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A Câmara de Cachoeira 
Paulista teve sessão quente 
nesta semana, com uma 
série de votações polêmicas. 
Entre elas, a aprovação de 
duas CEI’s (Comissão Especial 
de Inquérito) para apurar 
possíveis irregularidades na 
contratação do IBC (Instituto 
Brasileiro de Cidadania) e da 
Eretz Tur Viagens e Turismo 

Semana em Cachoeira: 
CEI’s contra Mineiro, 
Adriana questionada, 
Max e Piscina livres
Sessão polêmica acaba em arquivamento de invasão de vereadores
à Santa Casa e investigações abertas sobre prefeito e líder do governo

Ltda; denúncia contra a vere-
adora Adriana Vieira (PTB);  
arquivamento de ação contra 
o prefeito e a representação 
contra os responsáveis pelo 
caso Dr. Coragem. As duas 
CEI foram assinadas pelos 
vereadores Léo Fênix (PSB), 
Nenê do São João (PSB), 
Felipe Piscina (DEM), Max 
Barros (DEM), Agenor do To-

dico (PL), Carlinhos da Saúde 
(PL), Rodolpho Veterinário 
(Rede) e Luiz Brejão (PSC). A 
primeira foi solicitada para 
exercer a função fiscalizado-
ra da Câmara a respeito do 
contrato da Prefeitura com 
o IBC no montante de R$ 2,1 
milhões por meio de dispensa 
de licitação. A segunda in-
vestigação aberta focará em 

denúncia de irregularidades 
na aquisição de passagens 
aéreas para Brasília, pauta-
da em possível ligação da 
empresa com funcionário da 
Prefeitura, contrariando a le-
gislação. No plenário, apenas 
o vereador Alexandre Alves 
(PSD) foi contra a criação 
das CEI’s.

Marcus Soliva, que apresentou projetos para ter o Bom Prato e CCI

Em nova viagem a São Pau-
lo, o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) buscou trazer novos 
equipamentos sociais para 
Guaratinguetá, como o Pro-
grama Bom Prato e o CCI 
(Centro de Convivência do 
Idoso). As solicitações são 
acompanhadas pela secretaria 
estadual de Desenvolvimento 
Social. Durante a reunião com 

Soliva tenta garantir 
Bom Prato e Centro de 
Convivência do Idoso

a responsável pasta estadual, 
Célia Parnes, Soliva esteve 
acompanhado pelo vice-prefei-
to, Régis Yasumura (PL). A in-
tenção é angariar o Programa 
Bom Prato para Guaratinguetá, 
garantindo alimentação nutri-
cional balanceada com café da 
manhã, almoço e jantar por 
R$0,50 e R$ 1,00.

O Governo do Estado 
publicou um levantamen-
to, apontando que 14.772 
moradores da Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
não compareceram aos 
postos de vacinação para 
receberem a segunda dose 
do imunizante contra a 
Covid-19. A gestão João 
Doria (PSDB) alerta os 
faltosos sobre o risco de 
redução da proteção con-
tra a doença, que tem 
apresentado números 

Quase 15 mil ignoram 
segunda dose contra 
Covid-19 na RMVale

recordes em todo país. 
Segundo a secretaria es-
tadual de Saúde, 336.733 
pessoas que receberam a 
primeira dose numa das 
645 cidades paulistas 
já deveriam ter se apre-
sentado para a etapa 
final. Entre elas, 289.551 
foram vacinadas com a 
CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan, 
e outras 47.182 com a 
da Fiocruz (Astrazeneca/
Oxford).

Câmara de Pinda cria Frente 
Parlamentar de Investigação 
sobre doação de terrenos
A Câmara de Pindamo-

nhangaba aprovou, na úl-
tima segunda-feira (24), 
a criação da Frente Parla-
mentar Municipal de Inves-
tigação sobre áreas doadas. 
O projeto visa fiscalizar as 
doações e as utilizações dos 
terrenos doados às empre-
sas. A medida foi aprovada 
por nove votos a um. O 
vereador Gilson Nagrin 
(PP), único a votar contra, 
afirmou ser a favor de in-
vestigações, mas justificou 

o voto adverso com “a forma 
que o projeto foi elaborado, 
ferindo o Regimento da 
Casa e o processo legisla-
tivo”. Durante a votação, 
Magrão apontou ser muito 
importante a votação do 
projeto, dado o cenário de 
pandemia que dificultou as 
arrecadações do Município. 
Alegando a busca por mais 
empregos, ele justificou que 
esta medida visa buscar 
mais empresas.

Dados divulgados pelo Es-
tado de São Paulo, na última 
terça-feira (25), revelaram 
que a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou nos 
primeiros quatro meses do ano 
uma queda de 3% no número 
de vítimas de assassinato, em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2020. Três cidades 
acumulam um terço do total 

Cidades da região registram 
nova redução de homicídios, 
mas Cruzeiro ainda preocupa

de mortes violentas na área. De 
acordo com as estatísticas da 
SSP (Secretaria de Segurança 
Pública do Estado), a região 
teve 115 moradores mortos 
de forma violenta entre janeiro 
e abril. Entre eles, 110 foram 
vítimas de homicídio doloso 
(quando existe a intenção de 
matar) e cinco de latrocínio 
(roubo seguido de morte).

São Sebastião 
vacina a partir 
de 18 anos com 
comorbidades

A Prefeitura de São Sebas-
tião surpreendeu e anunciou 
que começou a vacinar contra 
Covid-19 as pessoas a partir de 
18 anos, com obesidade mór-
bida e comorbidades. Segundo 
a administração municipal, a 
cidade é a primeira do Brasil 
a vacinar moradores nessa 
faixa etária. A imunização está 
sendo realizada em todas as 
unidades de saúde.

Cachoeira Paulista anuncia 
retorno de neuropediatria para 
atendimento na rede pública

Ubatuba alerta 
cancelamento 
de acordo com 
atraso de meses

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no último dia 11 
que os moradores que tiverem 
acordo com a secretaria da 
Fazenda até o ano passado 
podem ter sua negociação 
cancelada em caso de atraso 
de três parcelas. A gestão ain-
da citou que o cancelamento 
já faz parte da cláusula do 
contrato. As negociações são 
referentes ao IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), 
ISS (Imposto sobre Serviços) e 
multas municipais.

Ressarcimento 
após concurso 
cancelado em 
Caraguatatuba

Quase seis meses após o can-
celamento do concurso público 
da Câmara de Caraguatatuba, 
a empresa organizadora do 
certame disponibilizou no 
último final de semana um 
canal de atendimento para a 
devolução do dinheiro pago 
pelos candidatos. Com a expec-
tativa inicial de contratar 42 
funcionários, a realização do 
processo seletivo foi barrada 
após determinação do TCE-SP 
(Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo). Contratado 
pela Câmara em setembro do 
ano passado para promover 
o concurso, o Indec (Instituto 
Nacional de Desenvolvimento 
Educacional e Capacitação) 
liberou em seu site, na última 
sexta-feira (21), um e-mail para 
o ressarcimento.
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Ricardo Piorino

Felipe César

Política a conta-gotas...
Batendo em um, para...

...acertar em outro A sessão 
de Câmara de Lorena foi palco de 
algumas manifestações ‘sublimina-
res’, segundo o pessoal da Praça; a 
primeira foi Elcinho buscando abrir 
uma CEI (com o pretexto de inves-
tigar uma empreiteira que tentou 
pagar propina por privilégios na 
administração de Fábio Marcondes 
e se deu mal) somente para ‘botar 
o pé’ dentro dos ‘armários da Pre-
feitura; uma outra, foi o festival 
de críticas na tribuna atribuídas 
ao secretário de Comunicação de 
Sylvio Ballerini, justamente por não 
se comunicar – numa demonstração 
que o “pau que bate em Chico, bate 
em Francisco também”...

Fora de órbita
O discurso do vereador Bruninho 

Ribeiro, em mais um episódio da 
sessão de Câmara desta semana, se-
gundo a crítica, foi outra demonstra-
ção de que o parlamentar não sabe 
o que está fazendo na vida pública. 
Acusou a Santa Casa de ‘crime’ pelo 
lamentável óbito de um paciente 
em tratamento da Covid-19. Pior, 
insinuou que o Hospital precisa ser 
investigado por estar ‘recebendo 
‘verbas vultuosas’ da Prefeitura, 
como uma forma de penalizar a 
diretoria, suspeita de desonestidade 
– na opinião dele. Pelo menos foi 
isso que deu a entender na tribuna, 
desprovido de um estudo técnico 
sobre quanto custa um paciente 
internado...

Rádio Peão!!!
Rolou entre os bem informados 

da política de Lorena que o absur-
do dos absurdos pode acontecer a 
qualquer momento na administra-
ção Sylvio Ballerini, como um dos 
secretários mandar multar a própria 
Prefeitura. Qualquer semelhança 
com o episódio do responsável 
pelo Meio Ambiente da cidade, em 
tentar ou autuar o Município pela 
poda das árvores na Praça Baronesa 
de Santa Eulália – que passa por 
obras de revitalização – talvez não 
seja mera coincidência, é chamado 
fogo-amigo mesmo...

Alguém responde!
O que será que o ex-prefeito 

de Cachoeira Paulista Edson Mota 
tem, que o atual Antônio Mineiro 
não tem? Nem uma CEI sequer foi 
instaurada no período de Mota para 
investigar os negócios realizados 
pela administração sem licitações e 
desprovida de conhecimento públi-
co. Já, em apenas cinco dias de go-
verno de Mineiro, articularam várias 
tentativas, e por fim, na sessão desta 
semana, conseguiram instaurar a 
primeira. Por que será que estes 
mesmos vereadores que fizeram 
parte do endividamento do municí-
pio em mais de R$ 93 milhões nos 
anos ‘dourados da motolândia’ não 
tiveram o mesmo rigor de agora?

Dois peso$, uma medida
Ainda sobre abertura de CEI na 

Câmara de Cachoeira, o que aumen-
ta a expectativa dos eleitores para 
a próxima sessão é se vai haver a 
mesma disposição nos vereadores 
que aprovaram investigação contra 
o prefeito Antônio Mineiro, na pro-
posta do presidente da Casa de Leis, 
Rodolfo Veterinário, para descobrir 
onde o Edson Mota enfiou os R$ 4 
milhões que o Governo Federal, no 
ano passado, destinados ao enfrenta-
mento do coronavírus! Será que vão 
ter coragem de abrir uma CEI contra 
o ‘ex-patrão’? Ou não CEI???

Acidente de percurso
Parece que a crise financeira 

não está afetando apenas a classe 
trabalhadora e empreendedora 
de Cachoeira Paulista; a situação 
econômica de alguns vereadores 
andam às avessas, segundo os bem 

Há pouco tempo trouxemos a 
reflexão sobre os abutres que surgem 
nas nossas cidades em busca de votos 
e poucos deles prestam contas sobre o 
que de fato fizeram. Visitam, abraçam 
e voltam para seus interesses. Por 
isso é necessário que nossa região 
busque liderança que de fato venha 
a ser a voz do Vale da Fé na Câmara 
dos Deputados e na Assembleia Le-
gislativa.

Precisamos de representatividade 
no Poder Legislativo, já que há muito 
tempo não temos ninguém da região. 
Prova disso que a última vez que 
nossa região elegeu candidatos da 
terra foi com Marcelo Ortiz, como 
deputado federal, e Paulo Neme, es-
tadual. Desde então, forasteiros vêm 
e na região não temos liderança de 
destaque ou uniformidade de apoio.

Certamente, a razão disso está no 
fato de que grande parte dos eleitores 
não sabe as funções de um deputado 
estadual ou um deputado federal, e 
com isso a falta de conscientização 
e informação sobre a estrutura básica 
do funcionamento do Estado tem 
mantido grande parte do eleitorado 
alheio ao trabalho da Câmara e do 
Congresso.

Mais do que legislar, o deputado 
vota projetos, emendas, medidas 
provisórias, o deputado também fis-
caliza, tem poder de exigir medidas 
e informações; tem ainda poder opi-
nativo na Lei Orçamentária. Enfim, 
ainda mais neste momento de agra-

vamento de crises, é necessário que 
se levante uma liderança local para 
romper o silêncio e nos representar.

Por ora, os olhos se voltam para 
os prefeitos Thales, de Cruzeiro; 
Soliva, de Guaratinguetá e Isael, de 
Pindamonhangaba. A questão é o 
desafio de ter que renunciar ao cargo 
de prefeito, ainda com dois anos de 
mandato, em uma conjuntura econô-
mica e social fragilizada, para seguir 
na disputa eleitoral para deputado.

Não é uma decisão fácil, devemos 
considerar ainda que certamente terá 
reflexos futuros, mas a região espera 
ter uma escolha para não ter que di-
recionar opção a ilustres forasteiros, 
que só buscam votos mas não repre-
sentam o Vale Histórico.

Uma coisa é certa, aquele que 
levantar a bandeira da luta pela re-
presentatividade, além da escolha de 
deixar a cadeira de prefeito, certa-
mente enfrentará a guerrilha local, de 
velhos cabos eleitorais que trabalham 
para os forasteiros na região. Sim, 
porque tão certo como os ilustres 
desconhecidos que se aventuram na 
disputa local, temos as velhas figuras 
carimbadas do cenário político local, 
que por uns trocados e favores, inter-
mediam a “conquista de votos”. 

Assim, pela desunião local, pelo 
mercenarismo de alguns, muitos 
candidatos da nossa terra deixaram 
de conquistar seus lugares nas assem-
bleias pelo mercenarismo político 
local.

Em busca de voz

editorialeditorial

Abuso sexual de crianças e adolescentes

opiniãoopinião
Eduardo Luiz Santos Cabette*

Infelizmente o abuso, inclusive 
sexual, de crianças e adolescentes é 
uma realidade que insidiosamente 
e, por vezes, escandalosamente, nos 
circunda. 

Sem qualquer demérito à insti-
tuição da família, é fato que estatis-
ticamente esses abusos ocorrem em 
sua maioria no ambiente intrafami-
liar. Isso pelo motivo óbvio de que 
crianças e adolescentes (especial-
mente as primeiras) têm seu núcleo 
de convivência muito limitado aos 
familiares, estando nessa relação em 
uma situação de vulnerabilidade da-
das as normais desproporções físicas 
e intelectuais, bem como os fatores 
do temor reverencial e relações de 
autoridade envolvidos.

Importa ressaltar a enorme con-
fusão que se faz entre “pedofilia” 

e os efetivos abusos praticados 
que podem configurar crimes. As 
pessoas normalmente ficam indig-
nadas quando se diz que a pedofilia 
não é um crime. Isso ocorre porque 
há um erro de identificação entre 
o termo “pedofilia” e as condutas 
abusivas. Tecnicamente “pedofilia” 
é um transtorno sexual que leva 
a pessoa a sentir atração (sexual) 
por crianças. É bem verdade que 
os abusadores de crianças e adoles-
centes podem frequentemente sofrer 
desse distúrbio. Mas, os crimes são 
condutas humanas, não sentimen-
tos ou vontades. É fácil perceber 
a questão: eventualmente qualquer 
de nós já pode ter sentido vontade 
de matar alguém ou de tomar para 
si um bem material, mas não o fez, 
seja por freios morais ou diante das 
sanções legais. Incrimina-se a con-
duta, não o sentimento, a vontade, 
o desejo. Isso, contudo, não implica 

em admitir a normalização ou acei-
tação da pedofilia, afastando seu 
caráter de transtorno criminógeno. 
Não implica jamais considerar algo 
aceitável que adultos pratiquem 
condutas sexuais com crianças ou 
mesmo adolescentes, violando sua 
dignidade humana e sexual. 

Por isso há vários crimes no or-
denamento jurídico brasileiro que 
punem práticas sexuais envolvendo 
crianças e adolescentes ou mesmo 
a sua exploração sexual. O Código 
Penal, no Título “Dos Crimes Con-
tra a Dignidade Sexual”, ostenta 
o Capítulo “Dos Crimes Sexuais 
contra Vulnerável”, dentre os quais 
figura o “Estupro de Vulnerável”, 
que simplesmente proíbe relações 
sexuais com menores de 14 anos 
com ou sem violência ou grave ame-
aça. E segue o mencionado diploma 
legal incriminando várias condutas 

de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, inclusive sua submis-
são à prostituição. Outra legislação 
bastante restritiva é o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que prevê 
como crimes condutas de exploração 
de crianças e adolescentes, inclusive 
por meio de filmagens, desenhos, 
fotos etc. 

Em suma, não há no Brasil, sob 
o ponto de vista jurídico, qualquer 
tolerância com abusos a crianças 
ou adolescentes no âmbito sexual. 
Toda conduta suspeita deve ser 
denunciada às autoridades (Polícia 
Civil, Ministério Público etc.) para 
providências, afinal, a segurança 
pública é dever do Estado e direito 
e responsabilidade de todos (artigo 
144, CF). Significa dizer que cada 
um de nós, e não somente os órgãos 
públicos de segurança, são respon-
sáveis pela integridade e dignidade 
sexual das crianças e adolescentes.

*Autor: Eduardo Luiz Santos Cabette, Delegado de Polícia aposentado, Mestre em 
Direito Social, Pós-graduado com especialização em Direito Penal e Criminologia, Professor 
de Direito Penal, Processo Penal, Medicina Legal, Criminologia e Legislação Penal e 
Processual Penal Especial na graduação e na pós-graduação do Unisal e Membro do 
Grupo de Pesquisa de Ética e Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado do Unisal. 

"estando nessa relação em uma situação 
de vulnerabilidade dadas as normais 
desproporções físicas e intelectuais"

informados do setor de crédito. Esta 
semana, disseram que aquela vere-
adora emergente, que transita pelo 
pedaço ‘empinada no salto doze’, 
desabafou: “a culpa é do Nenê, que 
para fazer média com os eleitores 
abaixou nossos salários, contando 
que o Torrada fosse ganhar a elei-
ção e a mamata continuaria. Agora 
estamos nessa dureza e o Mineiro... 
nada!!!”.

Em ritmo de desafio
O prefeito de Pinda, Isael Do-

mingues, questionou e desafiou 
esta semana os três vereadores da 
oposição, Magrão, Vela e Norberti-
nho a buscarem recursos para o mu-
nicípio junto aos seus deputados e 
parceiros, com a mesma insistência 
que procuram aprovar a tal Frente 
Parlamentar de Investigação na 
Câmara. Para muitos, a finalidade 
do ‘trio’ é infiltrar na administração 
pública, com o pretexto fiscalizar os 
recursos que o município recebe. 
Isael disse ainda que o exemplo de 
como contribuir com a cidade, eles 
têm em alguns colegas na própria 
Câmara...

Não convidem para...
...a mesma picanha o trio oposi-

cionista Magrão, Vela e Norbertinho 
na Câmara de Pinda e o homem de 
negócios da Educação, Fabiano Va-
none, principalmente se a churrasca-
da for em comemoração à criação da 
Frente Parlamentar de Investigação! 
Com certeza a carne vai torrar...

Quem foi ‘rei’, nunca...
...perde a majestade!!! Parece 

que mesmo a distância da Câmara, 
o ex-vereador e agora secretário 
de Habitação Felipe César ainda 
é referência influente da Câmara 
de Pinda. E se não bastasse ele, o 
vice-prefeito Ricardo Piorino – que 
acumula a função de secretário de 
Governo, tam-
bém é tido como 
um ‘influencer’ 
no Legislativo. 
Curiosamente, 
Piorino deixou o 

experiente sub-
secretário de sua 
pasta, o Pió, ‘de 
olho’ em tudo 
que acontece no 

Paço Municipal, e arrumou seu ‘QG’ 
operacional de ações no DSM – De-
partamento de Serviços Municipais, 
vizinho à secretaria de Habitação – 
aliás, bem próximo de Felipe Cesar. 
Isso foi o suficiente para a patuleia 
política da cidade apelidar o local de 
‘embaixada dos coronéis’!!!

Arranha e passa pomada
Enquanto o prefeito Isael Do-

mingues ‘se vira nos trinta’ para 
manter a máquina administrativa 
na velocidade que Pinda precisa, 
‘nove vereadores e meio’ buscam 
contribuir no que for preciso. Ah! 
Nove e meio, porque ao que tudo 
indica, o Carlos de Moura – o Ma-
grão, só aparece nas inaugurações, 
com a política do ‘arranha e passa a 
pomada’. Hora governo, hora opo-
sição, assinando aberturas de CEI, 
fazendo denúncias no MP, apoiando 
a criação ‘frente parlamentar de 
fiscalização’ – extra-regimento e 
pior, segundo a patuleia do merca-
dão, sempre comendo na tigela do 
Vela, com tempero ‘Tinho’, digo, 
Norbertinho. Resumindo, só vem 
no lucro...  

Entre prós e contras!!! 
Ainda que muitos contestem, 

mais nomes bem comentados hoje 
nas rodas políticas e redes sociais 
de Guará jogam com grandes 

possibilidades de fazerem parte 
das futuras urnas eleitorais. Entre 
os mais experientes como Junior 
Filippo e Argus Ranieri, a Regis 
Yasumura, que já vive seu tercei-
ro mandato, considerando ainda 
Dani Dias – fenômeno da eleição 
passada – e João Vaz, que surge 
como quem não quer nada, porém 
querendo tudo. Com raras exce-
ções, entre estes nomes citados, 
um deles poderá ser o próximo 
prefeito da cidade.

E por falar em foto...
...o prefeito Marcus Soliva in-

tensificou suas viagens a São Paulo 
nos últimos dias, apertando o cerco 
no Palácio dos Bandeirantes para 
oficializar o que estava pré-estabe-
lecido com João Doria, antes que 
‘alguém’ do Palácio mude de ideia 
e discurso. Nesta última quinta-fei-
ra, a pauta foi na Desenvolvimento 
Social do Estado, com a secretária 
Célia Parnes, para definir o Bom 
Prato e o Centro de Convivência do 
Idoso. E para garantir os benefícios, 
levou sua tropa de elite – inclusive o 
vice Regis Yasumura – munidos de 
toda documentação necessária para 
garantir os convênios. Como sem-
pre, a missão terminou com vídeo 
clip nas redes sociais!!!

Um olho no peixe...
...outro no gato Correu nos ou-

vidos aguçados dos politiqueiros da 
Praça Conselheiro que na correria da 
pré-campanha de 2022, se o Regis 
Yasumura não ficar ‘esperto’ com as 
movimentações no entorno do gabi-
nete, corre o risco de ter seu espaço 
ocupado bem antes do resultado das 
eleições. Dizem que em política é 
assim: “Cochilou, a fila anda”... 

Efeito Capital
Rola entre os bem informados 

que a movimentação do PL em pro-
ximidade com o homem do Palácio 
da Alvorada poderá refletir na con-
figuração do partido em Cruzeiro, 
provavelmente pelo acesso de novos 
tripulantes. Segundo o pessoal da 
Padaria, a coisa deve ser pra valer, 
porque o ‘comandante’ do partido 
no pedaço já perdeu o bom humor, 
Aliás, o que não é muito difícil de 
acontecer... 

‘Tô dentro...’
A julgar da maneira que o vere-

ador Jorge Currila tem conduzido 
sua passagem pela presidência da 
Câmara de Cruzeiro, o homem fala 
sério em participar de uma chapa 
majoritária nas eleições municipais. 
Segundo a observação do mercado 
político, praticamente em todas 
ações e deliberações de Currila 
demonstram um posicionamento 
futuro. Tem gente achando que 
Diego Miranda já divide o espaço 
no Legislativo com um de seus 
concorrentes para 2024.

Salva-vidas
Quem mais uma vez surpreendeu 

os moradores de Cruzeiro e assustou 
a classe política foi a primeira-dama 
Heveleyn Sígolo, levando o atendi-
mento do CRAS – Centro de Refe-

rência da Assis-
tência Social aos 
bairros. Simples 
assim, levando 
as equipes de 
atendimento ao 
encontro das fa-
mílias vulnerá-
veis – quase que 
em domicílio. O 

efeito foi tão positivo ao ponto de 
colocar muitos postulantes a cargos 
eletivos com ‘as barbas de molho’, 
que fizeram a contas: “se Thales Ga-
briel resolver desincompatibilizar 
para ser deputado em 2022, Hevelyn 
estaria em condições de concorrer à 
Prefeitura em 2024”. Perguntem ao 
Scamilla!!!

Hevelyn Sígolo
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Câmara de Pinda cria Frente Parlamentar 
de Investigação sobre doação de áreas
Projeto proposto por Carlos Magrão inicia trabalho de fiscalização de empresas que receberam 
doações do município no atual mandato; grupo deve elaborar parecer anual sobre contratações

Fotos:Reprodução

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Reprodução PMG

Adriana Vieira, Felipe Piscina, Antônio Mineiro e Max Barros; personagens de votações polêmicas na Câmara de Cachoeira Paulista

Isael Domingues e Carlos Magrão; ações da oposição crescem nas últimas semanas na Câmara de Pinda

Marcus Soliva (centro) durante entrega de projetos do Bom Prato e CCI

A Câmara de Cachoeira 
Paulista teve sessão quente 
nesta semana, com uma sé-
rie de votações polêmicas. 
Entre elas, a aprovação de 
duas CEI’s (Comissão Especial 
de Inquérito) para apurar 
possíveis irregularidades na 
contratação do IBC (Instituto 
Brasileiro de Cidadania) e da 
Eretz Tur Viagens e Turismo 
Ltda; a denúncia contra a vere-
adora Adriana Vieira (PTB); o 
arquivamento de ação contra 
o prefeito e a representação 
contra os responsáveis pelo 
caso Dr. Coragem.

As duas CEI foram assinadas 
pelos vereadores Léo Fênix 
(PSB), Nenê do São João (PSB), 
Felipe Piscina (DEM), Max Bar-
ros (DEM), Agenor do Todico 
(PL), Carlinhos da Saúde (PL), 
Rodolpho Veterinário (Rede) e 
Luiz Brejão (PSC). A primeira 
foi solicitada para exercer a 
função fiscalizadora da Câ-
mara a respeito do contrato 
da Prefeitura com o IBC no 
montante de R$ 2,1 milhões 
por meio de dispensa de lici-
tação. A segunda investigação 
aberta focará em denúncia de 
irregularidades na aquisição 
de passagens aéreas para 
Brasília, pautada em possí-
vel ligação da empresa com 
funcionário da Prefeitura, 
contrariando a legislação. No 
plenário, apenas o vereador 
Alexandre Alves (PSD) foi 
contra a criação das CEI’s.

Já na eleição para os mem-

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Câmara cria CEI’s contra Mineiro e arquiva 
investigação contra ação de Max e Piscina
Vereadores são alvos de críticas após episódio com abordagem médico na Santa Casa; processante 
motivada por denúncia de ouvidor também é arquivada após sessão polêmica em Cachoeira Paulista

bros da comissão, a primeira 
CEI é constituída por Nenê, 
Brejão e Piscina (com sete vo-
tos cada). A segunda comissão 
é composta pelos vereadores 
Léo Fênix, Agenor e Max. Nas 
duas votações, os vereadores 
Alexandre, Adriana e Thálitha 
Barboza (PT), que formam a 
base de aliança do Legislativo, 
votaram entre si para compor 
a comissão.

Governista – Na sessão, foi 
lida também uma denúncia 
contra a vereadora Adriana 
Vieira, elaborada por Max, 
que a acusou de falta de éti-
ca. O vereador afirmou ter 
sido chamado de corrupto 
pela colega do Legislativo 
durante uma sessão. Com 
seis votos favoráveis e cinco 
votos contrários na votação 
plenária a representação foi 
encaminhada à Comissão de 
Ética. Para Adriana, a ação 
tenta “apenas intimidá-la” 
e “tirar o foco” das ofensas 
contra o médico, Dr. Coragem, 
que foi alvo dos vereadores 
Piscina e do próprio Max, em 
ação na Santa Casa. “Trata-se 
de uma manobra política para 
me intimidar e desviar o foco 
do vereador Max, que foi de-
nunciado no caso das graves 
ofensas proferidas ao médico 
Doutor Coragem. É certo que 
as ofensas realizadas contra 
o doutor foram filmadas e 
divulgadas em território na-
cional, denegrindo a imagem 
da nossa Casa de Leis. Em 
momento algum eu direcionei 
qualquer palavra que faltasse 
respeito com o vereador”, 
frisou a parlamentar.

O caso envolvendo Max 
e Piscina também recebeu 
votação, que garantiu arqui-
vamento de representação 
contra a dupla, com seis votos 
favoráveis e três contra (Adria-
na, Thálitha e Alexandre vota-
ram contra o arquivamento).

Em fevereiro, a dupla in-
vadiu a sala de descanso dos 
médicos, na Santa Casa de Ca-
choeira Paulista, na tentativa 
de flagrar o médico Rodrigo 
Coragem dormindo, e o acu-
saram de deixar pacientes à 
espera de atendimento. Co-
ragem estava há 16 horas em 

atendimento ininterruptos, e 
vinha de tentativa de ressus-
citação de paciente, falecido 
horas antes da abordagem 
parlamentar.

A justificativa para o arqui-
vamento da representação foi 
baseada no regimento interno 
elaborado em 2016. Segun-
do a resolução 28/2016, 
“...os atos praticados pelos 
vereadores em questão não 
estão entre aqueles listados 
como atos contrários à ética 
e a postura parlamentar, por 
isso não é cabível nenhum ato 
punitivo...”. 

“Como já falei mais de uma 
vez, continuo repudiando a 
atitude dos nobres colegas 
frente ao Doutor Coragem. Re-
almente, o projeto do Código de 
Ética, no artigo 20 da resolução 
28/2016 não coloca este ato 
como perda de decoro, infeliz-
mente. O que eu posso fazer 
nessa Casa de Leis, enquanto 
sou presidente, é escrever e mo-
dificar a resolução desta casa 
para descrever que condutas 
como essas exista uma perda de 
decoro e uma punição maior”, 
argumentou o presidente da 
Câmara, Rodolpho Veterinário.

Mineiro – A sessão contou 
com uma última votação que 
decidiu pelo arquivamento 
da denúncia feita em março 
pelo ouvidor da Prefeitura, 
Thallys Rodrigues. Na épo-
ca, havia sido protocolado 
um pedido de investigação 
contra o prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB) por 
possível interferência nas 
atribuições da Ouvidoria e 
por um suposto crime de 
usurpação da função públi-
ca. Com 12 votos favoráveis, 
a processante foi retirada 
de pauta.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima segunda-feira (24), 
a criação da Frente Parla-
mentar Municipal de Inves-
tigação sobre áreas doadas. 
O projeto visa fiscalizar as 
doações e as utilizações 
dos terrenos doados às 
empresas.

A medida foi aprovada por 
nove votos a um. O vereador 
Gilson Nagrin (PP), único a 
votar contra, afirmou ser a 
favor de investigações, mas 
justificou o voto adverso 

com “a forma que o proje-
to foi elaborado, ferindo 
o Regimento da Casa e o 
processo legislativo”. 

Durante a votação, Ma-
grão apontou ser muito 
importante a votação do 
projeto, dado o cenário de 
pandemia que dificultou as 
arrecadações do Município. 
Alegando a busca por mais 
empregos, ele justificou 
que esta medida visa bus-
car mais empresas. “Nós 
sabemos quantas empre-
sas estão para se instalar 
em nossa cidade? Quantos 
mais empregos podem ser 
gerados? Qual é a renda 
pode ser gerada? E se essas 

empresas não cumpriram 
com o cronograma, são 
passiveis de retrocessão. 
Nós temos que fazer o nosso 
trabalho nessa Casa, pedir 
a retrocessão por parte da 
Prefeitura para poder doar 
a outra empresa que tenha 
interesse em se instalar no 
nosso município”, ressaltou.

O foco da Frente está em 
fiscalizar e garantir a de-
volução de espaços doados 
no município que estiverem 
sendo utilizados de forma 
indevida. O grupo é com-
posta por três vereadores 
indicados pelo presidente 
da Casa, José Carlos Gomes, 
o Cal (PRB). Integram a in-
vestigação Herivelto Vela 
(PT), Renato Cebola (PV) 
e Carlos Moura, o Magrão 
(PL), que deve presidi-la.

Segundo o projeto apro-
vado, a Frente Parlamentar 
deverá elaborar, anualmen-
te, um relatório sobre os tra-
balhos. Posteriormente, será 
protocolado no Legislativo 
para leitura no plenário, na 
última sessão do ano.

Em nova viagem a São Pau-
lo, o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) buscou trazer novos 
equipamentos sociais para 
Guaratinguetá, como o Progra-
ma Bom Prato e o CCI (Centro 
de Convivência do Idoso). As 
solicitações são acompanhadas 
pela secretaria estadual de 
Desenvolvimento Social.

Bruna Silva
Guaratinguetá

Soliva tenta garantir Bom Prato e Centro de Convivência do Idoso
Em nova visita a São Paulo, prefeito de Guará tenta angariar novos equipamentos sociais para atendimento no município

Durante a reunião com 
a responsável pasta esta-
dual, Célia Parnes, Soliva 
esteve acompanhado pelo 
vice-prefeito, Régis Yasumura 
(PL). A intenção é angariar o 
Programa Bom Prato para 
Guaratinguetá, garantindo 
alimentação nutricional ba-
lanceada com café da manhã, 
almoço e jantar por R$ 0,50 e 
R$ 1,00. O subsídio estadual 
para a manutenção do progra-
ma é de R$ 4,70 para adultos 

R$5,70 para crianças de até 6 
anos, que possuem gratuidade 
na alimentação.

O prefeito explicou que a so-
licitação visa atender pessoas 
em vulnerabilidade social que 
foi impulsionada pela pande-
mia da Covid-19. “O projeto do 
Bom Prato de Guaratinguetá 
engloba também as cidades vi-
zinhas e é um projeto bastante 
interessante para que a gente 
possa atender a população 
carente, esses que estão com 
dificuldade de alimentação 
que envolve café da manhã, 
almoço e jantar”, relatou.

Atualmente, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 

conta com duas unidades do 
restaurante popular, mas ne-
nhuma delas está próxima ao 
Vale Histórico ou Vale da Fé.

Houve ainda a solicitação 
para a implantação de um CCI, 
serviço de proteção social, 
convivência e fortalecimento 
de vínculos para pessoas com 
mais de 60 anos que vivem em 
situação de vulnerabilidade 
ou risco social. 

Com mais de 45 mil vacinas 
aplicadas (entre primeira e 
segunda doses), o Município 
articula o envio de imunizan-
tes contra o coronavírus para 
trabalhadores da assistência 
social que atuam diretamente 
com atendimento de idosos. 
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Empresa anuncia ressarcimento para inscritos
em concurso cancelado no último ano em Caraguá
Inscritos no certame da Câmara devem enviar dados à terceirizada; prova foi barrada pelo TCE em 2020

Dados divulgados pelo Es-
tado de São Paulo, na última 
terça-feira (25), revelaram 
que a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou 
nos primeiros quatro meses 
do ano uma queda de 3% 
no número de vítimas de 
assassinato, em comparação 
ao mesmo período de 2020. 
Três cidades acumulam um 
terço do total de mortes 
violentas na área.

De acordo com as estatísti-
cas da SSP (Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado), 
a região teve 115 moradores 
mortos de forma violenta en-
tre janeiro e abril. Entre eles, 
110 foram vítimas de homi-
cídio doloso (quando existe 
a intenção de matar) e cinco 
de latrocínio (roubo seguido 
de morte). O montante tem 
quatro registros a menos do 
que o da mesma época do 
ano passado, que foi de 119, 
sendo 118 homicídios dolo-
sos e um latrocínio (roubo 
seguido de morte). 

Lucas Barbosa
RMVale

RMVale registra redução de homicídios, 
mas números de Cruzeiro preocupam
Dados do Estado no primeiro quadrimestre apontam série de casos na cidade, que iguala São José

O número supera em qua-
tro os registros da mesma 
época do ano passado, que 
foi de 119, sendo 118 ho-
micídios dolosos e um la-
trocínio. 

Com 16 moradores as-
sassinados, Taubaté lidera 
a lista de municípios da 
RMVale com mais registros 
no primeiro quadrimestre 
deste ano. Empatadas na 

segunda colocação com 12 
casos cada, aparecem Cru-
zeiro e São José dos Campos.  
Mesmo com uma população 
quase nove vezes menor que 
a de São José, Cruzeiro atin-

giu também a média de três 
mortes violentas por mês.

O período mais sangrento 
deste ano em Cruzeiro foi 
entre os dias 23 e 26 de 
abril, quando quatro homens 
perderam as vidas num in-
tervalo de menos de sessenta 
horas. Duas das vítimas, que 
tinham 17 e 18 anos, foram 
mortas durante um atentado 
no bairro Vila dos Comér-
cios, no dia 23. Na ação, os 
atiradores alvejaram ainda 
outros dois jovens, de 18 e 
23 anos, que conseguiram 
sobreviver, após serem in-
ternados na Santa Casa.

O caso seguinte foi o assas-
sinato de um homem de 36 
anos, no bairro rural Várzea 
Alegre. Segundo o boletim 
de ocorrência, um grupo 
de pedestres encontrou o 
corpo do rapaz, atingido 
fatalmente por uma facada 
no pescoço, caído próximo a 
um campo de futebol. 

No dia 25, um morador do 
bairro Itagaçaba, de 29 anos, 
foi morto com oito tiros após 
ter sua casa invadida por 
dois criminosos. 

No comparativo com o 
primeiro quadrimestre do 

ano passado, Cruzeiro conta-
biliza em 2021 um aumento 
de 9% de ocorrências de 
assassinato, passando de 11 
para 12. 

Os outros sete municípios 
da RMVale que estão na lista 
dos dez mais violentos são: 
Caraguatatuba (10), Pinda-
monhangaba (10), Jacareí 
(8), Ubatuba (8), Guaratin-
guetá (7), Caçapava (6) e São 
Sebastião (5).

As demais cidades que 
tiveram moradores mortos 
de janeiro a abril foram 
Tremembé (3), Aparecida 
(2), Cachoeira Paulista (2), 
Cunha (2), Lorena (2), Cam-
pos do Jordão (1), Ilhabela 
(1), Lagoinha (1), Natividade 
da Serra (1), Redenção da 
Serra (1) e Roseira (1).

Patrimônio - As estatísti-
cas da SSP apontam que a 
RMVale teve em 2021 um 
crescimento de 4% no núme-
ro de furtos no comparativo 
com o primeiro quadrimes-
tre do ano passado, saltando 
de 6.745 para 7.018 casos. 

Em contrapartida, o índice 
de roubos diminuiu 18% no 
mesmo período, caindo de 
2.057 para 1.679 registros.

Foto: Arquivo Atos

Batalhão da PM de Cruzeiro; cidades da região têm queda na criminalidade e Cruzeiro ainda preocupa

Quase seis meses após o can-
celamento do concurso público 
da Câmara de Caraguatatuba, a 
empresa organizadora do cer-
tame disponibilizou no último 
final de semana um canal de 
atendimento para a devolução 
do dinheiro pago pelos candi-
datos. Com a expectativa inicial 
de contratar 42 funcionários, a 
realização do processo seletivo 
foi barrada após determinação 
do TCE-SP (Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo).

Contratado pela Câmara 
em setembro do ano passado 

Da Redação
Caraguatatuba

para promover o concurso, o 
Indec (Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Educacional 
e Capacitação) liberou em 
seu site, na última sexta-feira 
(21), um requerimento com 
o endereço de e-mail para a 
solicitação do ressarcimento 
do valor da inscrição.  

Além dos números do RG 
(Registro Geral), CPF (Cadastro 
de Pessoa Física) e da conta 
bancária, o cadastrado deve 
citar na mensagem para qual 
dos cargos pretendia con-
correr. Sem um prazo limite 
estipulado pela empresa, o 
e-mail deverá ser enviado para 
o endereço reembolsoinstitu-
toindec@gmail.com.

A demora na devolução do 
dinheiro dos candidatos vinha 
sendo alvo de críticas da popu-
lação, e até mesmo de vereado-
res, durante as últimas sessões 
legislativas. No último dia 17, o 
presidente da Câmara, Renato 
de Aguilar (PSD), anunciou a 
anulação do contrato com o 
Indec e reforçou o pedido para 
que a terceirizada agilizasse o 
processo de reembolso. 

Barrado - Com taxas entre 
R$ 55 e R$ 85, o certame 
preencheria 42 vagas de ensi-
no fundamental ao superior, 
distribuídas pelas funções de 
assistente administrativo (9), 
auxiliar de serviços gerais 
(4), agente administrativo (9), 

agente de serviços externos (3), 
agente de protocolo e arquivo 
(1), agente de informática (2), 
agente de recursos humanos 
(1), agente de patrimônio e 
almoxarifado (1), recepcionista 
(2), redator de atas (1), agente 
de comunicação (2), assistente 
jurídico (1), agente de suporte 
e controle (1), agente financei-
ro (1), controlador interno (1) 
e oficial legislativo (3).

Apesar do edital não es-
tabelecer uma data para a 

aplicação da prova, devido as 
medidas de isolamento social 
motivadas pela Covid-19, as 
inscrições foram abertas pelo 
Indec em 8 de setembro de 
2020 e encerradas um mês 
depois.  

Porém, o TCE-SP ordenou 
no início de novembro que a 
Câmara cancelasse o concurso 
público, já que uma lei federal 
determinava que o Legislativo 
não poderia criar novos cargos 
durante a pandemia.
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Ubatuba alerta 
cancelamento 
de acordo com 
atraso de meses

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no último dia 11 
que os moradores que tiverem 
acordo com a secretaria da 
Fazenda até o ano passado 
podem ter sua negociação 
cancelada em caso de atraso 
de três parcelas. A gestão ainda 
citou que o cancelamento já faz 
parte da cláusula do contrato.

As negociações são referen-
tes ao IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano), ISS (Im-
posto sobre Serviços) e multas 
municipais. As campanhas de 
parcelamentos, segundo a 
administração, não estão mais 
vigentes e não têm previsão de 
retorno para novos contratos.

Para os contribuintes que 
estão em atraso, o contato é 
realizado por mensagem de 
texto ou e-mail. É orientado 
pela secretaria responsável 
que em caso de parcelas em 
atraso com risco de cance-
lamento, o ideal é entrar em 
contato com a Prefeitura para 
inteirar-se sobre a situação do 
acordo.

Em caso de prestação sem 
pagamento, o devedor pode-
rá emitir o boleto atualizado 
pelo site oficial da pasta, 
servicos.ubatuba.sp.gov.br, 
ou procurar o  Posto de 
Atendimento ao Contribuinte, 
localizado à rua Dona Maria 
Alves, nº 865, no Centro, que 
presta serviço de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 15h.

Thamiris Silva
Ubatuba

Saae identifica até cinquenta 
pontos clandestinos em hotéis, 
bares e casas de Aparecida
Autarquia pretende entrar com ação judicial contra o uso irregular no 
abastecimento; prática pode levar a reclusão de 1 a 4 anos e multa

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) de Aparecida 
identificou cinquenta pontos 
clandestinos de abastecimento 
de água em hotéis, pousadas, 
bares e residências do municí-
pio, após uma vistoria realizada 
neste mês. Popularmente co-
nhecido como "gato", a ação é 
considerada crime de furto de 
bem móvel.

A prática de adulterar o 
sistema de fornecimento é 
enquadrada como atentado 
contra o patrimônio, segundo 
o artigo 155 do Código Penal 
brasileiro, o que pode levar a 
reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

O diretor da autarquia, Júlio 
César Ferraz, revelou que os 
pontos passam por análise 
para saber o impacto deste 
tipo de prática e ter acesso ao 
prejuízo acarreado. Ele pediu 
para que os leituristas ficassem 
de olho em qualquer anomalia 
nas ligações. “Infelizmente, al-
gumas pessoas inescrupulosas 
tiram o hidrômetro ou fazem 
até ligações clandestinas. Deixa 
o hidrômetro em funcionamen-
to e passa um tubo por fora, 
como um by-pass (desvio), e 
começa a consumir água sem 
o devido pagamento”, explicou 
o diretor.

Ainda segundo Ferraz, as 
ligações estão sendo desfeitas 
e alguns consumidores estão 
procurando o Saae para fazer 
a regularização. Apesar das 
medidas, o diretor pretende 
processar os infratores. “Va-
mos também instaurar um 
processo-crime aqui e partir 
para cima, porque eu não 
acho justo, é uma total falta de 
consideração com aqueles que 
pagam regularmente em dia a 
sua água”.

Os locais identificados rece-
beram visita de técnicos, que 
fotografaram e notificaram 
os proprietários dos imóveis.

Um estudo realizado pelo 
Instituto Trata Brasil aponta 

que o Brasil tem 38,45% de 
perda de água potável, e a cada 
cem litros de água captada, 
tratada e potável, 38 litros 
não chegam oficialmente a 
ninguém.

O levantamento mostrou 
que as perdas de água potável 
nos sistemas de distribuição 
acarretaram prejuízos de 
mais de R$ 12 bilhões no 
último ano.

Fotos: Marcelo A dos Santos

Hotéis pela cidade de Aparecida, um dos focos de varredura do Saae
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Hospital das Clínicas de São Sebastião, que recebe pacientes para o tratamento contra a Covid-19; cronograma surpreendeu região

Fotos: Reprodução PMSS

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO nº. 01/2021
PROCESSO nº. 101/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento da Tomada de Preço acima referiada registrados em atas juntadas 
aos autos, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETA - ESTRADA DE 
ACESSO A ANTIGA COMIL - Lorena, SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal ADJUDICA e HOMOLOGA e autoriza a contratação 
da empresa vencedora, com a emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo:
CONSTERPAVI – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 03.677.702/0001-00
VALOR: R$ 1.438.823,17 (Um milhão quatrocentos e trinta e oito mil oitocentos e vinte 
e três reais e dezessete centavos).
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2021.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DECRETO Nº. 7.624/2021. DISPÕE SOBRE 
EXTENSÃO DAS MEDIDAS DE QUARENTENA E DA FASE TRANSITÓRIA, CONFORME 
DETERMINAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE 26 DE MAIO DE 
2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 165/2021-SUP; 
2573/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de bloco de notas personalizados, para Projeto FEHIDRO, para 
atender as necessidades da Secretaria de Meio ambiente.
CONTRATADA: BLUIDEIAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA ME
CNPJ Nº: 28.683.422/0001-28
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2021 PROC. Nº 57/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as necessidades dos pacientes do 
município de Lorena pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ Nº: 35.820.448/0213-03
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02.
VALOR TOTAL: R$ 752.000,00 (setecentos e cinquenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 PROC. Nº 132/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de cestas básicas, em remessa única, com a finalidade de atender 
à demanda da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referencia, 
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ Nº: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais)
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 (Convênio) – Processo n° 1007/2020-GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVENIADO: CENTRALPAR-CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA ME - CNPJ Nº: 11.609.386/0001-50
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do convenio denominado CONVÊNIO CENTTRALMED, decorrente do processo 
n°1007/2020-GPRO, firmado em 06/05/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 06/05/2021, conforme estabelecido na clausula 
sexta do convenio original.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Convênio 
Original. DATA DA ASSINATURA: 06/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 (Convênio) – Processo 408/18 – PP 63/18 – Contrato 127/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVENIADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CNPJ Nº: 61.600.839/0001-55
Fica alterado o Contrato supracitado:
CLÁUSULA 7ª: Omissis.
7.8- Encaminhar à Contratante os estudantes interessados e cadastrados nas 
oportunidades de estágio conforme diretrizes abaixo: Encaminhar à Contratante os 
estudantes, após realização de processo seletivo, conforme descrição abaixo: Elaborar 
Edital de Seleção em conjunto com a Contratante para divulgação e determinação das 
regras do processo seletivo;
Os estudantes habilitados no processo seletivo serão encaminhados à contratante de 
acordo com a ordem de classificação;
O processo seletivo será realizado mediante prova escrita, ou por outra metodologia de 
recrutamento, a critério do órgão ou entidade concedente, nos termos do §2° do artigo 
22 da Lei Municipal n° 3907 de 12/04/2021;
A contratação dos candidatos aprovados fica condicionada à existência de vagas de 
estágio, respeitada a ordem de classificação dos candidatos;
O processo seletivo não terá custo adicional para o Contratante.
CLAUSULA 14ª: Da publicação: A contratante providenciará a publicação resumida do 
presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei no 8666/93.
CLAUSULA 15ª: Do foro: De comum acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Lorena do Estado de São Paulo, renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir qualquer questão que se originar deste Termo Aditivo, 
e que não possa ser resolvida amigavelmente.
DATA DA ASSINATURA: 03/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 120/2021 - PP Nº 12/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é 
registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de desassoreamento de rios, manutenção de segurança e melhoria em escoamento 
de aguas de chuva para execução de serviços de limpeza e desassoreamento com 
remoção de material de descarte de rios córregos para prevenção de enchentes, conforme 
necessidades apresentadas, pelo prazo de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação 
da empresa vencedora.
EMPRESA: KARAJÁ CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
CNPJ Nº: 12.476.090/0001-70
VALOR: R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais). DATA DA ASSINATURA: 20/05/2021

São Sebastião surpreende e 
vacina pessoas a partir de 
18 anos com comorbidades
Com cronograma, Prefeitura tenta saída para reduzir avanço da doença

A Prefeitura de São Se-
bast ião surpreendeu e 
anunciou que começou a 
vacinar contra Covid-19 as 
pessoas a partir de 18 anos, 
com obesidade mórbida e 
comorbidades. Segundo a 
administração municipal, a 
cidade é a primeira do Brasil 
a vacinar moradores nessa 
faixa etária. A imunização 
está sendo realizada em 

Da Redação
São Sebastião

todas as unidades de saúde.
O município chegou a ser 

alvo de polêmicas sobre di-
ficuldades com a estrutura 
no combate à doença, com 
notícias de falta de oxi-
gênio no início deste ano. 
Uma ação apresentada pelo 
Ministério Público de São 
Paulo cobrou o Hospital 
das Clínicas da cidade e a 
administração a comprar 
cilindros de oxigênio para 
atender a demanda dos 
pacientes internados com a 
Covid-19, após processo que 

apontou até mesmo relatos 
de funcionários revelando o 
problema, em janeiro.

Quatro meses depois, com 
o anúncio do avanço, o se-
cretário de Saúde, Reinaldo 
Moreira, garantiu que o 
município é referência no 
planejamento e logística 
de imunização contra a Co-
vid-19, sendo a única cidade 
do Brasil a abrir a cam-
panha de vacinação para 
obesidade mórbida e outras 
comorbidades para pessoas 
acima de 18 anos, além de 
ser a primeira no estado a 
imunizar portuários.

O Ranking de Aplicação 
por Distribuição do Plano 
Estadual de Imunização 
de São Paulo aponta que a 
cidade aplicou cerca 92% 
das vacinas recebidas, en-
tre CoronaVac e AstraZeni-
ca. Entre as comorbidades 
atendidas na nova fase de 
vacinação estão cardiopatias 
crônicas, imunossuprimidos, 
doença renal crônica, cirrose 
hepática, doenças cerebro-
vasculares e pneumopatias 
crônicas graves, gestantes e 
puérperas de alto risco que 
recebem o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada).

Hoje quero te convidar a um exercício de empatia, e para 
isso proponho o acesso a algumas memórias.
Sabe aquelas sensações repentinas? Aquele desconforto 
emocional do qual não se reconhece a fonte e nem a 
qualidade. Você não sabe bem se é raiva ou tristeza, 
você só sente, e acaba agindo com um nível maior 
de intolerância quando se vê diante de situações de 
desagrado. Mas você decide avaliar essa emoção e 
tenta retomar o momento em que ela surgiu. Desse modo 
consegue identificar e entender o que sente e “por quem” 
ou “por que” sente.
Pronto, você agora pode colocar energia emocional em 
um ponto específico, você pode decidir o que fazer com 
isso, pode optar por deixar pra lá, como pode confrontar 
o problema, porque esta é agora uma emoção de seu 
conhecimento e propriedade. Logo, o poder de condução 
está em suas mãos.
Toda essa introdução é para ilustrar o quanto é mais 
fácil conduzir a raiva, a tristeza ou a ansiedade quando 
a reconhecemos e identificamos a causa. Em situação 
contrária, apenas a sentimos, e reagimos a ela à medida 
que eventos do cotidiano aumentem sua proporção.
Agora me responda: “seria esta uma experiência mais 
fácil a uma criança?” Não! A criança, assim como o adulto, 
se desorienta mediante as emoções que agem como 
desconhecidas, o que possivelmente pode aumentar 
sua ansiedade.
Então, hoje te sugiro conduzi-la nessa tarefa de 
identificação. Quando perceber o comportamento, 
ajude-a a associar a uma emoção e ofereça acolhimento. 
Exemplo: “filho, percebo que esteja com raiva, eu 
entendo, também me sinto muitas vezes assim, você 
tem esse direito, só não pode gritar ou agredir alguém 
pelo que sente”!
Conhecimento é poder! Uma vez que se reconhece o 
sentimento, é possível escolher a melhor maneira de 
conduzi-lo! Você pode tornar essa uma tarefa mais fácil 
à sua criança!

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

Contatos:
(12) 99124-4834

instagram.com/mafreirepsi

Ajude o seu filho 
a compreender a 
emoção que sente!
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Quase 15 mil moradores ignoram segunda 
dose da vacina contra Covid-19 na região
Estado ressalta preocupação com negligência de parte da população sobre ação contra doença

O Governo do Estado pu-
blicou um levantamento na 
última quarta-feira (26), 
apontando que 14.772 mo-
radores da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
não compareceram aos 
postos de vacinação para 
receberem a segunda dose 
do imunizante contra a Co-
vid-19. A gestão João Doria 
(PSDB) alerta os faltosos 
sobre o risco de redução da 
proteção contra a doença, 
que tem apresentado núme-
ros recordes em todo país. 

Segundo os dados da se-
cretaria estadual de Saúde, 
336.733 pessoas que re-
ceberam a primeira dose 
numa das 645 cidades pau-
listas já deveriam ter se 
apresentado para a etapa 
final. Entre elas, 289.551 
foram vacinadas com a 
CoronaVac, produzida pelo 
Instituto Butantan, e outras 
47.182 com a da Fiocruz 
(Astrazeneca/Oxford). 

Um comunicado divulgado 
no site oficial do Governo do 

Lucas Barbosa
RMVale

Seringa preparada para dose de vacina contra a Covid-19 à espera do braço de quem quer se ver longe da doença; número de faltosos assusta

Estado ressalta à população 
a importância da aplicação 
da segunda dose no inter-
valo recomendado pelos 
laboratórios, garantindo o 
nível comprovado de eficá-
cia do imunizante. Enquanto 
o período de pausa indicado 
entre as aplicações da vaci-
na do Butantan é de até 28 
dias, a da Fiocruz chega a 
três meses. 

A secretaria estadual de 
Saúde aconselha aos fal-
tosos comparecem o mais 
breve possível aos postos 
de vacinação. 

De acordo com o levanta-
mento estadual, dos 14.772 
moradores da RMVale que 
ignoraram as datas determi-
nadas pelas campanhas de 
vacinação das prefeituras, 
11.887 necessitam de mais 
uma dose da CoronaVac e 
2.835 da Fiocruz. 

Imunizados – Segundo a 
ferramenta estadual digital 
‘Vacinômetro’, até a noite 
desta quarta-feira, 286.553 
moradores da região já 
haviam recebido as duas 
doses da vacina. No estado, 
5.332.591 pessoas compa-
receram nas duas etapas de 
imunização.

Fotos: Marcelo A dos Santos

Abordagem à barraca instalada na orla de Caraguatatuba; cidade tenta inibir aumento de casos de Covid-19

Prefeitura intensifica ação para 
inibir acampamentos em praias 
durante a pandemia em Caraguá
Dez turistas são retirados de barracas em locais proibidos; ação tenta conter Covid

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Contando com o apoio da 
Polícia Militar, a Prefeitura de 
Caraguatatuba ampliou nesta 
semana as ações de fiscaliza-
ção contra acampamentos 
em praias. Desrespeitando a 
lei municipal e as recomenda-
ções de segurança em meio à 

pandemia do novo coronaví-
rus, dez turistas foram flagra-
dos nos últimos nove dias em 
ocupações irregulares.  

Após uma denúncia anô-
nima, equipes da secretaria 
de Urbanismo e da PM abor-
daram na noite da última 
quinta-feira (27) um turista 
que estava numa barraca nas 
areias da Praia do Centro. 
Obrigado a deixar o local, o 

visitante teve sua barraca 
apreendida, após ser informa-
do que o Código de Posturas 
Municipal, em vigor desde 
1980, permite acampamentos 
apenas em áreas demarcadas 
para campings privados.

Na última terça-feira (25), 
a secretaria de Urbanismo 
promoveu uma limpeza em 
torno da praia da Lagoa Azul e 
implantou diversas placas in-

formativas sobre a proibição 
de acampamentos e fogueiras 
no local. Na ação, foram remo-
vidas lonas, quarenta cadei-
ras plásticas, 13 mesas, dez 
guarda-sóis e diversas latas, 
garrafas e roupas deixadas 
por turistas. 

A operação ocorreu após 
uma família da Bahia, forma-
da por dois adultos e duas 
crianças, ser flagrada acampa-
da no local, no último dia 20. 

Três dias antes, fiscais mu-
nicipais desmancharam um 
acampamento erguido por 
cinco jovens, na Praia Brava, 
no bairro Martim de Sá. Os 
turistas de Santo André, que 
fica na região do ABC Pau-
lista, haviam montado três 
barracas e se preparavam 
para participarem de um 
churrasco. 

Conscientizados, os visi-
tantes deixaram o local e 
recolheram seus objetos. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, as fiscalizações seguirão 
intensificadas em todos os 
pontos da cidade. Além de 
evitar danos ambientais, a 
iniciativa busca também re-
duzir aglomerações em meio 
à pandemia.

Até o fim desta sexta-feira 
(28), Caraguatatuba con-
tabiliza 15.354 moradores 
contaminados pelo novo co-
ronavírus, sendo 371 mortos 
e 103 internados, entre eles 
42 estão na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e 58 no 
setor clínico.

Fotos: Reprodução PMC

Cachoeira Paulista anuncia 
neuropediatria para rede 
municipal de atendimento

Thamiris Silva
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista anunciou nesta 
quinta-feira (27) que o AME 
(Ambulatório Médico de 
Especialidades) está ofere-
cendo atendimento gratuito 
de neuropediatria. O intuito 
é dar continuidade à pro-
posta da administração em 
oferecer um atendimento 
humanizado e especializado.

A especialidade tem o 
objetivo de acompanhar 
o desenvolvimento neuro-
lógico infantil a partir da 
análise do sistema nervoso. 
Segundo o site oficial do 
Ministério da Saúde, “... o 
Serviço de Neurocirurgia 
Pediátrica se propõe avaliar 
e acompanhar pacientes 

pediátricos e adolescentes 
com objetivo de tratamento 
cirúrgico, realizado no Ins-
tituto Fernandes Figueira, 
e acompanhamento clínico 
de patologias como hidro-
cefalias, tumores cerebrais 
da infância e malformações 
crânio-faciais. O campo atua 
a partir dos anos iniciais do 
desenvolvimento infantil, 
desde o período neonatal; 
possibilitando atenção es-
pecial em casos de epilep-
sia, paralisia cerebral, entre 
outras anomalias.

Para os moradores que 
precisam realizar a consulta 
com a Drª Lohanna Duque 
(médica especializada na 
neuropediatria), o atendi-
mento é realizado no AME, 
e o agendamento feito pelas 
UBS’s (Unidades Básicas de 
Saúde) do município.
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A esperança é nosso melhor 
“combustível” para nossos dias. 
Um sorriso de uma criança, uma 
boa notícia, um filme bom... tudo 
vale a pena!

#EsperançaSempre

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

Qualidade de vida 
é o que todos pro-
curam. Um ótimo 
lugar para ficar de 
bem com a vida é 
a Estação Pilates, 
com instrutores de 
pilates e fisiotera-
peutas, para todas 
as idades. Agende 
sua aula: 12.99210-
8472.

Se quer organizar 
sua bolsa, guardar 
seus pertencentes de 
forma personalizada 
e bem estilosa, preci-
sa conhecer a Cos-
turas da Willi. Ela 
arrasa no bom gosto! 
Pode encomendar 
que ela envia para 
qualquer lugar do 
Brasil!

Se bateu aquela 
fome e quer comer 
um lanche maravi-
lhoso e especial, a 
dica boa é a Santa 
Fome Hamburgue-
ria, em Guaratingue-
tá. É divino! Peça 
logo o seu!

Ah, nestes tempos 
que ficar em casa é a 
regra, diversão tam-
bém é bom. A turma 
da DivertiAção é 
incrível para isso. 
Aniversários, casa-
mentos, em casa ou 
hotéis. Uma turma 
preparada para ani-
mar e transformar 
qualquer momento 
em alegria!

Não sabe onde 
achar artigos exoté-
ricos para sua casa 
ou para seu espaço 
religioso? Pode pro-
curar pela Lua Dou-
rada. Você encontra-
rá tudo que procura, 
pode acreditar!

Se precisa entrar 
em forma ou adora 
comidas saudáveis é 
só ligar para Medida 
Certa. Levam saúde 
e qualidade de vida 
para todos os clien-
tes. Um cardápio 
super diversificado 
e delicioso! Ligue e 
verifique: 12.3157-
2098/99789-4952.

Roupas lindas, es-
tilosas e para todas 
as idades e gostos? 
Locked Street Girls 
é simplesmente in-
crível. Procure pela 
Gaby Mello, ela ar-
rasa no bom gosto e 
atendimento!!!

Dica da Sema-
na: Se você quer 
cuidar dos dentes, 
ter aquele sorriso 
impecável que tanto 
sonhou e acha que 
é impossível? Pro-
cure pelas Irmãs 
Dentistas. Além do 
excelente atendi-
mento, sabem que 
podem contribuir 
para a sociedade 
com o melhor dos 
tratamentos, de for-
ma acessível para 
todos! Cuidem-se!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

 A charmosa Silvia Pramparo é umas das pessoas mais incríveis que existe. Uma psicóloga maravilhosa, que é uma referência no cuidado com o próximo. Você é uma linda, viu?

Quem completou 
mais um ano de vida 
foi a sorridente e ma-
ravilhosa Eliane Au-
xiliadora dos Santos. 
Merece ser admirada, 
amada e reconhecida 
pelo talento e pessoa 
especial que é. Para-
béns, amada!!!

Olha só que charme esse menino... É o 
Francisco, filho da dra. Cristiane Sam-
paio, que completou seis anos, cheio de 
alegria e muitos mimos! Fofo demais, 
não é mesmo?

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

Mae West

 Quem comemorou mais um ano de vida foi David Rodrigues Krug, casado com a Fernanda Nodari. Seu melhor presente? A princesa Fiorella, claro! Um big abraço, querido!

A família Evange-lista está toda feliz. Quem selou um com-promisso de amor e muita cumplicidade foi o Júnior com a professora Claudy Evangelista. Mo-mento especial, de amor, de alegria e esperança. Parabéns 

Essa é a linda e adorável confeiteira 
Cláudia Cabeth. Além do maravilho-
so sorriso, faz bolos deliciosos, balas 
de coco, sobremesas divinas. Bonita, 
você é demais!!!

O AME de Cachoeira Paulista 

recebeu um grande presente. 

Alessandra Castro é sua nova 

coordenadora. Uma enfermeira 

formidável, grande profissional. 

Sucesso, querida, você merece 

muito!! Sou fã!

   Família linda e admirada em nossa cidade. Isa e 
Edarcy Marota. Donos da mais famosa agência de 
turismo de Lorena, a Intercities, são a simpatia em 
pessoa! Vocês são demais, meus queridos!

 Tem talento que se destaca 

logo cedo. É o caso do lindo 

Túlio Galocha que deu um 

show nas pistas de Kart! Vovô 

Frank Silva é só orgulho desse 

garotão! Fiquem de olho nele!

 Angélica Pereira com o seu 

lindo filho Fabiano Cardoso é 

só alegria, do tipo que contagia! 

Bom demais de ver feliz, lindona! 

Maravilhosos!


