
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SÁBADO, 5 DE JUNHO DE 2021 N.º 3.805R$ 1,50ANO 27

Pág. 3

Pág. 5

Pág. 7Pág. 7Pág. 5

A Câmara de Pindamonhan-
gaba abriu, na última segunda-
-feira (31), uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) para 
apurar a licitação para reforma 
de escolas da rede municipal. 
O trabalho, que tem investi-
mento de R$ 6 milhões, foca 
unidades e foi questionado 
por vereadores de oposição, 
que destacam que os prédios 
já foram reformados há cerca 
de três anos. De acordo com o 

Câmara abre CEI para 
apurar R$ 6 milhões 
em escolas de Pinda

pedido, a comissão vai apurar 
a contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de elétrica, hidráulica 
e consertos gerais para escolas 
e unidades administrativas 
da secretaria de Educação. O 
requerimento que permitiu 
a abertura do processo foi 
apresentado pelo vereador 
Francisco Norberto Silva, o 
Norbertinho (PP).
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Isael reforça pedido por 
respiradores para o
enfrentamento à Covid

Com mais de 14 mil casos e 
317 óbitos, Pindamonhanga-
ba está se preparando para a 
chegada da terceira onda da 
Covid-19. A expectativa do 
prefeito Isael Domingues (PL) 
é reforçar os equipamentos da 
saúde para conseguir atender 
a demanda que deve ser au-
mentada nos próximos meses 
com a chegada da terceira 

onda, causada pela variante 
Delta, vinda da Índia. Nas 
últimas semanas, Pindamo-
nhangaba tem observado uma 
queda na ocupação dos leitos 
intensivos da rede pública. 
Enquanto no mês de abril a 
taxa de internação chegou a 
ultrapassar 100%, atualmente 
opera entre 75 e 80%.

Destaque da semana, Isael enfrenta 
guerra declarada com veraedores 
de oposição e série de CEI's

Guaratinguetá anunciou 
que a passagem de ônibus 
sofrerá um reajuste de 12% a 
partir desta segunda-feira (7). 
O Executivo alega que um dos 
fatores que motivou a medida 
foi a redução do fluxo de pas-
sageiros durante a pandemia 
da Covid-19. Publicado no site 
oficial da Prefeitura de Guara-
tinguetá na última quarta-feira 
(2), o comunicado aponta que 
o custo da tarifa do ônibus 
ficará cinquenta centavos mais 
caro, saltando de R$ 4,10 para 
R$4,60. O reajuste mais recen-
te ocorreu em 2 de outubro de 
2019, quando o valor passou 
de R$ 3,60 para R$ 4,10, num 
aumento de 13%.  Segundo 
a atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Marcus 
Soliva (PSC), a mudança é ne-
cessária. O Executivo ressaltou 
ainda que foram realizados, 
recentemente, investimentos 
no serviço.

Tarifa do TUG salta para
R$ 4,60 nesta segunda
Com reajuste, passagem fica R$ 0,50 mais cara; Oceano esperava por aumento há dois anos

Foto: Arquivo Atos

Isael, que encara nova CEI em Pinda; para prefeito, investigações têm maior teor político

Na Câmara, 
Saúde de Guará 
aborda números 
e pandemia

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá voltou à Câmara 
para prestar contas sobre as 
ações do setor no primeiro qua-
drimestre. A apresentação da 
secretária Maristela Macedo, 
antes do início das sessões da 
última terça-feira (1), destacou 
o atendimento durante a crise 
causada pela pandemia do 
novo coronavírus. Durante a 
explicação, foram mostrados 
valores como recursos recebi-
dos, verbas para tratamento e 
prevenção de doenças, comba-
te à Covid-19 e despesas que 
vão de gastos diversos (com-
bustível e salários), a gastos 
específicos com materiais de 
enfermagem.

Foto: Arquivo Atos

Embarque em ônibus do TUG, no Centro de Guará; Prefeitura anuncia reajuste de tarifa para R$ 4,60

Salários geram 
atrito entre 
servidores e 
governo Mineiro 

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Ca-
choeira Paulista emitiu um 
comunicado em sua rede 
social questionando o motivo 
de funcionários da Prefeitura, 
com cargos similares, apresen-
tarem valores salariais diferen-
tes. Entre os questionamentos, 
situações em que o empregado 
com mais tempo em exercício 
recebe menos que outro, con-
tratado posteriormente para 
a mesma função. A presidente 
do Sindicato, Heloiza Hummel 
Fernandes, revelou que uma 
série de ofícios foram enca-
minhados questionando as 
diferenças salariais que vão 
na direção contrária à legis-
lação vigente, mas a resposta 
encaminhada pelo prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB) 
não teria apresentado as com-
provações solicitadas pela 
entidade.

Feira Livre terá
vagas abertas 
em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
informa que o prazo para 
renovação de licença da fei-
ra livre se encerrou no dia 
4. A feira é realizada todos 
os sábados, na praça BIP 
(Benedito Inacio Pereira), 
no Centro da cidade.

A Prefeitura de Lorena 
anunciou, dia 31, o início 
das inscrições para o pro-
cesso seletivo de estágio 
remunerado do ensino téc-
nico e superior. O sistema 
de contratação e gestão dos 
cargos será realizado em 
parceria com o Ciee (Cen-
tro de Integração Empresa 
Escola), que fará a seleção e 
encaminhará os candidatos.

Segundo a publicação, 
serão disponibilizadas 24 
opções de vagas.

Prefeitura abre 
contratação
de estagiários
em Lorena
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Etec adia prazo
de inscrições
do vestibulinho
na região

O Estado adiou para a pró-
xima terça-feira (8) o encer-
ramento da fase de inscrição 
do vestibulinho da Etec. Com 
aulas no segundo semestre, 
o programa governamental 
oferece mais de 45 mil vagas 
para cursos técnicos e de espe-
cialização.



5 DE JUNHO DE 20212

Política a conta-gotas...

Erica Soler

Era do gelo
A população de Cachoeira ficou 

surpresa esta semana ao descobrir 
que a cidade, digo, os funcionários 
da Prefeitura ainda contam com o 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais – ou contará daqui pra 
frente. A surpresa foi porque desde 
a administração do ex-prefeito João 
Luiz, eles, a turma que promovia 
as manifestações, entraram num 
processo de ‘hibernação’, passan-
do despercebidos até quando o 
ex-prefeito Edson Mota exonerou 
mais da metade do efetivo da saúde, 
educação e outros setores da Prefei-
tura para contratar seus afilhados, 
inclusive os fantasmas. Pois bem, 
agora em ritmo de Antonio Mineiro, 
‘misterio$amente’ eles saíram da 
‘era do gelo’...

Prefeitura de ‘Babel’
Ao que tudo indica, as dificulda-

des que a Prefeitura de Lorena vem 
enfrentando em comunicação vão 
além do que imagina a especulação 
política. De acordo com o pessoal do 
‘banco da praça’, além da adminis-
tração não conseguir divulgar suas 
ações à população com eficácia, 
também não estão com a equipe 
interna de governo. Disseram ainda 
que tem secretário que nem sabe 
o que sua própria Secretaria está 
fazendo...

Manobra
Ganhou quem apostou que os 

‘ministros de eucaristia’ do legislati-
vo – leia-se os ilustres vereadores da 
‘motolândia’ de Cachoeira dariam 
um ‘se vira nos trinta’ na sessão 
desta semana prara descartarem as 
aberturas das CEI’s que estavam 
propostas, principalmente a que 
investigaria os R$ 4 milhões que 
o ex-prefeito Edson Nota recebeu 
do Governo Federal para Covid 
e ninguém sabe onde ele enfiou a 
dinheirama...

O último apague a luz
O mercado político de Cruzeiro 

observa o ex-vereador e comandante 
supremo do PL na cidade, Paulo 
Vieira, caminhando na contramão 
dos líderes estaduais do partido. 
Enquanto a cúpula que comanda a 
sigla no cenário nacional aumenta o 
contingente com novas filiações de 
destaques, PV desidrata em termos 
locais. Disseram que dias atrás, 
duas expressões femininas pediram 
desfiliação do partido...

Rolo das atas
E por falar em Paulo Vieira de 

Cruzeiro, a especulação política 
pensa em apostas na definição da 
polêmica das atas – da rádio comu-
nitária em que ele puxou o tapete do 
ex-vereador – que vai para Justiça 
definir. De um lado Ele, o PV, com 
a turma do Charles, que elaborou 
uma das atas da tal fundação, para 
expulsar Marciano da rádio; por 
outro lado, radialista expulso, que 
elaborou outra ata afirmando que a 
‘emissora’ é dele!

Militares em campanha
Ventos da política de Guará re-

velam que o Cabo Samuel – 1.600 
votos para vereador – já está arti-
culando seu nome para eleição de 
deputado no ano que vem e conta 
com alguns colaboradores. Outro 
que vem anunciando sua disposição 
em candidatar-se no ano que vem 
e, posteriormente a prefeito, é o 
sub da Aeronáutica, Fabrício Dias. 
Segundo o pessoal do cafezinho do 
Ponto Chique, Fabrício ainda não 
empolgou ‘as multidões’, uma vez 
vai precisar de pelo menos 50 mil 
clicks nas urnas eleitorais...

Cavalo arriado
E por falar em candidaturas em 

Guará, além de Regis Yasumura, 

Em tempos de apostasia da ética 
e da moral, o prumo do respeito se 
mostra o norte inicial para o restabele-
cimento da democracia no país.

Nos últimos tempos, não é inco-
mum assistirmos ao bombardeiro pes-
soal e ataques morais de todos aqueles 
que abusam da liberdade de expressão 
para aniquilar o adversário. A cultura 
do cancelamento cada vez mais recor-
rente nas redes sociais, também tem 
sido visível em muitos influenciadores 
e veículos de imprensa. 

A polarização partidária, assim 
como a crítica e liberdade de ex-
pressão, sempre foram o alicerce da 

democracia, entretanto, não são prin-
cípios absolutos, já que não podem 
ferir a dignidade da pessoa humana, 
inclusive no que tange a sua moral. 
Tais princípios, aliás, estão presentes 
em todos os países que primam pela 
verdadeira democracia.

Mas no Brasil, mergulhado na 
crise, o que sempre foi temerário se 
tornou um caos. A cidadania cedeu a 
vez à perseguição e ataque pessoal. O 
respeito foi soterrado pela necessidade 
de atacar, e discursos de ódio são cada 
vez mais recorrentes até pelas pessoas 
que tem um nível de estudo avançado. 

É lamentável que a corja de raposas 
permaneça no comando dos Poderes 
do país, e demonstram em seus atos 
claramente a defesa de seus interesses 
pessoais. Não discutem ou buscam o 
melhor para a nação, não investigam 
pelas razões certas, mas manifestam 
em seus discursos o ataque pessoal 
visando o aniquilamento do outro.

E para a corja que está instalada 
com toda a sua quadrilha há anos, a 
rivalidade e ataques pessoais é melhor 
do que investigar verdades, porque o 
cenário de guerra é ideal para manter-
-se no poder.

Quem tem razão, usa argumentos e 
não ofensas. E não nos manifestamos 
aqui para defender A ou B, mas pela 
necessidade de trazer a reflexão da 
retomada dos caminhos democráticos 
com democracia real.

Seria necessário que cada brasilei-
ro se prestasse a assistir ao menos um 
plenário da Câmara de Vereadores, 
Assembleia Legislativa do seu Estado 
e as sessões do Congresso; e com isso 
verificasse a postura de cada um dos 
políticos que estão atuando.

No nosso caso, em particular, 

que já estivemos por diversas vezes 
na mira insana de personalidades 
políticas que fizeram da tribuna uma 
trincheira de ataques pessoais e ca-
luniosos, por despeito e perseguição 
por aquilo que denunciamos, bem 
sabemos o preço da voz. 

E seguimos estarrecidos ao saber 
que muitas dessas pessoas, que têm o 
costume de atacar a imprensa e vários 
outros cidadãos da cidade que ousaram 
questionar seu “poder” ou “denunciar” 
suas atitudes, ainda permanecem em 
cargos e posições públicas na cidade. 

Voltando o foco para o que aconte-
ce no Estado e em Brasília, não vemos 

respeito ou argumentos, mas ataques 
pessoais, na violação de ética e decoro, 
e isso prejudica a verdade que deveria 
prevalecer. 

O cidadão comum não sabe em 
quem acreditar, vê argumentos e 
posições políticas. Por outro lado, até 
mesmo pelo o que recebe da imprensa 
nacional, tem motivos para desconfiar. 
E com isso tem no Whatsapp e Face-
book uma fonte de informação quase 
sempre manipulada por militâncias 
políticas.

Como brasileiros precisamos 
despertar e não ficar adormecidos 
no berço que não tem mais nada de 
esplêndido, não se trata de conclamar 
a revolta ou incitar ainda mais polari-
zação. Estamos nos aproximando de 
novas eleições, e a crise financeira, 
sanitária e social tende a alimentar a 
fogueira da disputa eleitoral; o eleitor 
precisa conhecer e avaliar a postura 
do seu candidato. Afinal RESPEITO 
e DECORO não são qualidades e sim 
obrigações do homem, notadamente 
daqueles que ocupam função pública, 
independente de sua posição e opinião 
particular. 

Ter cuidado com a fonte de infor-
mação, afinal a boa informação não é 
aquela que agrada os ouvidos, mas a 
que está pautada em fatos reais. Deve-
mos com isso filtrar as interpretações 
ideológicas pessoais das notícias, bus-
car mais de uma fonte de informação, 
veículos sérios.

Enfim, repetimos aqui que não 
precisamos de heróis particulares, mas 
de representantes sérios que trabalhem 
pelo interesse público, candidatos que 
saibam que sua postura como pessoa 
também é avaliada, assim como seus 
antecedentes.

O prumo do respeito

editorialeditorial

"Afinal RESPEITO e DECORO não são 
qualidades e sim obrigação do homem, 

notadamente daqueles que ocupam 
função pública..."

Sylvinho

que se prepara desde a eleição de 
2018, quando teve 25 mil votos, 
parece que o ‘cavalo’ está passando 
arreado para o vereador Marcio Al-
meida, do PSC, para o pleito do ano 
que vem, através de uma dobrada 
com um federal em todo estado. 
Ainda que muitas devem acontecer 
até as convenções que oficializam 
os candidatos, ambos seguem em 
ritmo de pré-campanha.

Queda na bolsa do dólar
Ironizaram no Ponto Chique de 

Guará que a baixa do dólar desta 
semana foi motivada pelo fato do 
vereador Nei Carteiro ter pedido 

sua ‘exoneração’ 
da Comissão de 
Ética da Câma-
ra. Disseram que 
Nei justificou-se 
como impedi-
do de arbitrar 
sobre o caso do 
ex-presidente 
Celão – que se 

defende na Justiça – por ter sido pro-
tagonista da denúncia que o afastou 
das funções no Legislativo.

O grito da minoria
Comenta-se nas rodas políticas 

de Pinda que a insistência dos três 
vereadores de oposição, em tentar 
abrir CEI contra o prefeito Isael 
Domingues em quase todas sessões 
de Câmara – mesmo em minoria 
de votos – seria uma tentativa de 
‘jogar com a sorte’ em pegar alguns 
colegas governistas ‘de bobeira’, ou 
crise existencial com a administra-
ção, como ocorrido na sessão desta 
semana!!!

Texto para pretexto
De olho nos R$ 6 milhões da 

Educação que a administração Isael 
Domingues está investindo nas re-
formas e adaptações das escolas mu-
nicipais de Pinda, os ‘três coringas’ 
da oposição vão procurar, através do 
‘texto’ da Comissão de Investiga-
ção, entrar no contexto de uma das 
pastas que movimenta o maior volu-
me de recursos públicos. Enquanto 
isso, na observação do prefeito Isael 
Domingues, outras atribuições des-
tes vereadores obcecados e ávidos 
por buscar fazer que o Tribunal de 
Contas já faz com eficácia, ficam a 
desejar. “Talvez seja por isso que os 
oposicionistas da Câmara passada, 
com estes mesmos ‘modus peran-
dis’, não sobreviveram às urnas de 
15 de novembro, para contar história 
nesta atual legislatura...

Caixa de marimbondos
O prefeito Sylvio Ballerini deve 

alterar a ordem da equipe dos secre-
tários e comissionados que atuam 
ao entorno de seu gabinete nos 
próximos dias. A 
finalidade é relo-
car sua sobrinha 
Fernanda – que 
até então ope-
racionava seu 
‘QG’ com efi-
ciência – agora 
como secretária 
de Governo, em resposta à denúncia 
de nepotismo no Ministério Público. 
A expectativa é sobre em que posi-
ção Lucas Mulinari vai atuar após 
esta ‘costura fina’ de Sylvinho...

Bomba relógio
Quem observa a aparente calma-

ria entre os vereadores de Lorena 
durante as sessões de Câmara, nem 
imagina os bastidores da Casa, 
onde ‘alguns chegam até a subir 
literalmente na mesa para colocar 
os ‘pingos nos is’. Corre nos ‘ou-
vidos mais aguçados’ da Praça que 
a disputa pela próxima presidência 
seguem em três correntes: ‘uma’ 
buscando dividir o grupo do atual 
presidente apostando em três can-

didaturas; ‘outra’ trabalhando para 
que ‘os combinados’ que elegeram 
a mesa atual no dia 1º de janeiro, 
continuem para reeleição e, por 
fim, ‘alguém’ torcendo para o ‘circo 
pegar fogo’ para poder trucar aos 45 
do 2º tempo!!!

Investimento$
Quem transitou esta semana 

pelas secretarias do Governo do 
Estado e pela sede da Fiesp foi o 
prefeito Sylvio Ballerini, em busca 
de resultados para Lorena. No Pa-
lácio dos Bandeirantes, Sylvinho 
foi alinhar algumas datas para se 
concretizar o que foi prometido e 
anunciado pelo governador em ple-
no ‘palanque pré-eleitoral’, como os 
detalhes da UBS da Vila Passos, a 
extensão das vicinais, a implantação 
do Poupatempo, entre outras ações. 
Na Fiesp, a boa notícia de Sylvinho 
ao Paulo Skaf que a pavimentação 
do acesso ao complexo industrial 
da Comil – hoje de sua propriedade 
– já está licitada e com a empresa 
contratada.

Avante em Lorena
Surge do bairro Santa Edwiges o 

borbulho que um grupo de políticos 
especializados em bastidores – leia-
-se Fernando Romeiro & Cia – está 
articulando a formação do Avante 
– made-in Campos Machado, para 
‘apimentar’ as próximas eleições na 
cidade. Pelo que se ouviu, a de 2022 
será uma espécie de ‘ensaio’ para 
2024, quando o partido poderá ser 
a plataforma de um dos candidatos 
mais fortes na concorrência pela 
Prefeitura, e com a expectativa de 
garantir pelo menos quatro vagas 
na futura Câmara.

Passaporte carimbado
Após ser cotado para o jurídico 

de vários prefeitos da região nesta 
temporada, um dos advogados mais 
experientes em administração públi-
ca, o Dr. Marco Sá – de Lorena, troca 
a agitada política do pedaço para a 
aparente tranquilidade de Monteiro 
Lobato. Para quem sabe o que sig-
nifica o trabalho de Marco Sá – que 
acumula dois mandatos de vereador 
e ‘surfa em conhecimento de causa 
– na política, sabe que o prefeito Ed-
mar ganhou uma apólice de seguro e 
tranquilidade pós mandato!!!

Minuto de fama
Se a ideia da vereadora Enegidia 

Tanaka, com o projeto de redução 
no número de parlamentares na Câ-
mara de Potim, era um movimento 
de publicidade para tirar seu nome 
do anonimato, o efeito durou pouco. 
Nem quórum para colocar o projeto 
em discussão conseguiu. Tem gente 
fazendo as contas nos ‘botecos da 
praça’ para saber se fossem nove 
cadeiras na eleição passada, se ela 
estaria fazendo parte do Legislativo...

E por falar em Potim...
...o mercado político local quer 

saber quando os projetos de empre-
endedorismo que a prefeita Erica 
Soler está propagando há meses para 
combater o desemprego na cidade 

vão sair do pa-
pel? Segundo a 
voz da periferia, 
têm moradores 
constrangidos 
em receber ces-
tas básicas ao 
invés de oportu-
nidade de traba-
lho. Comenta-se 

que a oposição, embora sem forças 
políticas no momento, cobra a falta 
de iniciativa do poder público na 
busca de empresas para investimen-
to imediato no município.

De olho no calendário...
...Faltam 485 dias para eleição de 

deputado e 1.218 para de prefeito.

Ney Carteiro
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Servidores acusam Prefeitura de pagar salários 
diferentes para cargos similares em Cachoeira
Sem explicações sobre discórdia no pagamento, Sindicato promete encaminhar ação à Justiça do Trabalho

A Câmara de Pindamonhan-
gaba abriu, na última segunda-
-feira (31), uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) para 
apurar a licitação para reforma 
de escolas da rede municipal. 
O trabalho, que tem investi-
mento de R$ 6 milhões, foca 
unidades e foi questionado 
por vereadores de oposição, 
que destacam que os prédios 
já foram reformados há cerca 
de três anos.

De acordo com o pedido, a 
comissão vai apurar a contra-
tação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de 
elétrica, hidráulica e consertos 
gerais para escolas e unidades 
administrativas da secretaria 
de Educação. O requerimento 
que permitiu a abertura do 
processo foi apresentado pelo 
vereador Francisco Norberto 
Silva, o Norbertinho (PP), e 
contou com o apoio de Gilson 
Nagrin (PP), Herivelto Vela 
(PT), Carlos Eduardo de Moura, 
o Magrão (PL), Felipe Gui-
marães (Podemos) e Rogério 
Ramos (Podemos). A presi-
dência da comissão ficou com 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Câmara de Pinda abre CEI para apurar 
R$ 6 milhões para reforma de escolas
Comissão Especial de Inquérito deve investigar licitação realizada neste ano para recuperação de prédio 
da secretaria de Educação; gestão garante que trâmites seguem a regularidade de contratação pública

Norbertinho. Além dele, Felipe 
Guimarães e Renato Cebola 
(PV) integram a comissão.

Em discurso na tribuna, 
Norbertinho relembrou o 
escândalo com a Verdurama 
(denúncias de irregularidades 
no serviço de fornecimento de 
merenda escolar entre 2006 e 
2010, quando o Ministério Pú-

blico Federal solicitou à Justiça 
a condenação do ex-prefeito 
João Ribeiro por crime de res-
ponsabilidade, em superfatu-
ramento de R$ 3,29 milhões). 
“Não temos o que temer, não 
temos com o que nos preocu-
par... nos acovardar. Eu sei que 
tem aqui vereador que recebe 
pressão para que não ocorra 

essas investigações. O que nós 
não podemos é virar as costas 
e deixar, ainda mais com o 
histórico que temos em Pin-
damonhangaba... deixar que 
possíveis fraudes de licitação 
ocorram, principalmente com 
dinheiro de criança”, ressaltou 
o presidente da comissão.

Para o prefeito Isael Do-

mingues, a investigação tem 
motivação política. “É um 
disparate... o vereador querer 
governar”. Ao Jornal Atos, o 
prefeito enfatizou que houve 
a reforma nas escolas assim 
que assumiu a Prefeitura, em 
2017, quando dois telhados de 
escolas caíram (as unidades Pe. 
Zezinho e Ayrton Senna), mas 
alguns prédios não estavam no 
escopo do projeto e não foram 
atendidos. “Esses reparos de 
manutenção têm que ser feitos 
paulatinamente, dia após dia 
(...). A estrutura fica defasada, 
então tem que ter! (...) Quando 
se fala em reforma, você solta 
uma ordem de serviço porque 
identificou que precisa ser 
feito. Como que vou dar R$ 6 
milhões para uma empresa? 
Isso tem que ser uma pessoa 
mentecapta, absurda e rasa 
para pensar dessa forma”, des-
tacou Domingues. “Eu que sou 
um ‘camarada’ que tudo faço 
com doação, que usa o poder 
dos servidores para fazer o 
voluntariado, que conseguimos 
as coisas com inteligência, 
como a reforma do centro 
urbano, sem recursos públi-
cos. Se precisasse gastar R$ 6 
milhões para dar segurança 
às nossas crianças, eu gastaria 

até R$ 50 milhões. Dentro da 
legalidade, não tem problema 
nenhum”.

O chefe do Executivo frisou 
que são mais de duzentas uni-
dades escolares em Pindamo-
nhangaba, e que a administra-
ção não conta com estrutura 
para manter as reformas nos 
prédios, como necessário. 
“Não temos a estrutura, quem 
faça. Essa licitação transcorreu 
porque precisa acontecer, mas 
houve essa intervenção de 
alguns vereadores, a pedido 
de não sei quem (sic). Então 
tudo isso está na mira para 
entendermos o que está acon-
tecendo. Mas já que abriu CEI, 
que vá até o final”.  

Manifestação – Uma mani-
festação contra a retomada das 
aulas está programada para 
acontecer na próxima segun-
da-feira (7), às 14h, com saída 
da Câmara de Vereadores. O 
principal pedido dos manifes-
tantes é pela imunização de 
todos os profissionais da rede 
municipal de Educação para 
uma retomada segura das 
aulas presenciais. O Município, 
junto ao Comitê de Enfrenta-
mento a Covid, analisa a pos-
sibilidade de retorno às salas 
de aula nos próximos meses.

Foto: Arquivo Atos

Isael, que encara abertura de CEI; para prefeito, investigações são importantes, mas hoje politizadas

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Ca-
choeira Paulista emitiu, na 
última segunda-feira (31), 
um comunicado em sua rede 
social questionando o motivo 
de funcionários da Prefeitura 
com cargos similares apresen-
tarem valores salariais diferen-
tes. Entre os questionamentos, 
situações em que o empregado 
com mais tempo em exercício 
recebe menos que outro, con-
tratado posteriormente para 
a mesma função.

A presidente do Sindicato, 
Heloiza Hummel Fernandes, 
revelou que uma série de 
ofícios foram encaminha-

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

dos para a administração 
municipal questionando as 
diferenças salariais que vão 
na direção contrária à legis-
lação vigente, mas a resposta 
encaminhada pelo prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB) 
não teria apresentado as 
comprovações solicitadas 
pela entidade. O caso será en-
caminhado para a Justiça do 
Trabalho. “O prefeito somente 
me mandou um ofício respon-
dido pelo Jurídico dizendo 
que não poderia conceder 
nada para os servidores por 
causa da Lei Complementar 
173 (sancionada em março 
de 2020, proibindo a criação 
ou ampliação de despesa con-
tinuada, como contratação ou 
aumento de salários no poder 
público), porém, ele eleva os 

salários de alguns pagando di-
ferença salarial sem observar 
esta lei, ou seja, para alguns 
pode e para outros não”, cri-
ticou a presidente.

O Sindicato afirmou que 
não pretende retirar qualquer 
benefício ou gratificação de 
servidores, mas que o objetivo 
da ação é corrigir pagamentos 
irregulares que estão ocorren-
do há um certo tempo. Um 
adicional pode ser pago aos 
funcionários desde que exista 
uma justificativa plausível 
dentro da legalidade.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista, 
mas os questionamentos da 
Redação não foram respon-
didos até o fechamento desta 
edição.

Foto: Reprodução PMCP

Servidor durante limpeza da praça Prado Filho; sindicato quer regularização e reavaliação de salários

Em Brasília, Isael busca apoio 
para esporte, educação e saúde
UBS Mantiqueira deve receber montante de R$ 1 milhão para 
construção; cidade tem movimentação por obras das creches

Em mais uma viagem a 
Brasília, na última semana, 
o prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PL), 
buscou novos recursos para 
três setores. Além da constru-
ção da UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Mantiqueira, a ex-
pectativa é de prosseguir com 
obras de creches e garantir 
melhorias no Centro Esportivo 
Zito, em Moreira César.

Ainda no início do mês 
foi confirmado o envio da 
emenda, pelo deputado fe-
deral Tiririca (PL), de R$ 1,5 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

milhão para a construção da 
UBS Mantiqueira. Segundo o 
Município, este é o resultado 
da articulação política que o 
chefe do Executivo tem feito 
em Brasília. A unidade será 
de porte dois e terá mais de 
quatrocentos metros quadra-
dos construídos, o que deve 
melhorar o fluxo de atendi-
mentos médicos na região, 
especialmente na UBS Vila 
São Benedito. O planejamento 
prevê consultório médico, sala 
para procedimentos com vaci-
na, inalação e curativo, além 
de recepção, banheiros e copa.

No último dia 25, Domin-
gues se reuniu com o ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, 

e solicitou a liberação do de-
sembolso financeiro das me-
dições feitas pelas empresas, 
possibilitando a conclusão das 
obras das creches municipais. 
“Em 2020, foram realizadas 
as medições, porém, a verba 
referente a este convênio fe-
deral até hoje não foi desem-
bolsada pelo governo, o que 
está atrasando o término da 
construção das creches dos 
bairros Mantiqueira, Centro, 
Crispim, Parque das Palmei-
ras e Arco Íris”, justificou.

A gestão municipal espera 
conquistar o investimento 
necessário para a expansão 
do Centro Esportivo Zito, 
no distrito de Moreira Cé-
sar. Há cerca de um mês, 
o Município apresentou ao 
Ministério da Cidadania o 
projeto de ampliação que 
contempla um novo ginásio 
poliesportivo.

Ubatuba reúne propostas populares 
para implantação de Plano Plurianual

A Prefeitura de Ubatuba 
iniciou uma série de diálo-
gos com a população por 
meio do PPA (Plano Plu-
rianual). A ideia é reunir 
propostas e pedidos para 
a elaboração de diretrizes 
municipais com foco nos 
quatro próximos anos. 
Os projetos devem ser 
enviados até o dia 30 de 
junho para a avaliação das  
secretarias referentes aos 
temas abordados.

O PPA é uma ferramenta 
que viabiliza e facilita à 
gestão municipal entender 
e solucionar os problemas 
da cidade, com a participa-
ção direta dos moradores, 
sem a necessidade identi-
ficação.

De acordo com a Prefei-
tura, as áreas que devem 
receber sugestões da co-
munidade são educação, 
saúde e turismo. Os inte-

Thamiris Silva 
Ubatuba

ressados em mandar pro-
postas devem enviar suas 
reivindicações com no má-
ximo trezentos caracteres 
com espaço, após responder 
um formulário disponível no 
site da Prefeitura, ubatuba.
sp.gov.br. A promessa é que 
o uso da ferramenta seja 
democrático na resolução 
de problemas cotidianos.

Contato direto – O traba-
lho para atender as neces-
sidades de quem mora em 
Ubatuba foca também co-
munidades mais distantes, 
como quilombos e aldeias 
indígenas. A secretaria de 
Assistência Social está rea-
lizando reuniões com o ob-
jetivo de reduzir demandas 
e apresentar programas e 
serviços.

A secretaria encontrou 
com o grupo indigena Gua-

rani Mbya, no último dia 
25, na aldeia Boa Vista, no 
bairro Prumirim. A equipe 
recebeu relatos sobre o 
aumento na dificuldade de 
manter a economia da al-
deia. O cacique Marcos Tupã 
solicitou melhorias para as 
63 famílias que vivem na 
comunidade.

Na última segunda-feira 
(31), o atendimento chegou 
à Fazenda Picinguaba e à 
aldeia Itamambuca, para 
tratar sobre o setor de tra-
balho e renda. A aldeia da 
Picinguaba, que conta com 
77 famílias, apresentou 
interesse em programas 
como a economia solidária. 
Os membros da Itamam-
buca, formada por setenta 
famílias, reivindicaram a 
construção de um centro 
comunitário.
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Embarque em ônibus do TUG, no Centro de Guará; Prefeitura anuncia reajuste de tarifa para R$ 4,60

Para o descontentamento 
dos usuários do transporte 
público de Guaratinguetá, a 
Prefeitura anunciou que o 
valor da passagem sofrerá 
um reajuste de 12% a partir 
da próxima segunda-feira 
(7). O Executivo alega que 
um dos fatores que motivou 
a medida foi a redução do 
fluxo de passageiros durante 
a pandemia da Covid-19.

Publicado no site oficial da 
Prefeitura de Guaratinguetá 
na última quarta-feira (2), o 
comunicado aponta que o 
custo da tarifa do ônibus fi-
cará cinquenta centavos mais 
caro, saltando de R$4,10 

Lucas Barbosa
Guaratinguetá

Guará confirma novo 
reajuste de 12% na 
tarifa do transporte
Com mudança, passagem fica R$ 0,50 mais cara; 
aumento entra em vigor na próxima segunda-feira 

para R$ 4,60. O reajuste 
mais recente ocorreu em 2 
de outubro de 2019, quando 
o valor passou de R$ 3,60 
para R$ 4,10, num aumento 
de 13%. 

Segundo a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito, Marcus Soliva (PSC), 
a mudança é necessária 
já que “durante todo este 
período sem reajuste, além 
da pandemia que afetou 
diretamente o serviço com 
a redução do número de 
passageiros, houve aumento 
significativo no combustível 
e insumos (trecho do comu-
nicado)”.

O Executivo ressaltou ainda 
que foram realizados, recen-
temente, investimentos para 
melhorar a qualidade do 

transporte público na cidade, 
como a aquisição de novos 
ônibus e a instalação de cem 
abrigos para os passageiros 
nos pontos.

Vencedora de um processo 
licitatório em 2019, a Rodovi-
ário Oceano Ltda, empresa do 
mesmo grupo da Rodoviário 
e Turismo São José, possui 
o contrato de concessão do 
transporte coletivo até 2034.

O anúncio do reajuste 
da tarifa foi criticado por 
moradores na internet. Em 
postagens e comentários no 
principal grupo de discussão 
de Guaratinguetá na rede 
social Facebook, a maioria 
dos internautas reclamou 
que o aumento não condiz 
com a qualidade do serviço 
oferecido.

Após confirmação de contaminações pela Covid-19, 
funcionários da Educação fazem paralisação em Pinda
Ação, em frente à sede da secretaria, foca preocupação e cobrança por novos cuidados após equipe testar positivo

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após confirmação de ao 
menos cinco casos na sede 
da secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba, um gru-
po de funcionários fizeram 
uma paralisação, na manhã 
da última quarta-feira (2). 
De acordo com o Município, 
o movimento foi breve e 
o espaço passou por uma 
desinfecção.

Profissionais que atuam na 

pasta relataram que naquela 
manhã houve o receio de 
entrar na unidade devido a 
uma possível contaminação 
em massa. 

No início da semana, a 
secretária Luciana Ferreira 
postou em uma rede social 
a confirmação dos casos da 
doença. “Espero encontrá-las 
e encontrá-los bem, com saú-
de. Hoje, escrevo a vocês, em 
minha rede social, para com-
partilhar que depois de ou-
tras confirmações próximas 
em minha família, também 

fiz o teste do Covid-19 e o re-
sultado foi positivo. Mesmo 
com o início da quarentena, 
não deixei de trabalhar pre-
sencialmente, como muitos, 
devido à necessidade de 
permanecermos atendendo 
nossas crianças e suas famí-
lias. Agora, porém, precisarei 
me afastar para alguns dias 
de cuidado. Agradeço desde 
já o carinho recebido e a 
expressão do afeto de gente 
querida e que fortalecem 
minha recuperação”.

Ao Jornal Atos, a Prefei-

tura afirmou que está to-
mando todas as precauções 
sanitárias e higiênicas na 
sede administrativa, e que 
no mesmo dia a Vigilân-
cia Sanitária realizou uma 
avaliação no prédio, que é 
desinfectado diariamente, 
tranquilizando os funcioná-

Sede da secretaria de Educação de Pinfamonhangaba, alvo de protestos após contaminação de Covid

rios sobre ações e medidas 
de prevenção. A previsão 
é que, durante este fim se-
mana, seja intensificado os 
cuidados com a higienização 
do prédio.

Outra medida tomada foi 
a testagem de todos os fun-
cionários. A orientação é que 

somente aqueles que mani-
festarem sintomas devem 
procurar uma unidade de 
saúde. “Os demais servidores 
da Educação, inclusive aque-
les que atuam em unidades 
escolares, devem trabalhar 
normalmente”, ressaltou 
nota do Município.

Foto: Bruna Silva
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Etec adia prazo
de inscrições
do vestibulinho
na região

O Estado adiou para a 
próxima terça-feira (8) o 
encerramento da fase de 
inscrição do vestibulinho da 
Etec (Escola Técnica Estadu-
al). Com aulas no segundo 
semestre, o programa go-
vernamental oferece mais 
de 45 mil vagas para cursos 
técnicos e de especialização.

Os interessados em se 
inscrever devem acessar o 
site oficial vestibulinhoetec.
com.br e realizar o cadastro, 
com taxa de R$ 19. As vagas 
são divididas pelas da Etecs 
e unidades descentralizadas, 
que oferecem cursos inde-
pendentes .

Outras informações sobre 
os cursos disponíveis pelo 
sistema Etec e as exigências 
para a participação podem 
ser acessadas pelo telefone 
0800 772 2829 e também 
pela ficha de inscrição ele-
trônica, no site oficial da 
instituição.

Da Redação 
RMVale

Isael reforça pedido de envio de respiradores 
para o enfrentamento ao novo coronavírus
Receio é por falta de suporte ventilatório para contaminados; ele afirma que terceira onda é uma realidade

Com mais de 14 mil casos 
identificados e 317 óbitos, 
Pindamonhangaba está se 
preparando para a chegada 
da terceira onda da Covid-19. 
A expectativa do prefeito 
Isael Domingues (PL) é re-
forçar os equipamentos da 
saúde para conseguir aten-
der a demanda que deve ser 
aumentada nos próximos 
meses, segundo o prefeito, 
com a chegada da terceira 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

onda, causada pela variante 
Delta, vinda da Índia. Nas 
últimas semanas, Pindamo-
nhangaba tem observado 
uma queda na ocupação 
dos leitos intensivos da rede 
pública. Enquanto no mês 
de abril a taxa de internação 
chegou a ultrapassar 100%, 
atualmente opera entre 75 e 
80%. Somente nos primeiros 
cinco meses de 2021 foram 
registradas mais de duzentas 
vítimas fatais do vírus.

Para evitar um colapso 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde), que pode afetar o 

atendimento aos infectados 
não somente o município, 
mas também cidades pró-
ximas, Domingues apontou 
que está articulando junto ao 
Ministério de Saúde o envio 
de mais respiradores, além 
de manter diálogos com a 
secretaria estadual de Saúde.

Ele não descartou a possibi-
lidade de expansão dos leitos 
intensivos, que atualmente 
operam com 22 vagas, para 
o enfrentamento da nova 
onda que pode chegar até 
julho. “É uma cepa muito 
mais agressiva no sentido de 

necessidade de mais oxigênio 
e infecção. O período de julho 
é um período de inverno, 
já tem as doenças naturais 
respiratórias no inverno, o 
que deixam as pessoas mais 
enfraquecidas e pode haver 
um pico maior, porque já ti-
vemos essa demonstração no 
ano passado de pico de Covid 
em junho e julho”, ressaltou.  

Apesar do contexto preo-
cupante, o município ainda 
não fala em medidas mais 
restritivas, como o fechamen-
to do comércio feito em São 
José dos Campos. O pedido 
da gestão é que a população 
esteja consciente e faça uso 
das medidas de contenção do 
vírus, como distanciamento, 
uso de máscara e álcool em 
gel para frear as contami-
nações. 

Fotos: Bruna Silva

O prefeito Isael Domingues, que alerta sobre estrutura contra Covid-19

Feira Livre 
terá abertura 
de vagas
em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
informa que o prazo para 
renovação de licença da fei-
ra livre se encerrou no dia 
4. A feira é realizada todos 
os sábados, na praça BIP 
(Benedito Inacio Pereira), 
no Centro da cidade.

Após o fim do período de 
renovação, serão abertas 
novas vagas para a parti-
cipação da feira livre até 
outubro de 2021, mas, de 
acordo com a secretaria 
de Pesca e Agricultura, das 
oitenta vagas, 79 estão ocu-
padas e somente uma deve 
ficar disponível para novas 
inscrições. 

A cidade conta com três 
espaços públicos destinados 
à feira livre. Além da BIP, as 
praças Espaço Saudável e 
a do Peixe recebem feiras. 
O atendimento para cadas-
trados e interessados pelos 
espaços comerciais é feito 
na secretaria, na rua Dona 
Maria Alves, n° 946, no 
Centro, pelo telefone (12) 
3833-2439 ou pelo email 
pesca@ubatuba.sp.gov.br.

Da Redação
Ubatuba
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O Centro de Educação Infantil Messias Mendes, em Caraguatatuba; cidade litorânea passou por surto de casos de Covid-19 durante a semana

Fotos: Reprodução PMSS

Caraguá registra surto de 
Covid-19 em escola infantil
Prefeitura anuncia suspensão aulas até o próximo dia 15; pelo menos 
seis frequentadores são contaminados até o final desta semana

Após um surto de casos do 
novo coronavírus (Covid-19), 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba anunciou na manhã de 
terça-feira (1) a suspensão 
das aulas no Centro de Educa-
ção Infantil Messias Mendes, 
que fica no bairro Ipiranga. 
Como medida de prevenção 
ao contágio da doença, a 
unidade escolar permanecerá 
fechada por duas semanas.

Divulgado no site oficial da 
Prefeitura de Caraguatatuba, 
o comunicado da secretaria 
de Educação informou que 

A Prefeitura de Lorena 
anunciou, dia 31, o início 
das inscrições para o pro-
cesso seletivo de estágio 
remunerado do ensino téc-
nico e superior. O sistema 
de contratação e gestão dos 
cargos será realizado em 
parceria com o Ciee (Cen-
tro de Integração Empresa 
Escola), que fará a seleção e 
encaminhará os candidatos.

Segundo a publicação, 
serão disponibilizadas 24 
opções de vagas. No ensino 
superior, as modalidades 
são administração, arquite-
tura e urbanismo, biologia, 
informática, ciências con-
tábeis, desenho industrial, 
direito, educação física (ba-
charelado ou licenciatura), 

Da Redação
Caraguatatuba

Da Redação 
Lorena

14 moradores que estive-
ram recentemente na escola 
foram submetidos a testes 
na última semana. Apesar de 
não divulgar se os exames fo-
ram realizados em alunos ou 
funcionários, a administração 
municipal revelou que foram 
confirmados seis infectados 
pelo novo coronavírus. Em 
contrapartida, cinco testa-
ram negativo e outros três 
aguardam os resultados dos 
exames.

Apesar da suspensão das 
aulas presenciais na unidade, 
que atende crianças de 0 a 5 
anos, os professores seguem 
enviando atividades aos alu-
nos pela internet. 

enfermagem, engenharia 
civil, engenharia ambiental, 
farmácia, história, comu-
nicação social (jornalismo, 
relações públicas ou de-
sign), pedagogia, psicologia, 
serviço social e turismo.

O ensino técnico ofere-
ce vagas para técnico em 
administração, técnico em 
contabilidade, técnico em 
enfermagem, técnico tu-
rismo e técnico em meio 
ambiente.

Os candidatos aprovados 
no processo seletivo devem 
ter no mínimo 16 anos, 
residir em Lorena e cum-
prir uma jornada de vinte 
horas semanais. O estágio 
será remunerado no valor 
R$676,85 para os alunos do 
ensino superior e R$ 564,04 
para o técnico.

Para realizar a inscrição é 
necessário o cadastramento 

De acordo com a secretaria 
de Educação, a interdição da 
escola, por 14 dias, atende 
aos protocolos de segurança 
recomendados pelo Governo 
do Estado.

A pasta ressaltou que em 
todas as escolas infantis e 
secundárias municipais estão 
sendo realizadas, frequen-
temente, ações de limpeza 
e desinfecção das salas de 
aula e demais ambientes. 
Além disso, os profissionais 
da Educação fiscalizam o 
cumprimento das medidas 
de distanciamento social 
exigidas pelo Ministério da 
Saúde. 

A reportagem do Jornal 

no site. Os interessados de-
vem acessar, até o próximo 
dia 14, os dados das vagas 
no portal do Ciee pelo link 
pp.ciee.org.br/vitrine/1403/

Atos solicitou à Prefeitura de 
Caraguatatuba a confirmação 
sobre o número de alunos e 
de funcionários contamina-
dos no Centro de Educação 
Infantil Messias Mendes, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Pandemia – Segundo o 
boletim epidemiológico di-
vulgado pela Prefeitura, a 
cidade contabilizava até o fim 
da tarde de quarta-feira (2), 
15.612 moradores infecta-
dos, sendo 381 mortos e 101 
internados, entre eles, 44 são 
tratados na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e 57 no 
setor clínico.

detalhe. Outras informações 
sobre o processo também 
podem ser acessadas no site 
e redes sociais da Prefeitura 
de Lorena.

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
CRP: 100/286

Ajude o seu filho 
a compreender a 
emoção que sente!

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto 
e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa Alukroma 
Indústria e Comércio Ltda, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no próximo dia 08 de junho de 2021, às 07h30, em Convocação 
única, respeitando quorum legal; nas dependências empresa, situada na Avenida 
Vereador Cícero Pereira dos Santos, nº 1305, Polo Industrial II, na cidade de 
Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos relacionados a Horário de Trabalho. 
Lorena, 28 de maio de 2021. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

Prefeitura abre processo seletivo para 
contratação de estagiários em Lorena
Em parceria com o Ciee, Município tem 24 vagas para ensino técnico e superior
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Na tentativa de avançar com a vacinação, 
região se prepara para Dia D contra a Covid
Estado de São Paulo realiza sábado de ação em unidades de saúde com foco na aplicação 
da segunda dose; medida tenta reduzir a fila com liberação de quinhentas mil aplicações 

Com uma possível terceira 
onda de contaminações pelo 
novo coronavírus no país, as 
cidades do Vale Histórico cria-
ram um Comitê de Contenção 
Covid-19 para o enfrentamento 
mais independente à doença. 
As primeiras ações conjuntas 
tiveram início nesta quarta-fei-
ra, dia 2, com a testagem em 
massa dos moradores. 

Após uma convocação do 
Estado a todos os prefeitos 
paulistas, Cruzeiro e os demais 
municípios do Vale Histórico 
constituíram o Comitê, com-
posto por secretários munici-
pais da Saúde e técnicos em 
Vigilância Sanitária.

De acordo com a secretária 
de Saúde de Cruzeiro, Imacula-
da Conceição, nesta reunião, há 
duas semanas, o Estado alertou 
os prefeitos e prefeitas sobre a 
autorização das cidades serem 
independentes nas ações de 
combate ao novo coronavírus, 
indo além do Plano São Paulo, 
que rege atualmente as flexibi-
lizações e medidas sanitárias. 

Rafaela Lourenço
RMVale

Cidades do Vale Histórico criam Comitê e 
iniciam testagem em massa para a Covid-19
Dividida por sub-regiões, prefeituras da RMVale aguardam posicionamento do Governo do Estado 
sobre autonomia para ações da saúde e economia durante a pandemia; ação é chefiada por Cruzeiro

“O Estado, neste momento, 
ainda não de forma oficial, mas 
já sinalizou uma possibilidade 
de que as questões da Covid, 
das decisões poderão partir dos 
próprios municípios”, ressaltou 
Imaculada, ao reforçar que 
ainda aguardam um decreto do 
governador João Doria (PSDB) 
oficializando as alterações. 

Desde a criação, o Comitê 
composto pelas cidades de 
Cruzeiro, Cachoeira Paulista, 
Lavrinhas, Queluz, Areias, 
Arapeí, São José do Barreiro e 
Bananal, além de se reunir três 
vezes, iniciará a primeira etapa 
de atividades conjuntas nesta 
quarta-feira, com os testes 
antígeno (testes de cotonete) 
para diagnóstico precoce da 
doença e nortear os próximos 
trabalhos.

Segundo Imaculada, as di-
visões de território estão “de 
certa forma” conduzidas pelo 
Codivap (Consórcio de Desen-
volvimento Integrado do Vale 
do Paraíba Litoral Norte e 
Mantiqueira) por sub-regiões.

No Vale Histórico, cada mu-
nicípio adquiriu a quantidade 
de testes necessária para testar 
pessoas sintomáticas e assin-

tomáticas locais. Cruzeiro, em 
parceria com supermercados 
do município, investiu R$ 110 
mil para atender a demanda 
de sintomáticos que buscarem 
atendimento nas unidades de 
saúde e aos assintomáticos 
aleatórios. A ação terminou 
na sexta-feira, dia 4. “Todas as 
cidades farão nos mesmos dias 
o volume dos seus trabalhos”, 
frisou a secretária porta-voz do 
movimento.

Por outro lado, a Prefeitura 
de Silveiras publicou nas redes 
sociais que a testagem massifi-
cada teve início na quarta-feira 
e seguirá até o próximo dia 15. 
O Município disponibilizou 
ainda um formulário online 
na página do Facebook para os 
interessados em participarem 
dos testes. 

Este parâmetro de estudo 
será feito em forma de amos-
tragem, para que até esta 
terça-feira (8), o Comitê tenha 
uma análise para as próximas 
medidas. “Em cima deste resul-
tado teremos parâmetros para 
poder nortear as medidas a se-
rem tomadas pelos municípios, 
e serão de forma linear”, frisou 
Imaculada.

A secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo realiza no 
próximo sábado (5) o Dia D da 
aplicação da segunda dose da 
vacinação contra a Covid-19. 
A medida foi anunciada após 
a pasta informar, na últi-
ma semana, que pelo menos 
quinhentas mil pessoas não 
haviam completado seu ciclo 
vacinal. Na região, as cidades 
ainda buscam alternativas 
para ampliar o sistema.

De acordo com dados do 
governo paulista, 212.403 
pessoas aguardam a segunda 
dose da Fiocruz/Astrazeneca e 
outros 289.290 da Coronavac, 
que é produzida pelo Instituto 
Butantan em parceria com o 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

laboratório chinês Sinovac. 
Destes números, 80% são 
idosos de 80 a 89 anos de 
idade e outros 20% são de 
profissionais de saúde.

Os dois imunizantes não pro-
duzem anticorpos suficientes 
com uma dose, o que deixa 
as pessoas expostas ao vírus. 
Segundo pesquisadores da Fio-
cruz, o relaxamento de idosos 
quanto às medidas restritivas 
após a aplicação da primeira 
dose pode levar a um aumento 
no número de internações.

Ao todo, cinco mil unidades 
de saúde no estado estarão 
abertas das 7h às 18h para a 
aplicação exclusivamente da 
segunda dose, e recursos serão 
enviados aos municípios para 
assegurar as aplicações. Na 
semana passada foram envia-
dos aos 645 municípios uma 

remessa de 279.815 doses 
extras da Coronavac.

Para a coordenadora do 
PEI (Programa Estadual de 
Imunização), Regiane de Paula, 
é fundamental que as pessoas 
busquem os postos de vaci-
nação para tomar a segunda 
dose. “Esta será uma grande 
mobilização com todos os 
municípios para buscar as 
pessoas que ultrapassaram 
o prazo de tomar a dose dois 
da vacina. A pessoa só estará 
totalmente protegida após as 
duas doses dos imunizantes”, 
afirmou a coordenadora.

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), a ação dos mu-
nicípios segue para ampliar a 
carga de imunização. A região 
já aplicou 254.142 vacinas em 
primeira dose e 129.163 em 

Em audiência na Câmara, secretaria de Saúde de Guará 
destaca investimentos e estruturas do durante a pandemia
Prestação de contas do primeiro quadrimestre mostra valores relacionados ao combate à Covid-19 e fluxo de R$ 33 milhões

A secretaria de Saúde 
de Guaratinguetá voltou à 
Câmara para prestar contas 
sobre as ações e núme-
ros do setor no primeiro 
quadrimestre de 2021. A 
apresentação, realizada 
pela secretária Maristela 
Macedo, antes do início das 
sessões da última terça-feira 
(1), destacou o atendimento 
durante a crise causada pela 
pandemia de novo corona-
vírus.

Durante a explicação, 
foram mostrados valores 
como recursos recebidos, 
verbas para tratamento e 
prevenção de doenças, com-
bate à Covid-19, e despesas, 
que vão de gastos diversos 
(combustível e salários) 
a gastos específicos com 
materiais de enfermagem, 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

odontologia e medicamen-
tos. Quantias de repasses 
aos hospitais Frei Galvão e 
Santa Casa também foram 
divulgadas.

De acordo com a equi-
pe de Saúde, o saldo an-
terior ao período era de 
R$23.288.047,92. Entre 
janeiro e abril deste ano, a 
Saúde recebeu um total de 
R$ 33.642.662,23, prove-
nientes de tesouro munici-
pal, Ministério da Saúde, Go-
verno do Estado, devoluções 
e rendimentos bancários. As 
despesas giram em torno de 
R$ 34 milhões.

Após a exibição das plani-
lhas, os vereadores tiraram 
dúvidas sobre os números 
apresentados. Além dos 
questionamentos, outros te-
mas da pasta foram aborda-
dos. Os vereadores Fabrício 
da Aeronáutica (MDB), Nei 
Carteiro (MDB), Marcelo 
da Santa Casa (PSD) e Rosa 

segunda dose. Das 39 cida-
des, Lagoinha (34,28%), São 
Luiz do Paraitinga (29,34%) 
e Cunha (28,30%) lideram 
no índice de vacinação da 
população.

Outros municípios como 
Aparecida (27,11%), Guara-
tinguetá (26,35%), Piquete 
(26,27%), São José dos Campos 
(25,48%) Silveiras (24,93%), 
Caraguatatuba (23,84%), 
Lorena (23,77%), (Ilhabela 
(23,24%), Taubaté (22,37%), 
Cachoeira Paulista (22,95%), 
Cruzeiro (21,71%), Ubatuba 
(20,55%), Pindamonhangaba 
(20,50%) e São Sebastião 
(19,61%), ainda não chegaram 
a 30% da sua população.

São Sebastião está entre 
as que buscam novas estra-
tégias para avançar na cam-
panha. Na última semana, 
a Prefeitura surpreendeu 
ao anunciar que começou 
a vacinar contra Covid-19 
pessoas a partir de 18 anos, 
com comorbidades. Segundo 
a secretaria de Saúde, a cida-
de é a primeira do Brasil a 
vacinar moradores nessa fai-
xa etária. A imunização está 
sendo realizada em todas as 
unidades de saúde.

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, que apresentou projeto para comitê contra o novo coronavírus

Fotos: Arquivo Ato

Aplicação da vacina contra a Covid-19; Estado cria Dia D neste sábado

Filippo (PSD) perguntaram 
sobre valores de devolução, 
medicamentos, Samu (Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e tratamentos 
transtornos mentais e com-
portamentais.

Em relação a estrutura 
no combate à Covid-19, a 
secretaria de Saúde desta-
cou que, além do suporte 
atual, a cidade prepara 
reforço. “Nós temos para 
stand-by leitos com supor-
te respiratório, que vocês 
conhecem como os leitos de 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo). Esperamos não 
precisar deles, mas estamos 
terminando essa estrutura 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) para poder 
abri-los em caso de neces-
sidade”, contou Maristela.

De acordo com o último 
boletim da Covid-19, pu-
blicado pela Prefeitura de 
Guaratinguetá na quinta-

-feira (3), os números das 
internações, incluindo SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
particulares e convênios 

são 39% (dez internados) 
em enfermaria e 79% (25) 
em UTI. Somente SUS são 
52% na enfermaria e 89% 

em UTI. Desde o início da 
pandemia, foram registra-
das 11.608 contaminações 
confirmadas e 253 óbitos.

A secretária de Saúde de Guaratinguetá (ao fundo) apresenta dados sobre o primeiro quadrimeste de 2021

Fotos: Fabiana Cugolo
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Lindo mesmo é ter a possibilidade 
de viver momentos especiais, com 
pessoas queridas e manter a fé 
acesa sempre!

#MomentosÚnicos

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

O que seria de nos-
sas vidas sem briga-
deiro, não?? Alma 
Gêmea Brigaderia 
veio para atender 
nossos desejos e 
vontades. Maravi-
lhoso! Seu momento, 
sua festa será um 
sucesso!! 

Sabe aquele açaí 
especial que todo 
mundo gosta? Casa 
do Açai, puro sabor! 
Sabores maravilho-
sos, caprichosos. E 
tem mais... eles ofe-
rem outras opções 
para seu lanche. En-
tre logo em contato? 
12.997368327 e 
fale com a Raquel!

Pensando em or-
ganizar uma festa, 
com segurança nes-
ses dias, mas sem 
perder o charme a 
alegria de uma data 
especial? A resposta 
para isso é o Espaço 
buffet Di Festas. 
Realizam seus so-
nhos de todas as 
formas! O contato é 
12.996374072.

Aliás, festa boa é 
ter a presença do 
charmoso Daniel 
Kpella, com seus 
incríveis drinks! Tem 
para todos os gostos. 
Até para a criança-
da! Tudo muito bem 
feito, no capricho e 
com o melhor aten-
dimento. Vai inaugu-
rar seu novo espaço? 
Chame o Kpella!

Quer um docinho 
gostoso, especial e 
todo feito com ca-
rinho? Delicias da 
Ló já é um sucesso 
de gostosuras! Difícil 
dizer qual é o mais 
gostoso! Experimen-
te e verifique!

Uma idéia incrível. 
Um grupo de amigas 
artesãs de Lorena 
e Guaratinguetá se 
uniram e criaram o 
Misturando Artes. 
Tem muitas opções 
lindas e interessan-
tes para todos os 
gostos e pessoas. 
Vale conferir nas 
redes sociais!!

Tem um espaço 
novo e muito legal 
em Cachoeira Paulis-
ta que você tem que 
conhecer: Cerveja-
ria e Restaurante 
MotoBier. Além de 
um especial chopp 
artesanal, muitas 
outras opções para 
experimentar. Vale a 
pena conhecer!

Dica da Semana: 
O momento con-
tinua delicado. A 
solidariedade é o 
que deve prevale-
cer em todos nós. 
Que tal adotar uma 
entidade social? To-
das estão passando 
dificuldades. Não 
espere pedir... ofe-
reça sua ajuda!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

 O tempo passa e ele só surpreende com seu atendimento, carinho e competência. Dr. Gui-lherme Andrade, você é realmente uma pessoa extraordinária e muito querida! A clínica está linda! Grande abraço, meu lindo!
 Guerreira que é guerreira está sempre preparada para tudo nessa vida. Quem não conhece a querida Vicen-tina Jiunchetti? Caprichou no visual para comemorar lindamente seus 85 anos de vida. Maravilhoso, não? Um big abraço para essa diva!! 

   Quem também apagou mais uma 
velhinha esse mês foi a amada Sandra 
Macella! Dona da risada mais gostosa e 
dos talentos mil nos quitutes! Parabéns, 
querida!!

“Sou uma mulher madura, que às vezes anda de balanço. Sou 
uma criança insegura, que às vezes usa salto alto. Sou uma 
mulher que balança. Sou uma criança que atura.”

Martha Medeiros

   Esse casal é realmente muito especial. Além de arrasarem nas redes sociais com a família, brindaram essa semana os 32 anos de casados! Bodas de Pinho! Parabéns, Evelise e Carlos Bezerra. Parabéns!!

Quem comemorou mais um ano de vida ao lado de seus amadinhos foi a belíssima Maristela Goulart. Que Deus lhe abençoe nesse novo ciclo de vida, com luz, alegrias e realizações! Beijos!!

Com certeza para o Gú Boaventura o tempo não passa mesmo! Sempre dis-posto, charmoso e lindo! Um cara incrível, dedicado ao esporte e fazer o melhor para todos! Sou fã!

Ele sempre foi uma boa 

idéia da vida de quem o 

conhece.. mas essa semana 

soprou velhinhas para come-

morar essa data incrível em 

sua vida. Feliz aniversário, 

Fernando César Ramos!

  Do outro lado do continente, quem comemorou mais um ano 

de vida foram os gêmeos Maya e Nathan, filhos de nossa lorenense 

Fernanda Lopes Larsen. Saúde para todos e muitos anos de vida!!

   Essa charmosa 
senhora é a “che-
fa” do São Roque! 
Dona Cida, muito 
querida e conhe-
cida por todos, ar-
rasando no visual, 
no Visay Natus. 
Merece mesmo 
tratamento de 
primeira!! Exem-
plo de mulher!

Família linda, gente adorável, de boa 

energia e que adora comemorar a vida. 

As charmosas irmãs Sílvia e Márcia co-

memoraram mais um anjo de vida. E se 

não bastasse, o gatinho Rafael, surfista 

em Ubatuba, também completou mais 

um ano de vida!! Beijos em todos!!

Professor Luccas Carvalho é uma daque-
las pessoas que dignificam a profissão. 
Um grande exemplo! Mas a alegria dele 
é estar com sua amada Jéssica Carvalho. 
São lindos mesmo, não? 


