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Após cerca de seis meses do início da regularização fundiária, moradores da área ocupada no Parque das Rodovias ainda 
vivem o mesmo drama: a falta de saneamento básico. Além do esgoto nas ruas, parte da população foi reivindicar um po-
sicionamento do Município para o escoamento das águas pluviais. O prefeito prometeu obras paliativas com início nesta 
semana. Apesar da entrega das trinta escrituras na primeira etapa da área regularizada pelo governo do Estado, por meio 
do programa Cidade Legal, famílias que moram da Rua 4 sofrem com a precariedade da infraestrutura.

Com esgoto a céu aberto e alagamentos, Parque 
das Rodovias aguarda obras para esta semana
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Fotos:  Rafaela Lourenço

Isael Domingues 
proíbe realização 
de eventos até 
agosto em Pinda
Medida visa conter avanço dos casos de Covid-19; mais de 
15 mil pessoas já foram infectadas com o vírus na cidade

Como tentativa de conter 
os casos de Covid-19, Pinda-
monhangaba anunciou, na 
noite desta sexta-feira (11), 
a proibição de eventos até o 
dia 31 de agosto. A ação visa 

minimizar impactos na rede de 
saúde. As regras devem passar 
a valer a partir da próxima se-
gunda-feira (14). Está proibida 
a realização de qualquer evento 
(casamentos, aniversários, 

buffets ou shows), música ao 
vivo em estabelecimentos e 
também a venda de bebidas 
alcóolicas após às 21h, ainda 
que em supermercados.

Foto: Bruna Silva

O prefeito Isael Domingues, que barrou eventos abertos até agosto

Câmara de 
Guará aprova 
isenção na 
Zona Verde

A última sessão da Câmara 
de Guaratinguetá, realizada 
na terça-feira (8), foi marca-
da pelo projeto de lei que 
propõe a isenção de tarifa 
de estacionamento rotativo 
nas imediações dos hos-
pitais Frei Galvão e Santa 
Casa. A proposta, de autoria 
dos vereadores Marcelo da 
Santa Casa (PSD), Fabrício 
da Aeronáutica (MDB) e Nei 
Carteiro (MDB) foi aprovada 
por unanimidade e prome-
te gerar polêmica sobre o 
benefício. 

Aparecida tem 
seis óbitos em 
junho e UTI 
com 100%

Com seis óbitos nos nove pri-
meiros dias de junho, a Santa 
Casa de Misericórdia de Apa-
recida segue desde do começo 
do ano com 100% dos leitos da 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) ocupados para o 
tratamento de pacientes com 
covid-19. Além da própria 
Aparecida e a demanda de 
turistas aos finais de semana 
e datas religiosas, o hospital 
é referência no atendimento 
para as cidades de Potim e 
Roseira, disponibilizando dez 
leitos para UTI e trinta para 
enfermaria.

Agordo em 
Pinda garante 
50 empregos 
na Gerdau

Após uma nova negociação 
entre Gerdau e Sindicato, os 
funcionários aprovaram em 
assembleia, um acordo que 
visa garantir os empregos 
de cerca de cinquenta traba-
lhadores que fazem parte do 
grupo de risco da Covid-19. 
A reunião ocorreu na sede do 
sindicato e determinou que os 
funcionários, que já estavam 
fora da fábrica desde o último 
ano, continuem afastados de-
vido ao risco de contraírem o 
coronavírus.

O Esatdo anunciou o “Progra-
ma Mega Escola” com investi-
mento de R$ 158,8 milhões pa-
rae levar internet de qualidade 
as estaduais até 2022.

Estado anuncia 
R$ 150 milhões 
por internet em 
escolas paulistas

A Procuradoria Jurídica da 
Câmara de Lorena iniciou, 
na última terça-feira (8), a 
análise do projeto do Exe-
cutivo que propõe conceder 
anistia aos contribuintes 
que estão inadimplentes 
com os tributos municipais, 
anteriores a 2021. A pro-
posta busca contribuir para 
que os moradores tenham 
condições de quitarem suas 
dívidas em meio à pandemia 
da Covid-19.

Câmara debate
nova anistia 
tributária
em Lorena
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Caraguá tenta 
ampliar público 
atendido contra
a Covid-19

Caraguatatuba promove 
hoje o “Dia D” para a campa-
nha contra a Covid-19. Estarão 
autorizadas as aplicações em 
pessoas sem doenças pré-exis-
tentes com mais de cinquenta 
anos. Nesta fase são esperados 
também os profissionais de 
educação das redes municipal, 
estadual e particular com mais 
de 45 anos.
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São Sebastião 
assina contrato 
para transporte 
após denúncias

Após uma série de proble-
mas com a antiga empresa 
de transportes, São Sebastião 
assinou, nesta quinta-feira (10), 
o contrato com uma nova res-
ponsável pelo serviço, a “SOU 
São Sebastião”.
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Política a conta-gotas...
Dança das cadeiras

O prefeito Sylvio Ballerini mo-
vimentou o mercado político de 
Lorena no início desta semana, com 
um ‘pequeno’ ajuste em seu primei-
ro escalão. Como previsto, duas 
secretarias estão sob nova direção: 
a de Governo, agora comandada 
pela sobrinha Fernanda, no lugar 
de Lucas Mulinari, que passou a 
responder pelo Trânsito – em subs-
tituição ao PM Souza, destaque na 
‘trilogia’ dos mais antipatizados 
da administração. Nesta dança das 
cadeiras, nenhuma contratação foi 
anunciada, apenas Souza – cuja vai-
dade e importância não couberam 
no cargo que ocupava – conseguiu 
o ‘pódio’ da primeira exoneração do 
governo Ballerini.

Coisas da terrinha
Que ninguém duvide do poder 

de resiliência de alguns políticos 
de Cachoeira Paulista, ao ponto de 
sair da alça de mira da indignação 
popular para indicação benemérito. 
A prova disso! Os comentários nos 
balcões da Padaria da Esquina, 
dando conta que o vereador Felipe 
Piscina, que há 45 dias era réu numa 
tentativa de processante na Câmara 
– que pela lógica teria o seu mandato 
cassado – para a presidência de uma 
CEI no próprio Legislativo contra 
o prefeito Antônio Mineiro. Não 
tenham dúvida, “é a couve comendo 
o coelho”...

Jogando a toalha
Parece que a temperatura mais 

uma vez ferveu para o prefeito 
Antônio Mineiro e seu secretário 
‘biônico’ na sessão de Câmara des-
ta semana em Cachoeira Paulista. 
Como sempre, ninguém facilitou, 
ao contrário, aplaudiram quando o 
vereador Alexandre Alves ‘jogou a 
toalha’, renunciando a liderança do 
prefeito no Legislativo.

Rivotril
Ainda sobre a Câmara de Ca-

choeira, não vai demorar para 
o presidente da Casa, Rodolfho 
Veterinário, recomendar doses sig-
nificativas de rivotril para baixar a 
temperatura da moçada no plenário. 
Disseram que nesta última sessão, o 
cenário estava de ‘ringue a circo’ ao 
mesmo tempo: o Bebê do São João 
‘quebrou o pau’ com a Thálita para 
defender seu parça, o Max, que por 
sua vez ‘cuspiu tijolos’ em cima do 
prefeito na tribuna. A filosofia da 
Angela Protetora só perdeu para o 
Carlinhos da Saúde, que daqui pra 
frente vai precisar de um interprete 
para traduzir o que ele falava. Ah! 
Entre outros, até o Piscina pagou de 
professor de matemática, fazendo 
as constas da iluminação pública. 
E tem mais... 

Causa & efeito
Rola entre os bem informados de 

Guará que o governador João Doria 
(PSDB) é o responsável por fazer 
o prefeito Marcus Soliva ‘sangrar’ 
com os comerciantes e consumido-
res do Mercadão – transformado em 
um canteiro de obras abandonado, 
depois que o DADE deixou de 
liberar os recursos do Turismo e a 
reforma do espaço foi interrompida.

Presente de ‘grego’
Se por um lado falta a liberação 

dos recursos do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento as Es-
tâncias DADE – para finalização 
da reforma do Mercadão e outras 
plataformas turísticas de Guará – a 
administração municipal tem de 
‘engolir a seco’, porque dentro do 
projeto eleitoral de Doria, o ‘Viva 
o Vale’, o Estado foi generoso com 
Marcus Soliva liberando o Bom 
Prato, pavimentação de vicinais, 
especialidades na Santa Casa, revi-
talização do aeroporto Edu Chaves 

Ao contrário do que se imagi-
na, o problema do Brasil não está 
na falta de leis, mas no cumpri-
mento das mesmas. 

Embora seja pauta frequente 
dos discursos a necessidade de 
legislação mais eficiente, a bem 
da verdade o que falta do país 
é a efetivação dos direitos que 
já são assegurados e que muitos 
desconhecem.

Muitos direitos assegurados 
no papel, postos no Ordenamento 
Jurídico, mas poucas ou nenhuma 
política pública ou social para 
garantia do cumprimento.

No caso das pessoas que são 
portadoras de necessidades es-
peciais a situação ainda é recor-
rente, pois instituições públicas e 
privadas reiteram na violação de 
direitos básicos, mesmo com todo 
esforço para divulgação disso.

Ainda que o autista seja consi-
derado como pessoa com defici-
ência para todos os efeitos legais, 
temos muitos autistas à margem 
do atendimento que necessitam; 

esperando em filas para atendi-
mento, até mesmo da “boa vonta-
de” e disponibilidade dos planos 
de saúde em atendê-los.

A Lei Berenice Piana e Lei 
Romeo Mion, em especial, asse-
guram atenção integral, pronto 
atendimento e prioridade no 
acesso aos serviços públicos e 
privados aos autistas. 

De início, está expresso o di-
reito ao diagnóstico e tratamento 
precoce. Mas fica o questiona-
mento de quantos neuropedia-
tras e psiquiatras infantis estão 
disponíveis na rede pública para 
atendimento. Quantas psicólogas, 
terapeutas ocupacionais, fonoau-
diólogas existem em cada cidade 
ou UBS para atender o autista ou 
qualquer outro deficiente?

É lindo o vereador ou deputa-
do vestir a camiseta azul com a 
fita de quebra-cabeça e dizer que 
defende o autista, porque parti-
cipa de atos de conscientização, 
mas não apresenta um projeto ou 
requerimento de ter esses profis-
sionais acessíveis ao atendimento 
popular.

Mais ainda, dentre os direitos 
básicos à integridade, tratamento 
digno, acesso à educação, saúde, 
moradia, o autista de baixa renda 
tem direito a benefícios previden-
ciários, passe livre, carteira de 
identificação. 

Mas na prática, lamentavel-
mente a realidade são muitos os 
autistas sem acesso a tratamento 
básico de saúde, excluídos da es-
cola e sem a inclusão necessária.

Não são poucas as reclamações 
de famílias que não conseguem 

matricular ou manter seus filhos 
nas escolas; pois ao saber do lau-
do, ou informação médica, de re-
pente a instituição fica sem vagas 
disponíveis, ou a alegação de que 
já existe uma cota de alunos es-
peciais por sala. São argumentos 
inaceitáveis, dignas de denúncias 
nos órgãos públicos inclusive no 
Ministério Público.

Todo autista tem direito a ma-
terial escolar adaptado, a ter um 
acompanhante comumente cha-
mado de mediador, que será uma 
ponte entre o aluno e o professor, 
até mesmo sistema de avaliação 
que respeite suas limitações.

O gestor escolar ou qualquer 
outra autoridade não pode recusar 
matrícula de um aluno dentro do 
transtorno do espectro autista. 
Da mesma forma não pode ser 
cobrado da família qualquer valor 
excedente para que o aluno tenha 
acesso a adaptação e mediador. 
Esses custos necessariamente já 
estão nas despesas da escola, não 
devem ser imputados aos alunos 

especiais. E mais, caso a inclusão 
não seja respeitada, a instituição 
de ensino pode sofrer sérias con-
sequências.

Agora voltamos aos questiona-
mentos pertinentes e necessários 
para tirar do papel os direitos, 
quantos mediadores, assistentes 
sociais, psicopedagogos estão 
disponíveis na escola. Quais ma-
térias e como os alunos são de fato 
atendido? Na nossa região, temos 
mães que relatam que o filho só 
tem mediadora para as matérias de 
Língua Portuguesa e Matemática, e 
que por vezes uma mediadora fica 
com mais alunos de séries e salas 
diversas. Isso não é inclusão. Ou-
tras anualmente tem que enfrentar 
sérios embates para assegurar os 
direitos mínimos do filho.

Com a pandemia, o atraso no 
ensino se agravou, mas os autistas 
e todos que necessitam de inclu-
são escolar tiveram sua rotina to-
talmente atingida, e agora, mesmo 
com prioridade no tratamento, 
devendo ter o retorno às aulas, 
enfrentam grandes obstáculos.

Dentro do assunto da escola, as 
famílias e muitos autistas verbais 
relatam o bullying, as dificulda-
des sensoriais e a discriminação, 
causas relevantes para grande 
parte de evasão escolar.

O processamento do cérebro 
é diverso, mas os sentimentos 
são os mesmos, os sofrimentos 
suportados em escala maior. Uma 
escola que fecha os olhos para o 
bullying que ocorre dentro de seus 
portões é tão responsável quanto 
o agressor que o pratica. 

E não estamos falando de 
criancinhas cruéis que jogam 
areia no outro coleguinha no 
parquinho, estamos falando que 
a agressão não deve ser permitida 
e a escola tem que intervir ime-
diatamente e coibir, com todos os 
meios necessários além de adotar 
medidas de conscientização. 

A discriminação é crime, in-
clusive do autista. É necessário 
exercer os direitos que temos, 
buscar o conhecimento necessário 
para alterar a realidade cruel que 
vitimiza tantas pessoas.

A lei existe, os direitos estão 
expressos outorgados, mas tirar 
essa realidade do papel é de todos. 

Mais que papel, Direitos

editorialeditorial

"famílias e muitos autistas verbais 
relatam o bullying, as dificuldades 

sensoriais e a discriminação, 
causas relevantes para grande 

parte de evasão escolar"

Esta semana o presidente da Câmara de Lorena, Fabio Longuinho, deu mais 
um passo decisivo para realidade de uma nova sede para Legislativo, Prefei-
tura e Vara do Trabalho: a definição do local. Longuinho recebeu a empresária 
proprietária da área, Alexandra Ortiz Monteiro – família Bartelega – para o 
mapeamento do espaço a ser doado para os ‘três poderes’. Agora a equipe de 
apoio do presidente está empenhada nos trâmites de doação enquanto ele pró-
prio – como autor da iniciativa – deve ser reunir ainda este mês com o prefeito 
Sylvio Ballerini para elaboração dos projetos.

Praça dos Três Poderes

Alexandra Ortiz Monteiro e Dr Fabio Longuinho detalham planta da área para doação

e, entre outros um ‘milhãozinho’ 
para infraestrutura. Enquanto isso, 
a Turma do Malvadeza na Praça 
Conselheiro não sabe se crítica ou 
elogia...

Portas abertas
O prefeito Sylvio Ballerini re-

cebeu na última quarta-feira uma 
comitiva de moradores de uma das 
áreas ocupadas – em fazer de re-
gularização – do Parque Rodovias. 
A bronca, como sempre, a falta de 
saneamento e a necessidade de ga-
lerias de águas pluviais, para conter 
os constantes alagamentos no local. 
O que já era esperado aconteceu, 
Sylvinho liberou a toque de caixa o 
manilhamento no ponto mais crítico 
e outras providências até a chegada 
do sistema de esgoto definitivo. 
O não esperado foi a participação 
‘acidental’ do vereador Maurinho 
Fradique, pagando de ‘pai da crian-
ça’ depois que o prefeito deu solução 
no caso...

Efeito capital
Em resposta quase que imediata 

à reclamação dos moradores da área 
ocupada do Rodovias, o prefeito 
Sylvio Ballerini seguiu no dia pos-
terior para uma reunião na secretário 
estadual da Habitação, com a fina-
lidade de antecipar o processo de 
regularização de um novo lote de 
regularizações do bairro. Segundo 
o pessoal do gabinete, cerca de 300 
escrituras foram encaminhadas para 
os trâmites do Cartório de Registro 
de Imóveis para contemplar mais 
um percentual de famílias do local. 
Sylvinho tenta agora a antecipação 
do saneamento básico total da área, 
tendo a quantidade de residências já 
regulariazadas.

Barrado no MP
Após a polêmica das demissões 

de mais setenta comissionados da 
Prefeitura de Aparecida, o pior veio 
da Justiça. Ventos dos corredores 
do Paço Municipal deram conta 
que o Ministério Público, com aval 
da Justiça, barrou o ‘plano B’ do 
prefeito Luiz Carlos – o Piriquito, 
de armar um ‘suposto truque’ na 
nomenclatura de contratação para 
salvar a lavoura, quer dizer, as exo-
nerações... 

Jogo duro
Após orquestrar a abertura de 

uma CEI e a derrubada de um veto 
do Executivo, os três oposicionistas 
que já perceberam que são mais 
barulhentos e convincentes que 
os oito governistas na Câmara de 
Pinda prometeram esquentar ainda 
mais o chapa de Isael Domingues. 
Esta semana o trio andou visitando 
algumas secretarias da administra-
ção, deixando a mensagem cifrada 
que não vão sossegar enquanto o 
prefeito não oferecer a ‘cabeça do 
homem que negocia’ na Educação 

numa bandeja de prata. Recado 
dado, informação recebida. Façam 
suas apostas...

Não convidem para a...
...mesma picanha Fabiano Va-

none, da Educação de Pinda, e os 
vereadores Herivelton Vela, Carlos 
de Moura – o Magão e Norberto 
Moraes – o ‘Tinho’, ainda que o 
churrasqueiro seja o experiente 
articulador político, hoje secretário 
de Habitação, Felipe Cesár!!!

Jogo de xadrez
Corre pelos balcões mais poli-

tizados de Cruzeiro que a sucessão 
de Thales Gabriel tem antecipado 
alguns nomes para 2024. Pelo an-
dar da carruagem, os postulantes 
internos da administração estão 
produzindo mais ‘ruídos’ nas ruas 
que os de fora. Disseram que Kle-
ber do Saae tem buscado apoio na 
periferia da cidade, porque um dos 
concorrentes, o Zé Rogério, ‘nada 
de braçadas’ com os servidores e 
comissionados (dizem que a maior 
parte indicados por ele) da Prefei-
tura. Já Paulo Scamilla, ‘mestre 
em articulação’, mantém ambos na 
alça de mira, sabendo que na ordem 
natural das coisas, o ‘vice é a bola 
da vez’... 

De fora ou de dentro?
E por falar em articulações 

eleitorais em Cruzeiro, a movimen-
tação do ex vice-prefeito de Thales 
Gabriel no primeiro mandato, o Dr. 
Davi Mota, não está passando des-
percebida pelos bem informados do 
pedaço. De acordo com os rumores 
das ruas, o médico poderá surpreen-
der novamente nas eleições do ano 
que vem disputando a deputado, 
como também em 2024 à Prefeitura 
– para tristeza daquele vereador que 
já está em campanha antecipada. 
Ah! Aviso aos navegantes: o homem 
está com saúde eleitoral e jurídica, 
ou seja, pode concorrer...

Em ritmo de festa...
...o prefeito de Piquete Rômulo 

Kazimierz – o Rominho anunciou a 
entrega de dois marcos importantes 
na Praça Duque de Caxias na pró-
xima terça-feira, em comemoração 

ao aniversário 
da cidade: um 
parque infantil e 
uma fonte lumi-
nosa. Rominho, 
que busca inte-
gralizar o muni-
cípio, conseguiu 
algo inédito para 
o bairro rural 

dos Marins, uma linha de ônibus 
diária, garantindo o transporte 
público aos moradores do local. A 
iniciativa do prefeito quebrou um 
tabu com a população do bairro, 
em que políticos só os visitavam em 
período eleitoral...

Rômulo Kazimierz
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A sede da Residência Inclusiva, instalada no Centro de Lorena; atendimento a crianças e adolescentes conta com novo investimento estadual

O governador João Do-
ria (PSDB) anunciou, nesta 
quarta-feira (9), o “Programa 
Mega Escola” com investi-
mento de R$ 158,8 milhões, 
e promete levar internet de 
qualidade para as unidades 
estaduais até 2022. A prin-
cípio o investimento será de 
R$ 13,1 milhões com mon-
tante mensal de R$ 730 mil. 

Para o processo de implan-
tação do programa foram 
selecionadas 507 escolas de 
160 municípios, incluindo 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
para integrarem o piloto, em 
julho. A seleção contou com 
critérios como infraestrutu-
ra necessária, uso do Centro 
de Mídias de São Paulo, 
indicador de vulnerabilida-
de e adesão aos projetos 
tecnológicos. 

“Em 2019, a maioria das 
nossas escolas tinham ape-
nas oito megas de veloci-
dade. Nós já fizemos no 
primeiro ano de mandato 
uma transformação para 
fibra ótica, e isso nos permite 
fazer avanços mais rápidos, 

Bruna Silva
RMVale

Estado anuncia investimento superior a 
R$ 150 milhões por internet em escolas
“Programa Mega Escola” deve garantir cem megabites para todas as unidades

e passamos a ter entre 16 
e 30 megas no ano passa-
do. E agora estamos dando 
esse salto, que é realmente 
transformador"; comentou 
o secretário da Educação, 
Rossieli Soares. 

O programa contará com 
quatro fases. A primeira se 

inicia em setembro deste 
ano, com a integração de 
1.903 escolas. A segunda 
fase, em novembro, deve 
atender número semelhan-
te, a terceira e quarta fases 
começarão, respectivamente, 
em janeiro e abril de 2022, 
com ampliação para mais 

de 2,4 mil escolas estaduais. 
A promessa é que a ex-

pansão na velocidade da 
internet possibilite maior 
uso de recursos pedagógicos 
aos professores e alunos do 
Estado de São Paulo, garan-
tindo avanço e qualidade 
alinhados à demanda atual.

Apresentação de programa estadual na Capital Paulista; proposta é atender 100% de escolas até 2022

A Procuradoria Jurídica da 
Câmara de Lorena iniciou, 
na última terça-feira (8), a 
análise do projeto do Exe-
cutivo que propõe conceder 
anistia aos contribuintes 
que estão inadimplentes 
com os tributos municipais, 
anteriores a 2021. A pro-
posta busca contribuir para 
que os moradores tenham 
condições de quitarem suas 
dívidas em meio à pandemia 
da Covid-19. 

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio na 

Da Redação
Lorena

Câmara analisa proposta de anistia 
de tributos municipais de Lorena
Projeto sugere descontos de 70% a 90% em dívidas; medida foca apoio na pandemia

última terça-feira, o pre-
sidente da Câmara, Fabio 
Longuinho (PSD), revelou 
detalhes do projeto enviado 
pelo prefeito, Sylvio Ballerini 
(PSDB), ao Legislativo na 
última semana. De acordo 
com o chefe do Legislativo, a 
proposta de anistia abrange 
tributos como IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano), 
ISS (Imposto Sobre Serviços) 
e taxas de contribuição de 
melhorias públicas. Caso 
aprovada pela Câmara, a lei 
concederá descontos de até 
100% no valor aos moradores 
que a pagarem à vista. Já os 
que optarem por parcelar 
o débito terão três opções 

de pagamento: 12 parcelas 
(desconto de 90%), 24 vezes 
(desconto de 80%) e 36 vezes 
(desconto de 70%). 

Longuinho destacou que 
a proposta de anistia faz 
parte do plano municipal de 
medidas, elaborado conjun-
tamente entre o Executivo e 
Legislativo, que busca apoiar 
a população em meio ao 
contexto de dificuldades 
econômicas causadas pela 
pandemia. “Essa lei visa dar 
um alento aos moradores 
que infelizmente tiveram 
algum problema financeiro 
e não conseguiram ficar em 
dia com os tributos. Após 
as análises da Procuradoria 
Jurídica e das comissões da 
Casa, a proposta será coloca-
da em votação o mais breve 
possível”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Prefeitura de 
Lorena sobre o tema, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Foto: Rafaela Lourenço

O presidente da Câmara, Fabio Longuinho, que revelou detalhes do projeto de anistia analisado pelo Executivo

Debate entre empresa e categoria 
assegura funcionários e condições 
melhores que as estabelecidas em 
medida provisória do Governo Federal

Foto: Reprodução GESP

Foto: Marcelo A. dos Santos

Foto: Bruna Silva

Em nova negociação, 
Sindicato garante 
cinquenta empregos 
e revisões na Gerdau

Após uma nova negocia-
ção entre Gerdau e Sindi-
cato, os funcionários apro-
varam em assembleia, na 
última terça-feira (8), um 
acordo que visa garantir 
os empregos de cerca de 
cinquenta trabalhadores 
que fazem parte do grupo 
de risco da Covid-19. A 
reunião ocorreu na sede 
do sindicato e determinou 
que os funcionários, que já 
estavam fora da fábrica des-
de o último ano, continuem 
afastados devido ao risco de 
contraírem o coronavírus. 

Eles terão a garantia de re-
cebimento de 80% do salário 
líquido e o décimo terceiro 
será pago de forma integral. 
Os descontos de convênio 
médico e cooperativa de 
crédito serão congelados. 
Depois do término do acor-
do firmado, os metalúrgicos 
terão ainda a garantia de 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

emprego por mais três 
meses. 

A classe afirmou que vem 
negociando uma série de 
acordos para manter todos 
em seus postos de trabalho. 
“É um acordo difícil de cons-
truir porque a empresa já 
tem a medida provisória na 
mão, mas com muita persis-
tência conseguimos avançar, 
mostrando que a produção 
agora está melhor e assim 
conseguimos essa proposta. 
Ela ficou até melhor do que 
o acordo do ano passado”, 
relatou o presidente do Sin-
dicato, André Oliveira. 

Segundo a classe, a ação 
ainda é melhor que a Me-
dida Provisória 1.045, que 
prevê suspensão temporária 
do contrato de trabalho e 
também a redução salarial 
conforme a carga horária 
desempenhada. 

Atuante no ramo do aço, 
a Gerdau emprega mais de 
duas mil pessoas somente 
na unidade de Pindamo-
nhangaba.

Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda; debate proveitoso

Residência inclusiva recebe R$ 250 mil 
para trabalho de assistência em Lorena 

O projeto Residência In-
clusiva da Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) recebeu na 
última semana um aporte 
financeiro de R$ 250 mil 
do Governo do Estado. O 
investimento será pago em 

Da Redação 
Lorena

parcelas mensais fixas que 
auxiliará o município de 
Lorena na preservação do 
espaço e das atividades de 
assistência. Além da neces-
sidade do aporte, a Apae 
apresentou outras demandas 
como a falta de reajuste du-
rante o período de sete anos 
no valor do cofinanciamento 
recebido pelo Estado. 

A reunião contou com a 

presença do coordenador de 
ação social da secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Social, Edson Silva, e do se-
cretário da Sads (Assistência 
e Desenvolvimento Social), 
Claudio Freitas. 

O atendimento conse-
guiu uma ampliação em 
abril, após assinatura de 
um convênio com a Pre-
feitura, com investimento 

de R$157,5 mil para assis-
tência de saúde e física a 
pessoas com síndromes e 
transtornos cognitivos. 

A Residência Inclusiva é 
um local de acolhimento 
institucional para jovens e 
adultos, a partir dos 18 anos, 
com deficiência intelectual e 
em situação de dependência. 
O espaço conta com profis-
sionais da saúde 24 horas.
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Isenção em estacionamentos rotativos próximos 
a hospitais é aprovada na Câmara de Guará
Aprovado por unanimidade, projeto aguarda resposta do Executivo para isentar motoristas; medida 
tenta minimizar impacto de gastos para famílias da cidade que utilizam Frei Galvão, UPA e Santa Casa

Foto: Fabiana Cugolo

Funcionário do serviço de estacionamento rotativo, em frente à Santa Casa; isenção para o Zona Verde

O projeto Areninhas, criado 
em 2020 pela secretaria de 
Esporte do Estado de São Paulo, 
foi anunciado em Guaratingue-
tá. O programa foi idealizado 
devido à demanda por espaços 
para atividades esportivas. O 
Areninhas abre espaço para 
atividades, com foco em moda-
lidades coletivas, com estrutura 
para prática diurna e noturna, 
com contrapartida de área 
cedida pelas prefeituras. 

O espaço em Guaratinguetá 
contará com um campo de 
futebol society e quadra de 
basquete 3x3, com iluminação 
led, que permite atividades no-
turnas, além de arquibancadas. 
A Prefeitura ficará responsável 
também por ceder, além da 
área (de 1.095 metros quadra-
dos), a rede de água e energia. 

Da Redação
Guaratinguetá

Guaratinguetá é contemplada 
com assintura de programa 
esportivo estadual Areninhas

O contato para garantir 
a presença da iniciativa na 
cidade contou com ação da 
secretaria de Esportes de 
Guaratinguetá, os vereadores 
Marcelo da Santa Casa (PSD), 
Rosa Filippo (PSD) e Orville 

Teixeira (PSD), com o auxílio 
do deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), que destinou 
emenda no valor de R$ 350 
mil para o projeto. O local para 
a implantação ainda não foi 
divulgado.

Estrutura do projeto "Areninhas", que será implantado em Guaratinguetá

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A última sessão da Câmara 
de Guaratinguetá, realizada 
na terça-feira (8), foi marca-
da pelo projeto de lei que 
propõe a isenção de tarifa 
de estacionamento rotativo 
nas imediações dos hos-
pitais Frei Galvão e Santa 
Casa. A proposta, de autoria 
dos vereadores Marcelo da 
Santa Casa (PSD), Fabrício 
da Aeronáutica (MDB) e Nei 
Carteiro (MDB) foi aprovada 
por unanimidade e prome-
te gerar polêmica sobre o 
benefício. 

Na legislatura anterior, 
em setembro de 2020, o 
projeto já havia sido apre-
sentado por Marcelo da 
Santa Casa e Fabrício da 
Aeronáutica, mas foi vetado 
pelo Executivo, que argu-
mentou que a medida seria 
inconstitucional por conta 
do artigo 22 da Constitui-
ção Federal, que destaca 
a responsabilidade e com-
petência da União sobre 
o trânsito, além do artigo 
24 do Código de Trânsito 
Brasileiro, que menciona 
que é de responsabilidade 
do Executivo implantar e 
operar sistemas de estacio-
namento rotativo. Outro de-
talhe, era a menção de "Zona 
Azul" no texto, quando, nas 
proximidades dos hospitais, 
as vagas são denominadas 
"Zona Verde". 

Durante a votação, os ve-
readores debateram sobre 
o andamento do pedido no 
ano passado, mas segundo 

Marcelo da Santa Casa, fo-
ram feitas novas tratativas 
com Executivo e com de-
partamento de Mobilidade 
Urbana, com adaptações 
na propositura deste ano, 
e com isso, o vereador está 
confiante quanto à san-
ção. “Colocamos o projeto 
novamente com as corre-
ções necessárias. O próprio 
contrato da empresa com 
a Prefeitura permite essa 
flexibilização”. 

O vereador destacou o 
parecer de quem utiliza 
os serviços hospitalares e 
que enfrentam dificuldades 
financeiras. “Trabalho na 
Santa Casa de Guaratingue-
tá ouvindo os pacientes que 
fazem o uso do SUS (Sistema 
Único de Saúde), seja no 
setor de oncologia ou hemo-
diálise, que frequentemente 
têm que estar no hospital 
pelo tratamento contínuo. 
Eles têm dificuldade de ter 
acesso à vaga para estacio-
nar, e temos que levar em 
consideração muitos que 
não têm condições para 
arcar com todas as despe-
sas”, explicou Marcelo, ao 
enfatizar que o grupo de 
pacientes é prioritário no 
projeto de lei. 

Entre as vias a serem 
beneficiadas no proje-
tos estão rua Domingos 
Leme; rua Jacques Félix; 
rua Gastão Meireles; rua 
André Alckmin e praça 
Melvin Jones (próximas 
ao Hospital e Maternidade 
Frei Galvão); e rua Rangel 
Pestana; rua Quinze de 
Novembro; rua Paissandú 
e rua Marcílio Dias (pró-

ximas à Santa Casa de 
Misericórdia e UPA). 

Segundo o secretário de 
Mobilidade Urbana de Gua-
ratinguetá, Marco Antônio 
de Oliveira, a pasta tem de 
aguardar a apresentação 
oficial das decisões. 

Com a  votação favorável 
à proposta, o Executivo tem 
agora um prazo de 15 dias 
para sancionar ou vetar 
o projeto. Atualmente, as 
vagas que compõem a Zona 
Verde (próximas aos hos-
pitais) do estacionamento 
rotativo têm o valor para 
automóveis de R$ 0,50 para 
trinta minutos de permanên-
cia e R$ 1 para uma hora, o 
que corresponde à metade 
dos valores da Zona Azul.

Foto: Reprodução GESP
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UTI continua lotada desde do começo do ano, com mais da metade 
do números de mortes por Covid-19 registrados no mês anterior

Aparecida registra seis óbitos 
em junho e UTI com 100%

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Com seis óbitos nos nove pri-
meiros dias de junho, a Santa 
Casa de Misericórdia de Apa-
recida segue desde do começo 
do ano com 100% dos leitos da 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) ocupados para o 
tratamento de pacientes com 
covid-19. Além da própria 
Aparecida e a demanda de 
turistas aos finais de semana 
e datas religiosas, o hospital 
é referência no atendimento 
para as cidades de Potim e 
Roseira, disponibilizando dez 
leitos para UTI e trinta para 
enfermaria. 

Durante os trinta dias do 
mês de abril, a doença vitimou 
27 pessoas, tornando-se o 
mês com mais mortes desde 
do começo da pandemia do 
novo coronavírus. As perdas 
diminuíram para oito em maio, 
mas voltou a subir e atingiu 
mais da metade dos números 
registrados no mês anterior, o 
que deixou o hospital em aler-
ta, segundo o administrador 
da Santa Casa, Frei Bartolomeu 
Schultz. “Neste ano de 2021, 
desde de janeiro nos mantive-
mos ocupação praticamente 
100% de todos os leito (UTI). 
No cenário atual (terça-feira) 
ela está com 90%, pois temos 
uma vaga e 70% de ocupação 
de enfermaria”, informou o 
administrador do hospital. 

Ainda segundo Schultz, os 
pacientes que estão dando 
entrada na Santa Casa neste 
mês de junho estão bastante 
debilitados e as radiografias 
apresentam os pulmões com-
prometidos. “A gente tem 
percebido que as pessoas que 
tem vindo buscar atendimen-
to, a maioria está precisando 
ficar internada, então isso nos 
preocupa sim, porque estamos 
entrando no inverno e já é 
comum termos várias doen-
ças com sintomas gripais que 
podem ser de Covid também”. 

No último sábado, o Gover-
no do Estado de São Paulo 
realizou o Dia D da vacinação 
contra a Covid-19 para as pes-
soas que ainda não receberam 
a segunda dose do imunizante. 
De acordo com a secretaria de 
Saúde de Aparecida, apenas 
quatro pessoas foram tomar 
a segunda dose e ainda há 36 
pessoas. A pasta acredita que a 
baixa procura no Dia D reflete 
a questões como a morte de 
pessoas que deveriam receber 
a segunda dose, e o recebimen-
to da imunização em outras 
cidades, não que as pessoas 
simplesmente estão deixan-
do de completar o esquema 
vacinal contra a Covid-19. 
“Aqui em Aparecida a gente faz 
uma busca ativa das pessoas 
que não compareceram, e aí 
a gente faz um levantamento 
para saber o porquê ela não 

compareceu”, explicou a secre-
tária Simone Oliveira. 

Ainda segundo a secretária, 
o governo municipal planeja 
realizar uma testagem em 
massa na cidade e aguarda a 
chegada de oitenta mil testes. 
“Nós ainda não iniciamos o 
nosso bloqueio de transmis-

são, mas ele está no calendá-
rio e pretendemos iniciar no 
máximo em 15 dias. 

Em números – De acordo 
com o boletim epidemiológi-
co divulgado nesta quinta-fei-
ra (10), Aparecida tem 3.033 
casos confirmados, com 
2.875 recuperados (95%), 

57 pessoas em isolamento 
domiciliar e 93 óbitos. Entre 
os suspeitos, 78 pessoas com 
sintomas de síndrome gripal 
seguem em monitoramento 
nas residências e sete pa-
cientes estão internados na 
Ala Covid da Santa Casa de 
Misericórdia.
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Prefeito Marcus Soliva participa de evento que marcou andamento da construção de nova sede do Santuário Frei Galvão, foco no pós-pandemia 

Após transtornos no transporte 
público, São Sebastião assina 
contrato com nova empresa
Ônibus passam a circular na cidade a partir deste fim de semana 
e promete solucionar problemática do serviço nas ruas da cidade

Ei, quantas foram as vezes que você omitiu do seu 
filho as privações financeiras necessárias para fechar 
o mês sem novos débitos? Quantas foram as vezes 
que apertou um pouco mais o orçamento para dar a 
ele aquele passeio, aquele brinquedo, aquele sorriso?
Tenho certeza que foi motivado por um genuíno senso 
de proteção, mas a boa intenção não invalida o impacto 
negativo de uma educação de bolha.
Uma criança precisa desenvolver recursos para lidar com 
a frustração e reconhecer aspectos que impossibilita a 
realização de suas vontades. Hoje você é a fonte que 
materializa seus desejos, mas quando essa criança 
crescer e precisar encontrar meios próprios para isso,
como lidará com os limites financeiros que a ela não 
foram apresentados?
Eu aqui te antecipo um possível cenário futuro de 
desajuste, de custos desalinhados com o orçamento, ou 
até mesmo de busca por meios escusos para acessar 
uma maior renda em menor tempo e esforço. E sim, 
esse desalinhamento se inicia no desconhecimento 
de realidades que você hoje pode estar omitindo. Sua 
criança precisa acessar a mesma realidade da casa, 
proteção excessiva desprepara!
Então na boa, permita que ela saiba quando as coisas 
não andam tão bem, não dar ao seu filho tudo que deseja 
não é fracassar em sua função, é torná-lo consciente e 
participativo de uma realidade da qual também faz parte!

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

Alinhar expectativas do 
seu filho com a realidade 
pode fazer mais por ele 
do que o seu SIM!

Após uma série de proble-
mas com a antiga empresa 
de transportes, a Prefeitura 
de São Sebastião assinou, 
nesta quinta-feira (10), o 
contrato com uma nova res-
ponsável pelo serviço no co-
letivo, a “SOU São Sebastião”. 
Pelo contrato emergencial 
com a empresa Sancetur 
(Santa Cecília Turismo Ltda), 
a “SOU Sebastião” passa a vi-

Bruna Silva
São Sebastião

gorar nesta sexta-feira, data 
em que os ônibus passam a 
circular no município. 

A vencedora do proces-
so de licitação substitui a 
“Ecobus” que foi apontada, 
anteriormente, pelo prefeito 
Felipe Augusto (PSDB), de 
ter tido dois ônibus apre-
endidos após ação de busca 
e apreensão movida pelo 
Volkswagen. 

O contrato prevê pres-
tação de serviço com qua-
renta veículos e deverão 
dar preferência a contra-

tação ex-trabalhadores da 
“Ecobus” por meio do PAT 
(Posto de Atendimento Ao 
Trabalhador). Otimista, o 
prefeito garantiu, durante 
a assinatura junto aos re-
presentantes da empresa e 
do sindicato da categoria, 
que a única mudança é que 
"o transporte vai melhorar 
muito”. 

A partir da próxima segun-
da-feira (14), um guichê de 
atendimento será disponibi-
lizado aos usuários do “Bus 
Card”, cartão com as tarifas 

creditadas, para a retirada 
de um extrato sobre o saldo. 
Durante o período de tran-
sição entre as empresas, as 
passagens deverão ser pagas 
exclusivamente em dinheiro. 

Após vencer a licitação, a 
“Sancetur” deve prestar o 
serviço emergencialmente 
pelo período de até seis me-
ses. Com o término do prazo, 
a cidade deverá efetuar um 
novo processo licitatório 
para definir a empresa que 
será pelo transporte poste-
riormente.

Fotos:  Fabiana Cugolo

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com 
fundamento no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, 
conforme disposição do Parecer exarado 
pela Procuradoria Municipal, considerando as 
justificativas constantes nos autos do presente 
processo, o ato de inexigibilidade de licitação e 
AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para 
os Servidores através das empresas:
Processo 176/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do 
Paraíba Ltda
CNPJ nº 45.176.864/0001-05
Processo 177/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do 
Paraíba Ltda
CNPJ nº 45.176.864/0001-05
Processo 178/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do 
Paraíba Ltda
CNPJ nº 45.176.864/0001-05
Processo 179/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do 
Paraíba Ltda
CNPJ nº 45.176.864/0001-05
Processo 180/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ nº 37.846.746/0001-20
Processo 181/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ nº 37.846.746/0001-20
Processo 182/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ nº 37.846.746/0001-20
Processo 183/2021
Empresa: Consórcio 123 “São José Passes” ME
CNPJ nº 10.295.212/0001-05
Processo 184/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda
CNPJ nº 61.563.557/0054-37
Processo 185/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda
CNPJ nº 61.563.557/0054-37
Processo 186/2021
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda
CNPJ nº 07.811.161/0001-04
Data da assinatura: 08/06/2021

Prefeito Sylvio Ballerini

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 032/2021
CONVITE Nº 06/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução 
de Obra no telhado do prédio da Secretaria Municipal da Educação 
situado à Rua Maestro João Batista Julião, nº 118, Centro – Silveiras/
SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro e demais descrições constantes no Termo de Referência 
– ANEXO I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 
do dia 22/06/2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura 
dos envelopes dar-se-á na mesma data às 9h30 na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço 
www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 11 de junho de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITGURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 015/2020
CONVITE Nº 05/2020
CONTRATO Nº 23/2020
TERMO ADITIVO Nº 03
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Carlos 
Pereira Araujo Construção ME. CNPJ nº 21.564.305/0001-04. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a execução de Obra de 
reforma no Campo de Futebol e Vestiários e da instalação de Iluminação 
do Campo, localizado no Bairro Bom Jesus, neste município. Aditamento: 
Alteração da vigência do contrato e a readequação do projeto com a 
supressão de valor do subitem 1.11 da Planilha Orçamentária – Elétrica. 
Valor da Supressão: R$ 721,49 (setecentos e vinte e um reais e quarenta 
e nove centavos). Novo Valor Contratual: R$ 225.001,62 (duzentos 
e vinte e cinco mil, um real e sessenta e dois centavos). Vigência: 
29/10/2020 a 26/04/2021. Data da Assinatura: 23/10/2020.
Silveiras, 11 de junho de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Silveiras, NOTIFICA a empresa TREVISO 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o 
nº 31.957.387/0001-00, para que, querendo, apresente sua defesa no 
Processo Administrativo nº 22/2019 (Pregão Presencial nº 08/2019) - 
aplicação de penalidade - no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar desta 
publicação. Informa, outrossim, que os autos encontram-se à disposição 
no Setor Jurídico desta Prefeitura, situado na Praça Padre Antonio Pereira 
de Azevedo, nº 52 - Centro - Silveiras.
Silveiras, 10 de junho de 2021

Guilherme Carvalho da Silva
 Prefeito Municipal

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores e 
aprovações em geral. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistên-
c ia e consul tor ia 
em depar tamento 
pessoal! Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-

renciar toda parte 
de rotinas, entre em 
c onta to  c onosc o 
Valores a partir de 
49.90. Telefone: (12) 
98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-

6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-

sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-

tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 

conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-

tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empresa de entre-
gas rápidas em áreas 
restritas a caminhões 
em SP e grande SP. 
Telefone: (11) 95143-
4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 

um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar! O 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que prococa 
a sensação de um 
sabor incrível e úni-
co. Valor: R$ 19.99 
200gr. Telefone: (12) 
98311-3434

Cruzeiro: Assistência 
em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Insta-
lação de impresso-
ras, redes sem fio e 
cabeadas. Telefone: 
(61) 9355-3511
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Isael proíbe realização de 
eventos até agosto em Pinda

Caraguá antecipa vacinação e tenta 
ampliar público atendido contra a Covid

Medida visa conter avanço dos casos de Covid-19; mais de 
15 mil pessoas já foram infectadas com o vírus na cidade

Sábado marca imunização para pessoas de 50 a 59 anos; 
profissionais da Educação também já podem receber dose

Após cerca de seis meses do 
início da regularização fundi-
ária, moradores da área ocu-
pada no Parque das Rodovias 
ainda vivem o mesmo drama: 
a falta de saneamento básico. 
Além do esgoto nas ruas, parte 
da população foi reivindicar 
um posicionamento do Mu-
nicípio para o escoamento 
das águas pluviais. O prefeito 
prometeu obras paliativas com 
início nesta semana.

Apesar da entrega das trinta 
escrituras na primeira etapa da 
área regularizada pelo governo 
do Estado, por meio do progra-
ma Cidade Legal, famílias que 
moram da Rua 4 sofrem com 
a precariedade da infraestru-
tura. Buscando respostas, um 
grupo de moradoras se reuniu 
com o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), na última quarta-feira 
(9), para debater o lamaçal 
com o esgoto da via.

Situação que piorou com 
a pandemia, pois além da 
necessidade de higienização 
constante, famílias migraram 
para a vulnerabilidade com a 
alta do desemprego. É o caso 
da auxiliar de cozinha Eva Pe-
reira, de  27 anos, que mora há 
poucos meses em um cômodo 
com seus dois filhos, um de dez 
e outro de apenas três anos. 
“Por causa dessa pandemia, a 
gente perdeu emprego, perdeu 
casa, perdeu tudo. Eu pagava 
meu aluguel, aí, como aqui 
era uma pessoa que morava 
e morreu, ficou abandonado. 
Eu não tinha pra onde ir. En-

Rafaela Lourenço
Lorena

Com esgoto a céu aberto e alagamentos, Parque 
das Rodovias aguarda obras para esta semana
Parte da área ocupada ainda sem regularização espera por documentação do Estado; serviço paliativo 
deve contar com galerias de águas pluviais em trecho que enfrenta falta de saneamento básico

trei e estou aqui com os meus 
meninos. É muita humilhação 
que a gente passa”, contou Eva, 
emocionada ao relembrar sua 
história. “A gente precisa de 
mais respeito, de mais amor e 
um ajudando o outro porque 
assim olha a situação! A gente 
só quer uma ajuda mesmo, 
porque está difícil”.

A balconista Bruna Ferreira, 
23 anos, é vizinha de Eva e, 
assim como a colega de bairro, 
tem dois filhos. Ela reforçou o 
relato sobre a dificuldade de 
saírem de suas casas princi-
palmente em dias de chuva. 
“Estou com um bebezinho novo 
e não consigo passar com meu 
carrinho de bebê para a rua. 
Aí a Prefeitura vem e só joga 
entulho e a rua fica mais alta 
do que a casa, e quando chove 
a casa alaga”.

Para o pedreiro Rodrigo Luiz 
de Oliveira, de 38 anos, que 
mora há sete nestas condições 
com sua esposa e quatro filhas, 
é um descaso com a população 
que já não aguenta receber 
apenas promessas. “Desse jeito 
não tem como 'nós viver' (sic). 
Infelizmente se fala muito de 
direitos humanos, mas nin-
guém tá vendo (sic) por nós. 
Me encontro revoltado com 
isso, porque nós temos direitos 
de um lugar limpo e agradável 
para morar”, frisou.

Em reunião com os irmãos 
Ballerini (prefeito e vce) na 
Prefeitura, que também contou 
com a presença da secretária 
de Obras e Planejamento Urba-
no, Rosana Reis, o Executivo se 
prontificou a encaminhar uma 
equipe da Vigilância Sanitária 
para orientar, e se necessário, 

multar os moradores pela 
limpeza irregular das fossas 
e a construir uma galeria de 
águas pluviais com três bocas 
de lobo.

De acordo com Rosana, as 
tubulações prometidas para 
serem entregues na última 
sexta-feira (11) chegarão ao 
bairro na próxima segunda-
-feira (14) para o início das 
obras. O trabalho topográfico 
já foi realizado e a expectativa 
para conclusão das obras é de 
vinte dias. “Em primeiro lugar 
a gente tem que fazer as gale-
rias de água pluvial que já está 
programada para começar, 
depois a gente vai resolver o 
problema do cascalho ou de 
alinhamento ou passar máqui-
na na rua”, explicou.

O anúncio trouxe esperan-
ça para a autônoma Paloma 
Silva, que segue otimista, mas 
também preparada para outra 
possível decepção. “A gente 
está tendo fé que vai dar tudo 
certo e a gente também gravou 
um vídeo, se caso não tiver 
nenhuma posição dele (pre-
feito), vamos postar pra todo 
mundo ver”.

Sobre as regularizações do 
espaço de 55.061 m², Balle-
rini esteve na secretaria de 
Habitação, na última quinta-
-feira (10), entregando novos 
documentos solicitados pelo 
Estado.

Por nota, a pasta estadual 
afirmou que “as documen-
tações dos núcleos “Parque 
Rodovias 1”, “Parque Rodovias 
2”, “Parque Rodovias 3” estão 
protocoladas e sendo analisa-
das pelo Registro de Imóveis 
da Comarca de Lorena”.

Como tentativa de conter 
os casos de Covid-19, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou, no início da 
noite desta sexta-feira (11), 
a proibição de eventos até 
o dia 31 de agosto. A ação 
visa minimizar impactos na 
rede de saúde do município.

Na tentativa de ampliar a 
imunização da população 
em geral, Caraguatatuba 
promove hoje o “Dia D” para 
a campanha vacinal contra 
a Covid-19. Estarão autoriza-
das as aplicações em pessoas 
sem doenças pré-existentes 
com mais de cinquenta anos. 
Nesta fase da campanha são 
esperados também os pro-
fissionais de Educação das 
redes municipal, estadual e 
particular com mais de 45 
anos. Os moradores com 
comorbidades, pessoas com 
deficiência (física, sensorial 
e intelectual) que recebem 
BPC (Benefício de Presta-
ção Continuada), gestantes 

Da Redação
Pindamonhangaba

Bruna Silva 
Caraguatatuba

As regras devem passar 
a valer a partir da próxima 
segunda-feira (14). Está 
proibida a realização de 
qualquer evento (casamen-
tos, aniversários, buffets ou 
shows), música ao vivo em 
estabelecimentos e também 
a venda de bebidas alcóo-
licas após às 21h, ainda 
que em supermercados da 
cidade. O decreto também 
proíbe o funcionamento de 

e puérperas com mais de 
18 anos estão aptos para a 
imunização. 

A ampliação da cobertura 
vacinal foi viabilizada devido 
ao reforço de doses que a 
cidade recebeu após queixas 
de defasagem ao Governo do 
Estado. Ao todo, serão 12 
postos de aplicação, sendo 
uma escola exclusiva para o 
acolhimento de profissionais 
da Educação. 

Segundo o Município, des-
de o início da vacinação a 
prioridade tem sido os idosos, 
e devido à ação, o número de 
incidência da doença e óbitos 
com pessoas com mais de 
sessenta anos foi reduzido. 
Devido a alta de casos em 
jovens e adultos, a cidade 
decidiu acelerar a faixa etária 
prevista pelo Estado. 

estabelecimentos comer-
ciais após às 21h.

A decisão foi anunciada 
no mesmo dia em que o 
município voltou a registrar 
ocupação dos leitos de UTI de 
109%. Dados epidemiológicos 
apontam que 89 casos foram 
identificados somente nas 
últimas 24 horas. Mais de 3,6 
mil moradores aguardam os 
resultados dos exames para a 
comprovação da doença.

Um levantamento feito 
pela secretaria municipal 
de Saúde aponta que, en-
tre os últimos dois meses, 
o número de casos entre 
adultos até 59 anos foi 
maior. Em abril, de 1,8 
mil casos, 70% deles re-
presentavam a faixa etária 
de 20 a 59 anos. Em maio, 
houve elevação para 76%, 
totalizando mais de 1,4 
mil casos.

Para garantir que a vaci-
nação ocorra de maneira 
tranquila, a população 
apta à imunização deve 
se cadastrar na platafor-
ma “Vacina Caraguá". O 
indivíduo que não estiver 
inscrito deverá efetuar o 
cadastramento no momen-
to, o que poderá gerar filas 
e lentidão no atendimento.

Reunião entre Sylvio Ballerini e moradoras de área ocupada; obras devem amenizar más condições do bairro

Vacinação contra a Covid-19 em Caraguatatuba; cidade amplia público atendido nesta sábado durante Dia D

Fotos: Rafaela Lourenço

Fotos: Reprodução PMC
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Celebrar o amor, o carinho, a 
admiração.. Uma semana especial 
para comemorar esses sentimentos 
tão especiais! 

#BrindeAoAmor

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

Loja nova em Lo-
rena e já sendo des-
taque: Magic Power 
Store, loja de produ-
tos geek e pop, muito 
interessantes e dife-
rentes. Vale a pena 
conferir. Só falar com 
aa Ifigenia e Salete. 
Fica na Rua Dom Bos-
co, viu?

Se você quer fazer 
uma mudança de há-
bitos em sua vida, 
uma ótima opção é 
o Espaço Herbalife 
da Estação, da Joice 
Santos. Terá um aten-
dimento diferenciado, 
muito gostoso e ainda 
ter um resultado ma-
ravilhoso!!

Se está precisando 
de um profissional 
para criar um car-
tão de visitas, criação 
de identidade visual, 
adesivos, banners, 
entre tantos outros 
produtos de propa-
ganda? Procure pela 
DM Comunicação 
Visual. Vale conferir!

Hoje tem muita 
gente que gosta de 
uma cerveja artesanal, 
especial. Se procura 
por essa cerveja e 
quer fazer a diferença, 
procure pela Cerve-
jaria Interiorana®. 
Tem em Lorena, La-
vras e Cruzeiro. Ano-
te um dos contatos: 
12.997503155.

Que tal pedir uma 
pizza especial nesse 
fim de semana? A dica 
é a Grano&Pomodo-
ro Pizzaria. Massa es-
pecial, com opções e 
sabores maravilhosos, 
de dar água na boca!! 
Funciona de quinta a 
sábado.

Assessórios femini-
nos lindos, diferentes 
e do jeito que a gente 
gosta? Uma loja onli-
ne é a opção. Anchor 
Store. Que tal conferir 
e escolher uma agora 
mesmo?

Quem não gosta de 
docinhos?? Tem um 
lugar bem delicioso 
para escolher doces e 
biscoitos artesanais. O 
nome Pedacinho do 
Céu é o lugar. Pode 
ser delivery ou reti-
rada.

Dica da Semana: 
Já que estamos no 
Dia dos Namorados, 
onde devemos sem-
pre lembrar do me-
lhor dos sentimentos 
que é o amor, não 
deixe de presentear 
essa pessoa especial 
em sua vida com ma-
ravilhas do comércio 
local, e ainda, quem 
sabe, aproveitar um 
restaurante ou bar 
de sua cidade para 
brindar esse momen-
to? Com cuidado e 
respeitando as nor-
mas de saúde é pos-
sível celebrar essa 
data!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

É lindo demais ver o amor sendo se-lado numa bela união de duas pessoas tão queridas: Priscila Garuti e Hélica Cristina. Que emoção ver vocês felizes, brindando a vida e o amor. Tim tim! 

A lindíssima e adorável Ana Luiza Reis Baptista é altamente dinâmica e eficien-te em tudo que faz. Além de uma dentista de excelência, é profissional de Educação Física trazendo para Lorena a modalidade Kangoo Jumps. A agenda está lotada! Arra-sou, Ana!!

Hoje o brinde vai para a doce e 
amável Kátia Suveges. Que você 
continue espalhando simpatia, alegria 
e recebendo tudo em dobro! Parabéns 
para você! 

“... Eu te amo de alma para alma. E mais que as palavras, ainda que 
seja através delas que eu a defenda, quando digo que te amo mais 
que o silêncio dos momentos difíceis, quando o próprio amor vacila.”

Maria Bethânia

Sessentou! Quem? A doce e muito querida mestra Angélica Troysi, dona de um sorriso cativante e pessoa muito admirada. Parabéns, minha querida! Luz e bênção nesse novo ciclo!

Já são onze anos de uma linda união. Ana Paula e Cláudio como-raram Bodas de Aço com muitas lindas emoções, uma bela história de amor e companheirismo. Um abraço cheio de admiração! 

Quem não conhece essa advogada brilhan-te, de voz firme em suas opiniões, posicionamen-tos e sendo doce ao mesmo tempo? Tássia Leite, um novo ciclo de vida espetacular para você!!

 Esse mulher é única, lin-

da, maravilhosa e arrasa 

nos looks pessoais e de sua 

loja. Bruna Motta é o nome 

dessa pessoa especial! Você 

é demais!

  Quem fez um enorme sucesso 

essa semana foi a charmosa Regina 

Vidal Martins em seu ColorDay. Que 

maravilha, minha linda! Saber qual é 

a nossa cor pode mudar muito em 

nossas vidas! Revolucione sempre! 

 Nesse  dia tão especial, venho deixar um abraço de admiração e carinho a esse casal tão querido: Marília e José Afonso Fortes. Aproveitando também para desejar um feliz aniversário ao José Afonso!! Paz, luz e saúde sempre! Um abraço!!

   Muitas comemorações para esse 

lindo casal. Marici e Renato Duarte, 

pais da lindíssima Vitória, são exem-

plos de amor, amizade, carinho e tudo 

mais de lindo! E Renato.. parabéns 

pelos 35 anos na Maxion Cruzeiro! 

Engenheiro de excelência e destaque!

E o amor está no ar... Um dos casais mais 
lindos e apaixonados, lindos de se ver, é a Anay 
Marques e Francisco Romeiro. É muito cari-
nho, admiração e parceria! Vocês são lindos!  


