proble-
mas em cumprir cláusulas 
contrastivas, judiciais e sani-
tárias, segundo a Prefeitura.

A empresa recorreu, na 
última quinta-feira (22), pela 

até R$ 0,50. No início do mês, 
o Município informou que 
concederia à Viva Transporte 
Coletivo Ltda, empresa respon-
sável pelo transporte público, 
cerca de R$ 100 mil, além da 
parte variável de R$ 0,90 por 
passageiro transportado. O 
objetivo é que o subsídio ga-
ranta a cobertura de despesas 
relativas aos pagamentos de 
funcionários afetados à pres-
tação de serviços e de outros 
custos obrigatórios.

Com clima amistoso, o pro-
jeto foi aprovado por unanimi-
dade pelos dez vereadores pre-
sentes. Somente Marco Mayor 
(PSDB), hospitalizado para o 
tratamento de pancreatite, não 
votou.  A medida aprovada é 
de redução de R$0,50 para 

segunda vez à decisão da Jus-
tiça que nomeou a Prefeitura 
responsável pela gestão da 
empresa. A intervenção na 
administração do serviço 
apresentou, em pouco menos 
de um mês, mudanças no 
transporte público como o 
aumento da frota de 33 para 
38 veículos, adequação de 
linhas e pagamento de salá-
rios e benefícios atrasados 
dos funcionários.

A empresa estava com 11 
ônibus da sua frota atuando 
em condição indevidas e não 

quem usa cartão e R$0,15 
para passagens pagas com 
dinheiro. A expectativa é que 
a redução temporária possa 
começar a valer a partir do 
próximo mês e siga até o fim 
do ano. Os parlamentares 
prometeram ainda estarem 
atentos aos compromissos 
estabelecidos, como aumento 
das linhas e diminuição das 
aglomerações dentro dos 
ônibus. 

“Esta medida é extrema-
mente importante, porque em 
um momento de pandemia 
temos que tentar viabilizar o 
transporte público e também 
a empresa, que passa por uma 
série de problemas. Não só 
aqui, mas empresas de todo o 
Brasil, em virtude da pande-

estaria mantendo o protoco-
lo de respeito às diretrizes 
do Ministério da Saúde para 
prevenção à Covid-19. No 
período da nova gerência, a 
Prefeitura planeja a abertura 
de um processo administra-
tivo com todas as possíveis 
falhas que ocasionaram a 
intervenção.

Em entrevista ao progra-
ma Atos no Rádio, o pre-
feito Aguilar Junior (MDB) 
destacou que seu objetivo é 
empregar mais motoristas, 
aumentar a quantidade de 
transporte em 100%, em  
45 ônibus,  até a próxima 
segunda-feira (3), imple-
mentar um aplicativo para 
o uso da população (sistema 

mia, acabam não conseguindo 
manter o número adequado 
de veículos e a qualidade do 
transporte, prejudicando o 
distanciamento social. Esta 
iniciativa vem em boa hora!”, 
comentou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Histórico – A Viva Pinda é 
a responsável pelo transporte 
público da cidade há mais de 
dez anos. No último ano, cres-
ceu a insatisfação dos mora-
dores com o serviço prestado 
pela empresa. Além de falta de 
linhas de ônibus, há também 
relatos de aglomerações em 
horários de pico. Ainda em 
2020, motivados pelas con-
dições da atuação na cidade, 
os trabalhadores chegaram a 
entrar em greve.

já utilizado em outros muni-
cípios da região, que oferece 
o serviço de localização 
do ônibus em tempo real 
por meio do GPS portátil, 
instalado em cada veículo) 
e contratar uma empresa 
para realizar a higienização 
diária dos carros.

Aguilar Júnior revelou que 
será aberto um processo lici-
tatório para a contratação de 
uma empresa de transporte. 
Ele espera que, mesmo com 
a intervenção causada pelo 
déficit no atendimento da 
Praiamar, não seja necessá-
rio o adiamento do processo. 
O atual contrato, suspenso 
no início de abril, tem ven-
cimento em 2022.

Ônibus do Viva Pinda, que teve redução de tarifa liberada na cidade

Veículo da Praiamar, empresa que teve pedido negado na Justiça

Fotos:Bruna Silva

Fotos: Reprodução Praiamar

havia feito um pedido para 
que os jovens deixassem de 
promover festas e encontros 
sociais, evitando, assim, que 
o vírus circulasse na cidade.

Segundo o último boletim 
epidemiológico, publicado 
na quinta-feira (29), 238 pes-
soas morreram em decorrên-
cia do novo coronavírus, em 

Saúde no fim da tarde desta 
quinta-feira (29), Cruzeiro 
contabiliza 4.741 contami-
nados pelo novo coronavírus, 

sendo 73 mortos, 3.708 recu-
perados, 817 em isolamento 
domiciliar e 40 internados, 
entre eles 17 na UTI (Unidade 

de Terapia Intensiva) e 22 no 
setor clínico. A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI na Santa 
Casa atinge 100%.

Pindamonhangaba. Embora 
tenha relato de déficit de 
vacinas, devido ao Estado ter 
enviado número abaixo do 
esperado, 36.103 pessoas já 
foram imunizadas, conforme 
o grupo prioritário da doen-
ça (entre primeira e segunda 
aplicação). Nos primeiros 
meses de vacinação já é 

possível notar a queda de 
95% das hospitalizações de 
idosos acima de oitenta anos, 
um dos primeiros grupos a 
receber a vacina.

Embora já seja possível 
notar a eficácia da campanha 
vacinal, até a última quarta-
-feira (28), cerca de trezentos 
profissionais de saúde e 
idosos ainda não tinham ido 
receber a segunda dose, o 
que compromete a proteção 
ao coronavírus.

A secretaria de Saúde 
aguarda o retorno dessas 
pessoas, caso não voltem, 
as doses serão destinadas 
aos profissionais de apoio 
da pasta que ainda não re-
ceberam a vacina.



1 DE MAIO DE 20214

Saúde de Potim registra baixa adesão 
em vacinação contra Influenza H1N1
Vigilância Epidemiológica destaca importância de ampla imunização para inibir avanço 
do vírus; sintomas parecidos com sinais da Covid aumentam necessidade de atenção

Com doses suficientes para 
vacinar todo o público alvo 
até o mês de julho, Potim 
vem registrando uma baixa 
procura pelo imunizante da 
Influenza H1N1, que no ano 
passado infectou quase trinta 
mil pessoas em todo o Brasil.

Descoberto há 11 anos, 
no México, o vírus se tornou 
conhecido pela propagação 
da Gripe Suína, que se espa-
lhou em questão de meses 
para mais de uma centena de 
países, entre eles o Brasil, e 
provocou a primeira pande-
mia no século 21.

A campanha nacional reali-
zada pelo Ministério da Saúde 
começou no último dia 12 e 
foi dividida em três etapas. 
Neste primeiro momento 
estão sendo vacinadas as 
crianças com seis meses a 5 
anos,11 meses e 29 dias, ges-
tantes, puérperas (mulheres 
que acabaram de dar à luz) de 
até 45 dias pós-parto, povos 
indígenas e profissionais da 
saúde.

Apesar da organização, a 
procura pela vacinação ain-
da está aquém do esperado. 
Em Potim, de acordo com a 
secretaria de Saúde, das 1.682 
crianças que podem receber a 
dose, 392 foram imunizadas, o 
que representa 23%. O núme-
ro de gestantes também está 
baixo. Apenas 39 receberam 
a vacina, o que representa 
22,5%. Já as puérperas (mu-

Marcelo Augusto dos Santos
Potim

lheres que acabaram de dar 
à luz), oito receberam o imu-
nizante o que representa 28%. 

No entanto os profissionais 
da saúde são os que repre-
sentam o menor número de 
vacinados: 13,8%.

Com esse início abaixo do 
esperado, um alerta foi publi-
cado nas redes sociais e no site 
da Prefeitura, potim.sp.gov.
br, para que os pais e respon-
sáveis a levarem os bebês até 
uma unidade de saúde. 

“No ano passado nós vacina-
mos muita gente fora do nosso 
município. Vacinamos pessoal 
de Guará, então essas pessoas 
não vieram mais tomar a vaci-
na. A gente já tinha vacinados 
os profissionais da saúde do 
presídio (no ano passado), 
não vieram tomar”, destacou 
a responsável pela Vigilância 
Epidemiológica, Rosana Gon-
çalves da Silva Santos.

Ela lembrou que no ano pas-
sado apenas 40% das crianças 
foram vacinas. “Ano passado 
tivemos uma cobertura vacinal 
baixa, onde entre gestante 
(57%) e crianças (40%), es-
peramos que este ano nossa 
meta seja superior a dos anos 
anteriores. Sempre que não 
atingimos um grande número 
de vacinados, podemos ter a 
doença circulando no muni-
cípio. Quanto mais pessoas 
vacinadas, mais proteção tere-
mos. Portanto, esperamos que 
a população se conscientize 
da necessidade de se vacinar”.

Essa também é a preocupa-
ção do infectologista da Santa 
Casa de Lorena, Dr. Leandro 

Martins, que destacou a neces-
sidade de atenção aos sinais 
da gripe, principalmente em 
meio à pandemia. “É um de-
safio muito grande, porque é 
muito difícil você diferenciar 
uma fase inicial da infecção 
da Covid e da H1N1. Normal-
mente começa com os mesmos 
sintomas, febre, dor no corpo, 
dor de cabeça, tosse e falta de 
ar (...) De um ano para cá, ele 
reduziu a sua circulação, mas 
ele pode voltar a circular a 
partir deste ano”.

O médico explicou que as 
pessoas que foram vacinadas 
contra Covid-19 devem espe-
rar 14 dias para receber a dose 
da vacina contra a Influenza 
H1N1. “A recomendação é de 
14 a 15 dias, porque se tiver 
um evento adverso a gente 
precisa entender qual vacina 
teve o evento adverso. Então 
se recebe uma vacina hoje 
para Covid e daqui três ou 
quatro dias recebo a vacina 
para Influenza, se eu tenho 
um evento adverso não vou 
conseguir entender de qual 
vacina que foi, então por isso 
que a gente pede para respei-
tar este período”.

A segunda etapa da Cam-
panha de Vacinação contra 
a Gripe começa no dia 11 de 
maio e vai até 12 de junho. 
A ação volta a focar vacinar 
os idosos acima de sessenta 
anos e professores. A última 
fase está marcada para o dia 
9 de junho para os integran-
tes das forças de segurança 
e salvamento, pessoas com 
comorbidades, condições 
clínicas especiais ou com 
deficiência permanente, ca-
minhoneiros, trabalhado-
res de transporte coletivo 
rodoviário, trabalhadores 
portuários, funcionários do 
sistema de privação de li-
berdade, população privada 
de liberdade e adolescentes 
em medidas socioeducativas.

As doses estão disponíveis 
em todas unidades de saúde 
do Estado.Preparo de dose para vacinação contra o vírus H1N1; procura de imunização está reduzida em Potim

Fotos:  Reprodução

Cinquenta servidores seguem afastados por Covid em Guará

Com fila de espera desde 2019, Canas volta 
oferecer exames de sangue a rede pública

Funcionários atuam na secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais; Prefeitura nega prejuízo ao atendimento
Marcelo Augusto dos Santos
Guaratinguetá

Da Redação
Canas

A secretaria de Obras Públi-
cas e Serviços Municipais de 
Guaratinguetá confirmou que 
cinquenta funcionários estão 
afastados do trabalho por 
causa da Covid-19. De acordo 
com a pasta, os serviços não 
foram afetados.

A administração revelou 
que são empregados 140 
servidores públicos e oitenta 
pessoas que atuam na Frente 

Com uma fila de espera 
com mais de duzentas pesso-
as aguardando desde 2019, a 
Prefeitura de Canas anunciou 
no último dia 23 que voltou a 
oferecer o atendimento para 
realização de exames de san-
gue, após assinatura de um 
contrato com um laboratório 
de análise clínicas.

De acordo com a secretaria 
de Saúde, a coleta do sangue 
será realizada às terças-feiras 
com vinte pessoas, às quartas 
e sextas-feiras (trinta pesso-
as), sempre às 7h da manhã 
na UBS (Unidade Básica de 
Saúde), que fica à avenida 22 

de Trabalho. Os trabalhadores 
com mais de sessenta anos 
e outros com comorbidades 
também seguem afastados.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com o secre-
tário da pasta, Paulo de Araújo 
Barros Filho, que informou 
que serviços que levam um dia 
para serem concluídos estão 
sendo finalizados em até dois 
dias devido à sobrecarga com 
a equipe reduzida. “A gente 
tem contornado, conseguido 
atender às solicitações dos 
munícipes, tanto em pavi-

de Março, no Centro.
Os pacientes devem fazer 

um agendamento prévio 
pelos telefones (12) 3151-
6003, (12) 3151-1169 e 
gratuitamente pelo 192.  O 
exame de sangue funciona 
como uma triagem, fornecen-
do informações importantes 
sobre a saúde do paciente, 
dando ponto de partida para 
uma investigação médica de 
diagnóstico.

A análise pode revelar 
vários tipos de anemias e 
problemas cardíacos, até 
riscos de trombose, cânce-
res, distúrbios da tireoide, 
doenças renais, hepatite C e 
a presença de hemorragias 
internas.

mentação, reparos, parte de 
drenagem, limpeza de boca 
de lobos e limpeza da cidade, 
mas até o momento não tive-
mos problemas”, esclareceu o 
secretário.

Questionado se a pasta pro-
curou orientação e ajuda da 
secretaria de Saúde, Paulo 
Barros disse que sim, e desde o 
começo da pandemia, medidas 
de prevenção foram adotados. 
“Entrei em contato novamente 
com eles (secretaria de Saúde). 
Se prontificaram a vir e conver-
sar um pouco mais com os fun-

cionários, porque no ambiente 
de trabalho, a gente consegue 
seguir esses protocolos. Mas 
eles saem daqui, e cada um tem 
sua vida particular e pedimos 
para que mantenham essas 
medidas”, finalizou Barros.

A cidade de Guaratinguetá 
teve 9.895 casos confirmados 
de Covid-19, 2.033 casos sus-
peitos da doença, 184 pessoas 
morreram e dois óbitos estão 
sendo investigados. O índice de 
ocupação de leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) é de 
89,4% e 51,2% de enfermaria.

 Em tempos de tantas partidas é justo  falarmos 
da dor de quem fica. O luto é um processo de assimilação 
de perdas. O seu entendimento está popularmente 
representado em perdas físicas de pessoas queridas, 
mas a presença do seu processo está em também 
muitas outras dores, como abandonos afetivos ou 
distanciamento de alguém muito próximo. 
 A criança experiencia a dor em doses moderadas, 
de acordo com seus recursos de enfrentamento. Então 
não se surpreenda ao vê-la brincar, gargalhar e em 
momento seguinte chorar sua dor. O seu silêncio, o seu 
brincar, não denuncia ausência de sofrimento. Não tente 
entendê-la a partir do seu modo de sentir. 
 Não a convide a falar da dor em momentos em 
que se mostra distante disso, respeite e aguarde sua 
abertura. Quando oportuno fale, valide, escute-a. Deixe-a 
chorar, não crie teorias que mascare a realidade. Adiar o 
luto intensificará a complexidade da dor com o tempo. 
 Então um conselho: se desprenda da expectativa 
de encontrar palavras que amenizem a dor. Apenas 
escute, ampare, acolha. Cuide para que suas palavras 
não inibam o sentir.
 Não tente responder a todas as perguntas, divida 
com ela também o quanto se sente confusa quando este 
for o caso. Acesse memórias, traga lembranças, não crie 
atalhos. A memória de quem partiu ajudou na formação 
de identidade dessa criança, não a afaste dela. Mas olhe 
com carinho para o movimento de abertura, não invada 
um espaço que ainda está fechado para você!
 E por último, tente manter as coisas como 
estão por um tempo, não a exponha a novas 
mudanças nesse momento. Vai passar, mas 
que passe no amparo do amor e compreensão! 

Márcia Freire
CRP: 100/286

(12) 99124-4834

Luto Infantil:
Ajude o seu filho a 
lidar com essa dor!
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Guará anuncia verba de R$ 1 milhão 
para ampliação da UTI da Santa Casa  
Reforço tenta manter atendimento à demanda crescente de internações no hospital

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soli-
va (PSC) anunciou, nesta 
terça-feira (27), em suas 
redes sociais, que a Santa 
Casa de Misericórdia de 
Guaratinguetá receberá 
uma emenda parlamentar 
no valor de R$1 milhão. A 
verba é uma indicação do 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD).

O pedido foi feito pelo 
médico Rômulo Barros, 
provedor da Santa Casa. 
Será destinado à reforma e 
ampliação da UTI (Unidade 

de Tratamento Intensivo).
“Eu quero agradecer ao 

deputado Marco Bertaiolli, 
por atender o pedido do 
doutor Rômulo para que a 
Santa Casa possa investir 

na ampliação da UTI. Isso 
vai ser muito bom para a 
população de Guaratingue-
tá”, disse Soliva em vídeo 
publicado.

Segundo o último boletim 

sobre a Covid-19 na cidade, 
publicado na quinta-fei-
ra (29), somando leitos 
públicos e particulares, a 
ocupação na enfermaria é 
de 48,7% e na UTI é de 92%. 

O comunicado também in-
forma a ocupação de leitos 
somente no SUS (Sistema 
Único de Saúde), que é de 
48% na enfermaria e 100% 
na UTI.

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informou 
que mais três mortes por 
Covid-19 foram confirma-
das, somando 184 óbitos 
desde o início da pandemia.

Guaratinguetá soma até 
esta sexta-feira (30) um 
total de 10.037 casos con-
firmados, com 2.428 em iso-
lamento, 24 internados em 
UTI, 11 em enfermaria. Os 
casos suspeitos são 2.013, 
com 11 internações em UTI, 
9 em enfermaria e mais dois 
óbitos em análise. São 7.389 
os pacientes recuperados.

Guará anuncia 
verba para  
Saúde e EEAR

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) anunciou em suas 
redes sociais que Guara-
tinguetá é foco de novo 
investimento para a estru-
tura de atendimento na 
rede municipal de Saúde. A 
cidade receberá emendas 
parlamentares para a área 
da saúde. Destinadas ao 
Fundo Municipal de Saúde 
e a Eear (Escola de Espe-
cialistas de Aeronáutica), 
as verbas foram solicitadas 
pelo deputado federal Gene-
ral Peternelli (PSL).

Em vídeo divulgado na 
última quinta-feira (22), 
o prefeito e o deputado 
falaram sobre a parceria já 
existente entre Peternelli e 
a cidade, que auxiliou no de-
bate pela privatização do ae-
roporto Edu Chaves. A dupla 
divulgou os valores. Para o 
Fundo Municipal de Saúde 
a quantia é de R$100 mil e 
outros R$ 200 mil para a 
área da saúde da Eear.

“Eu queria agradecer ao 
general, não só pelo apoio 
que nos deu em Brasília 
(para o andamento do pro-
cesso de privatização do 
aeroporto), mas por sempre 
estar à disposição, e agora 
com as duas emendas par-
lamentares, para o Fundo 
Municipal de Saúde e para 
a estruturação e moderniza-
ção das unidades de saúde 
das Forças Armadas da 
Eear”, destacou Soliva (PSC).

Segundo a assessoria do 
deputado federal General 
Peternelli (PSL), as emendas 
foram indicadas, mas ainda 
não tiveram liberação para 
serem destinadas à cidade.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 009/2021 - Edital nº 09/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 091/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA 
DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de maio de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 009/2021 - Edital nº 09/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 091/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA 
DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de maio de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO MARCOS DONIZETI MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de sistemas, estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de abril de 1978, residente e domiciliado Rua Alcides
Marcondes, nº 60, Residencial Campos Maia, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO
MAGALHÃES e MARIA FRANCISCA MAGALHÃES.
JACKELINE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
microempresária, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de abril de 1989, residente e domiciliada Rua Ademir
Honório, nº 157, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filha de LUIS CARLOS
CORREIA DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS. 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, 29 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de novembro de 1995, residente e domiciliado Rua Raul Borges, nº 131,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de VALDENI BARBOZA DE OLIVEIRA e JOELMA
CRISTINA DE OLIVEIRA.
ALINE DOS SANTOS SUZANO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de
maio de 1993, residente e domiciliada Rua Raul Borges, nº 676, Triângulo,
Pindamonhangaba SP, filha de EDISON CARLOS SUZANO e BENEDITA MARIA
DOS SANTOS SUZANO. 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, 30 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL GREGORIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 18 de
outubro de 1973, residente e domiciliado Estrada João Rodrigues dos Santos, nº 650,
Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filho de JUVENAL DOS SANTOS e MARIA
MARINA GREGORIO DOS SANTOS.
REGIANE PAULA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão instrumentadora
cirúrgica, estado civil divorciada, de 44 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 29 de outubro de 1976, residente e domiciliada Rua Durval Furtado de Mello, nº
314, antigo nº 05 Capão Redondo, Jardim São Bento Novo, São Paulo SP, filha de
AMADO DE PAULA PEREIRA e MARIA OLIVIA PEREIRA. 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, 30 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JARLEY ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão tecnologo de
automação, estado civil solteiro, de 51 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no
dia 24 de junho de 1969, residente e domiciliado Rua Santa Maria, nº 16, Jardim
Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO ALVES DA SILVA e MARINA
ALVES DA SILVA.
ANA PAULA VIEIRA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão consultora de
negocios, estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de maio de 1978, residente e domiciliada Rua Santa Maria, nº 16, Jardim
Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de LAERCIO ANTONIO PENINA DE FRANÇA e
MARIA BENEDITA VIEIRA DE FRANÇA. 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, 30 de abril de 2021.

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2331 – Luiz Gustavo Bittencourt de Paiva e Jessica Beatriz Pereira de 
Mello. Ele, nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, nascido no dia 08 de 
agosto de 1922, residente e domiciliado na Rua Dr. Cesar Sigaud, 66, São 
Sebastião, Aparecida/SP, filho de Luiz Claudio de Paiva e Inês Aparecida 
dos Santos Bittencourt de Paiva. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, 
solteira, nascida no dia 05 de julho de 1992, residente e domiciliado na 
Praça Santo Afonso,3, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Marcos Roberto 
de Mello e Eliane Helena Pereira.
2332 – Rogério Reche Dalló e Flávia Oliveira Machado. Ele, nacionalidade 
brasileira, fisioterapeuta, solteiro, nascido no dia 26 de setembro de 1981, 
residente e domiciliado na Rua Felippo, 10, bloco 06, apto-307, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filho de Volveno Dalló e Dirce Reche Dalló. Ela, nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida no dia 28 de julho de 1986, residente e 
domiciliado na Rua Felippo, 10, bloco 06, apto-307, Vila Mariana, Aparecida/
SP, filha de José Flavio Bueno Machado e Ana Silva de Oliveira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 03/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, através de sua Pregoeira, torna público 
para conhecimento dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 03/2021-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2021, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para contratação 
de empresa para fornecimento de COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10, 
GASOLINA, ETANOL) destinado a FROTA MUNICIPAL, conforme o Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. Informações do Edital poderão ser obtidas 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 às 17 
horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais. Sessão de abertura para 
recebimento das propostas. DATA: 14/05/2021. HORÁRIO: 09horas. LOCAL: 
Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço 
sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de 
São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 30 de abril 
de 2021. ALESSANDRA GONÇALVES FERREIRA DE ALMEIDA-PREGOEIRA

Santa Casa amplia leitos e 
entrega novo Ambulatório 
SUS de Especialidades
Hospital reforça estrutura para Covid-19 e consultas médicas gratuitas

Da Redação
Lorena

A Santa Casa de Lorena, 
além de ampliar a capacida-
de de leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para a 
Covid-19, entregou um novo 
espaço para atender a popu-
lação. O Ambulatório SUS de 
Especialidades foi reformado 
para dar mais conforto e quali-
dade na prestação de serviços 
como exames e consultas 
médicas especializadas. 

Para reforçar os atendimen-
tos aos casos mais graves de 
Covid-19 de pacientes de 
Lorena e região, a Santa Casa 
liberou na última terça-feira 

(27) mais três leitos de UTI, 
ampliando a estrutura para 26 
unidades de terapia intensiva. 
Já os leitos de clínica seguem 
com a oferta de 38 vagas. 
Destas, 66% estão ocupadas, 
ou seja, 25 pacientes com a 
doença estão internados na 
enfermaria.

O boletim epidemiológico 
divulgado pela secretaria de 
Saúde, na última sexta-feira 
(30), registrou a ocupação de 
85% dos leitos de UTI do hos-
pital público com 22 pessoas 
internadas, um novo óbito e 
dois suspeitos aguardando o 
resultado dos exames labo-
ratoriais. O município bateu 
a marca de 153 mortes por 
Covid-19.

A rede privada segue com 
números alarmantes, 100% 
de ocupação dos leitos de UTI 
e enfermaria. 

Para reforçar o atendimen-
to público de saúde voltado 
para outras comorbidades, 
a Santa Casa entregou na 
última segunda-feira (26) um 
reformulado ambulatório para 
consultas médicas. 

De acordo com o superin-
tende do hospital, Dario Costa, 
que foca na qualidade do 
atendimento humanizado, o 
local onde funcionavam os 
consultórios foi reformado e 
passou a contar com amplo 
espaço, novo layout e recep-
ção, além da acessibilidade 
e o conforto do mobiliário. A 

entrada do ambulatório fica 
à rua Dom Bosco, no Centro.

O convênio assinado com a 
Prefeitura desde 2017 garante 
a realização gratuita de consul-
tas médicas especializadas em 
cardiologia, psiquiatria, orto-
pedia, pediatria, neurologia, 
oftalmologia, anestesia, gine-
cologia, obstetrícia e cirurgia 
vascular e geral.

Além das especialidades, o 
convênio também conta com 
exames de imagem como 
raio-X, tomografia computa-
dorizada e mamografias. 

Para os moradores terem 
acesso aos atendimentos, a 
Santa Casa destaca a neces-
sidade dos agendamentos via 
secretaria de Saúde.

Espaços reformulados para ampliação da estrutura da Santa Casa de Lorena, com foco em atendimento ambulatorial de especialidades do SUS

Fotos: Divulgação
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“Merenda em Casa” tem R$ 50 milhões em 
investimento a alunos em situação de pobreza
Ação tenta reduzir impactos da pandemia na segurança alimentar, com foco em crianças da rede estadual

O Governo do Estado de 
São Paulo mantém o trabalho 
iniciado na primeira semana 
de abril com o pagamento do 
“Merenda em Casa” para cerca 
de 920 mil alunos da rede 
pública estadual. O valor de 
R$55 foi disponibilizado desde 
o último dia 7.

Segundo o governador João 
Doria (PSDB), o programa 
é financiado com recursos 
oriundos da alimentação es-
colar e destinado aos alunos 
que vivem em vulnerabilidade 
social e recebem mensalmente 
o benefício para a compra do 
alimento em casa.

Para o funcionamento da 
nova fase do “Merenda em 

Bruna Silva
RMVale

Casa”, o Estado investirá men-
salmente R$ 50,6 milhões. A 
previsão era que o pagamento 
continuasse durante a suspen-
são das aulas presenciais.

Durante a fase emergencial, 
a mais restritiva desde o início 
da pandemia, as escolas esta-
duais continuaram abertas 
para que os alunos pudessem 
se alimentar, independente de 
recebimento do benefício. O 
secretário estadual de Educa-
ção, Rossieli Soares, destacou 
que esse é um apoio importan-
te para o combate à fome du-
rante a crise. Em abril, houve 
recesso da rede estadual por 
15 dias, com recomendação 
para que escolas municipais e 
privadas seguissem o mesmo 
procedimento.

Os estudantes aptos para 
o programa são aqueles que Escola estadual em Pinda; Estado mantém recursos do Merenda em Casa a estudantes da rede estadual

Fotos:  Bruna Silva

Pinda e Sabesp discutem expansão do sistema de água
Reunião conta com a Câmara; objetivo é estender sistemas de água e esgoto para bairros como Taipas e Colmeia

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou as discus-
sões, nesta semana, com a 
Sabesp (Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de 
São Paulo) sobre a expansão 
do sistema de água e esgoto 
para bairros afastados da 
região central. A expectati-
va é para qualificação dos 
serviços oferecidos por todo 
município.

De acordo com a adminis-
tração municipal, o tema 
central debatido foi a expan-
são dos serviços prestados 
pela Companhia por meio 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

da implantação de novas 
redes e sistemas, como o 
esgoto sanitário para o Tai-
pas, sistemas de água e 
esgoto para a nova rodovi-
ária, às margens da rodovia 
Presidente Dutra, redes de 
água para o Colmeia e para 
a estrada particular Paulo 
Livramento, no Mandu. Além 
do prefeito, Isael Domingues 
(PL), também participaram 
desta reunião o vice-prefei-
to, Ricardo Piorino (PSL), o 
presidente da Câmara, José 
Carlos Gomes, o Cal (PRB), o 
gerente de divisão, José Mar-
condes Júnior e o gerente do 
setor técnico, Sérgio Santos.

Houve também aponta-
mentos com a Sabesp para a 

continuidade do sistema de 
esgoto sanitário nos bairros 
Bom Sucesso e Queiroz.  Há 
ainda as obras de remane-
jamento da adutora de água 
tratada do distrito de Mo-
reira César, que atualmente 
está em licitação.

A ação deve solucionar os 
recorrentes problemas de 
abastecimento de água na 
região. O Município apro-
veitou o momento para 
iniciar as articulações para 
a revisão do Contrato de 
Programa para adequação 
ao Novo Marco Regulatório 
do Saneamento. A ideia é 
incentivar o debatido entre 
as autoridades municipais e 
a população.

Piquete investe R$ 66 mil em câmeras
para manter redução em índices criminais
Com redução do custo acima de 90%, videomonitoramento é implantado 
para inibir criminosos; acessos à cidade são prioridade em novo sistema

Criança de apenas um ano sofria
agressões que chegavam a torturas
dentro de casa; vítima já mora com nova 
família após adoção em Caraguatatuba Thamiris Silva

Piquete

Implantado como projeto 
piloto em Piquete, o video-
monitoramento em pontos 
estratégicos é aposta da 
Prefeitura para inibir a cri-
minalidade e aumentar a 
sensação de segurança dos 
moradores. O custo do plano 
superou as expectativas do 
atual governo, após a compra 
de dez câmeras com investi-
mento de R$ 66 mil.

Em entrevista ao programa 
Atos no Rádio, o prefeito 
Romulo Kazimierz, o Romi-
nho (PSDB), destacou que 
a economia nas contas pú-
blicas com o novo sistema é 
superior a 90%.

O cálculo é baseado na 
possibilidade de contratação 
da empresa que receberia, 
pela prestação de serviço à 
Prefeitura, um aluguel men-
sal de R$ 30 mil, que poderia 
ultrapassar o valor de R$ 1,4 
milhão em quatro anos.

Na última segunda-feira, a 
Prefeitura implantou a ter-
ceira câmera de segurança. 
As instalações serão distribu-

ídas de acordo com o estudo 
realizado pela secretaria de 
Segurança: três na área cen-
tral e as outras sete nas vias 
de acesso à cidade.

O investimento na estrutura 
da segurança é a aposta para 
manter o ritmo de redução nos 
índices criminais na cidade. 
No primeiro trimestre, o mu-

estão em situação de pobreza, 
em famílias com renda mensal 
de até R$ 178,00 por pessoa, 
registrados no Cadastro Único 
e beneficiárias do Programa 
Bolsa Família.

O pagamento acontece por 
meio do aplicativo PicPay, 
sem que haja cobrança de 
taxas sobre as operações. É 
preciso baixar o aplicativo 
no celular, criar uma conta 
com nome, CPF (Cadastro 
da Pessoa Física) e data de 
nascimento, além de validar 
a identidade. Após a confir-
mação, o governo do Estado 
afirmou que o benefício é 
pago.

Para consultar a situação 
do pagamento, além de tirar 
dúvidas sobre como funciona 
o programa há o site meren-
daemcasa.educacao.sp.gov.br.

Instalação de uma das dez câmeras que devem reforçar a segurança em Piquete; R$ 66 mil investidos

Fotos:  Reprodução

Fotos:  Bruna Silva

nicípio registrou um total de 
31 episódios, sendo 18 furtos, 
8 registros de lesão corporal 
dolosa (quando há intenção), 2 
roubos e 1 homicídio culposo 
por acidente de trânsito. Os 
dados, publicados pela secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado, apontam queda, refe-
rente ao mesmo período do 

Reunião que discutiu a expansão dos serviços da Sabesp em bairros como Taipas e Bom Sucesso

ano passado, quando Piquete 
registrou 45 ocorrências com 
26 furtos, 16 lesões corporais 
dolosas e 3 roubos.

“Esse monitoramento será 
feito pela Polícia Militar. Pelo 
próprio celular, eles conse-
guem fazer o monitoramento 
muito mais prático”, explicou 
Rominho.

Tios são presos acusados 
de tentarem matar bebê

Da Redação
Caraguatatuba

Cerca de três meses depois 
do início da investigação, a 
Polícia Civil de Caraguatatu-
ba prendeu, na última terça-
-feira (27), um casal acusado 
de tentar matar um bebê de 
apenas um ano. Sobrinho dos 
acusados, o menino foi recen-
temente adotado por outra 
família após aval judicial. 

De acordo com a Polícia 
Civil, um inquérito foi ins-
taurado no fim de janeiro 
após os tios, que não tive-
ram suas idades divulgadas, 
encaminharem a criança ao 
hospital Stella Maris, após ela 
supostamente ter caído do 
berço. Na unidade, os médi-
cos constataram que o bebê, 
além de dentes quebrados, 
apresentava traumatismo 
craniano, sinais de maus-
-tratos, desnutrição, fraturas 
anteriores e falta de higiene 
adequada. 

Desconfiando da versão do 
casal, a direção do hospital 

acionou à Polícia Civil, que 
instaurou um inquérito para 
apurar o caso.

Após se recuperar no Stella 
Maris, o menino foi encami-
nhado pela Justiça ao Conse-
lho Tutelar, sendo adotado na 
sequência. 

Ao concluir a investigação, 
que contou com depoimentos 
de testemunhas e análise de 
laudos médicos, a Polícia 
Civil solicitou a prisão tem-
porária dos tios, autorizada 
pelo Judiciário na última 
segunda-feira (26). No dia 
seguinte, os acusados foram 
presos em sua casa no bairro 
Praia das Palmeiras. 

Encaminhado à Delegacia 
de Caraguatatuba, o casal 
aguarda transferência para 
algum CDP (Centro de Deten-
ção Provisória) estadual. Os 
acusados foram indiciados 
por tentativa de homicídio, 
maus-tratos e tortura.   

Apesar de não revelar o 
motivo, a Polícia Civil infor-
mou que os tios haviam re-
cebido a guarda do sobrinho 
em outubro do ano passado.
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E a vida continua muito “dentro 
de casa”, não é mesmo? Então im-
portante valorizar cada momento 
e cada pessoa que está ao nosso 
redor! 

#felicidadesempre

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

Quer trocar seu 
carro? Fazer um 
bom negócio? En-
tão é só procurar 
pela Concessio-
nária Bosco Ve-
ículos. Está loca-
lizada na Av.Pei-
xoto de Castro... 
Dê uma passada 
para conferir as 
opções!

Se  vo c ê  gos -
ta de vinhos e 
quer receber em 
casa? Tenha uma 
ót ima sugestão 
para dar: That's 
Wine. Quer o con-
tato? Anote aí : 
12.982011301. 
Não passe vonta-
de... Brinde a vida!

Vontade de to-
mar um caldinho 
ou uma sopa es-
pecial? Uma por-
ção daquelas que 
enchem a boca 
d'água? Pode pen-
sar no que pedido 
e fazer no Villa 
Gourmet.  Que 
maravilha!!!

Quer comprar 
um presente  e 
está em dúvida? 
Só procurar pelo 
Dorinho Decor, 
de Cunha, que faz 
entrega em várias 
cidades! Siga nas 
redes socia is . . . 
Cada mimo mais 
lindo que o outro!

Dia das Mães 
chegando e ainda 
não sabe o que 
comprar de pre-
sente? Que ta l 
uma linda cesta 
de café da ma-
nhã? Faça sua en-
comenda no Café 
Box!  Faça logo 
sua reserva por-
que vale a pena. 
Anote o contato: 
12.982609542.

Se você gosta 
de T-Shirts ,  já 
temos um lugar 
ideal para encon-
trar um modelo 
incrível, do seu 
gosto.  T-Sisters/
T-Shirts. Fica em 
Cruzeiro. Pertinho, 
pertinho!

Algodão Doce 
é o lugar ideal 
para escolher um 
look novo para 
seu bebê ou para 
as suas crianças. 
Cada peça mais lin-
da, gente! Contato: 
12.9919077459.

Dica da Semana: 
Comércio aber-
to, vida tentando 
voltar ao normal. 
Mas vamos tomar 
todos os cuida-
dos, usar másca-
ras, higienização 
e distanciamento. 
Assim, só podere-
mos ficar cada dia 
melhor!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

   Parece que foi esses dias que Ma-ria Claudia e Paulo Victor estavam se casando... E lá se foram 34 anos de união, baseado em muito amor, parceria, amizade e muito carinho. Que vocês sejam sempre abençoados! 

   Sabe quem “quarentou”?  
Micheli Zanin! Gata, cheia de 
disposição, super querida e ad-
mirada. Dona de um sorriso que 
contagia e alegra qualquer lugar 
que estiver!!! Um big beijo para 
você, minha linda!

 Família linda, unida e feliz é tudo de bom, não é mesmo? É o caso da charmo-sa Érika, Elmo e o lindo filho Mu-rilo. Uma alegria que contagia... é amor demais, com certeza!

  O amor é mesmo lindo... que diga o casal Júlia e  Marcelo Ultramari. É gostoso de ver tanta harmonia, carinho e admiração que sentem um pelo outro. Que permaneçam sempre assim! Fe-licidades!

“Tudo está na mente. É onde tudo começa. Saber o que você quer é o 
primeiro passo na direção de conseguir.”

Mae West 

   Quem completou mais um ano de vida mais que incrível foi a maravilhosa diretora de escola Simone Coré! Mulher engajada, cheia de charme e disposição para ser feliz!! Aquele abraço, amada!!!

  E olha que tem 
lugar especial com 
pessoas queridas 
pra gente conhecer: 
Fazenda Morada 
Velha, em Cacho-
eira Paulista, do fa-
moso cantor serta-
nejo Fábio Satim! 
Fala sério se não 
é bom demais da 
conta? Vale a pena 
conferir!!!

   Ela é show!!! Educadora de exemplo, mãe, espo-sa, amiga e divertidíssima! Quem? Cláudia Correa , de Piquete! Quem conhece, sabe o quanto ela é especial e maravilhosa!

   Na semana da Educação, outra gran-
de professora que merece nosso carinho 
e admiração é a Márcia Dias, que com-
pletou mais um ano de vida junto com a 
família, porque essa data merece mesmo 
ser comemorada! Parabéns!!

  Lindos e especiais é essa 

família tão querida por todos 

nós: a doce Alyne Malerba, 

junto com o querido Rogério 

Aquino e seus lindos filhos! 

Gostoso de ver, viu? Beijos e 

abraços para vocês!!! 


