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R$ 1,50

Fim de estoque emperra vacinação entre
50 e 59 anos contra Covid em Cachoeira

Após definir
Fatec, Lorena
busca sede do
Poupatempo

Iniciada na manhã da última quarta-feira (16), a vacinação contra a Covid-19 da
população com idade entre 50
e 59 anos sem comorbidades
foi paralisada pela secretaria de Saúde antes do final
da tarde, quando as doses
haviam se esgotado. Apesar
de uma solicitação já ter sido
enviada ao Estado pedindo
mais vacinas, ainda não há
uma data para chegar uma

Além de estar entre as cidades contempladas com uma
unidade do Poupatempo, Lorena também deve receber a
Fatec (Faculdade de Tecnologia
do Estado de São Paulo) para
ampliar a estrutura educacional gratuita para o ensino
superior. Os serviços seguem
para a definição dos cursos e
espaços físicos. Os empreendimentos foram anunciados
pelo governador João Doria
(PSDB) no último dia (22), em
Cruzeiro, junto ao lançamento
do Programa Viva o Vale e da
construção do hospital regional
para a cidade anfitriã.

Enfermeira e a dose para vacinação, paralisada em Cachoeira e Canas

Após três anos de tratativas,
o projeto do futuro shopping
de Cruzeiro caminha para
sua concretização. O local
escolhido, que fica na entrada da cidade, passa por
processos burocráticos para
liberação do início da obra.
Na última semana, o prefeito
Thales Gabriel Fonseca (PSD)
revelou que grupos da iniciativa privada já manifestaram
interesse em investir no empreendimento.
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Projeto estadual
Vale Gás atende
famílias carentes
O governo do Estado de São
Paulo lançou na última quinta-feira (17) o programa Vale
Gás, que vai beneficiar cerca
de quinhentas mil pessoas, em
situação de alta vulnerabilidade, para a compra de botijão
de gás de cozinha (GLP 13kg),
com investimento superior a
R$ 31,3 milhões.
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nova remessa. A Prefeitura
optou por um fracionamento
dos horários para a vacinação
com o objetivo de evitar filas
e aglomerações no posto de
imunização localizado na Rodoviária. As pessoas com idade
entre 50 e 54 anos iriam receber a primeira dose das 8h às
11h, já o grupo de pessoas de
55 a 59 anos, das 13h às 16h.
Mesmo com a divulgação, um
grupo de moradores alegou

não ter conhecimento dessa
informação e procurou o atendimento no período da manhã.
Quem passava pelo local flagrou filas e aglomerações. No
domingo (13), o governador
João Doria (PSDB) anunciou
em coletiva no Palácio dos
Bandeirantes a antecipação
do cronograma de vacinação
contra a Covid-19 no estado
de São Paulo.
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Sem doses o suficiente, Canas Saúde de Guará
tem novo Dia D
suspende vacinação para
população sem comorbidade de vacinação
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Thales anuncia
investimentos e
interessados por
futuro shopping
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Sem doses suficientes para
imunizar o público estimado
pelo calendário estadual, a
Prefeitura de Canas suspendeu
a vacinação de pessoas acima

de 50 anos, nesta quinta-feira
(17). Apesar da suspensão,
a campanha continua para
grupos prioritários.
Pág. 4

A secretária de Saúde, Maristela Macedo, organiza o
“Dia D” neste sábado (19) e o
lançamento de um aplicativo
contra o coronavírus.
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Piriquito mais
“leve” que seu
decreto: “Estou
flexibilizando”

Prefeito revela que determinou vacinação de
todos os funcionários do Santuário; cidade com
mais de três mil casos e 90% de leitos ocupados

Piriquito, que não escondeu ações questionadas nas ruas de Aparecida

O prefeito de Aparecida, Luiz
Carlos de Siqueira (Podemos),
admitiu que está “flexibilizando” o seu próprio decreto que
determina uma limitação de
40% da capacidade máxima dos
restaurantes, bares, lanchoneFotos: Bruna Silva

A Rua dos Andradas, que segue interditada em Pindamonhangaba para revitalização de trechos do centro comercial de olho no pós pandemia

tes, salão de beleza, barbearia,
academias e similares no atendimento presencial. A declaração foi feita em uma entrevista
à rádio Pop, na última quarta-feira (16), após denúncias sobre a falta de fiscalização para

o cumprimento dos protocolos
sanitários. Piriquito disse que a
Prefeitura deve ter comprometimento com a pandemia, com
o protocolo, mas também com
o socioeconômico.
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Reurbanização da Rua dos
Andradas entra na fase 2
Dando continuidade ao projeto de revitalização da área
central de Pindamonhangaba,
a Prefeitura iniciou, nesta segunda-feira (14) a fase dois da
reurbanização e as calçadas da
Rua dos Andradas. A ação promete trazer maior conforto aos
pedestres. Nesta fase, as obras
acontecem entre o trecho da
rua Deputado Claro César até a
rua Coronel Fernando Prestes.
De acordo com os responsáveis, os detalhes do projeto
deverão seguir os mesmos
padrões da fase já concluída,
entre o Banco Itaú e Lojas
Teddy. A empresa responsá-

vel pela obra é a Laboratório
Ecolyzer Ltda, que viabilizou
a contratação da empresa
Tinoco Engenharia para a elaboração da proposta. A obra
contempla o alargamento das
calçadas, colocação de guias
e sarjetas, execução de drenagem e tubulação de águas
pluviais, além de instalação
de piso podotátil e ladrilho
hidráulico. A promessa da
Prefeitura é que as obras tragam requalificação completa
ao espaço urbano, garantindo
segurança e acessibilidade aos
pedestres.
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editorial
Mais que papel, Direitos
Ao contrário do que se imagina, o problema do Brasil não está
na falta de leis, mas no cumprimento 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 especiais a situação ainda é recorrente, pois instituições públicas e
privadas reiteram na violação de
direitos básicos, mesmo com todo
esforço para divulgação disso.
Ainda que o autista seja considerado como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais,
temos muitos autistas à margem
do atendimento que necessitam;

matricular ou manter seus filhos
nas escolas; pois ao saber do laudo, ou informação médica, de repente a instituição fica sem vagas
disponíveis, ou a alegação de que
já existe uma cota de alunos especiais por sala. São argumentos
inaceitáveis, dignas de denúncias
nos órgãos públicos inclusive no
Ministério Público.
Todo autista tem direito a material escolar adaptado, a ter um
acompanhante comumente chamado 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

"famílias e muitos autistas verbais

relatam o bullying, as dificuldades
sensoriais e a discriminação,
causas relevantes para grande
parte de evasão escolar"

esperando em filas para atendimento, até mesmo da “boa vontade” e disponibilidade dos planos
de saúde em atendê-los.
A Lei Berenice Piana e Lei
Romeo Mion, em especial, asseguram atenção integral, pronto
atendimento e prioridade no
acesso aos serviços públicos e
privados aos autista.
De início, está expresso o direito ao diagnóstico e tratamento
precoce. Mas fica o questionamento de quantos neuropediatras e psiquiatras infantis estão
disponíveis na rede pública para
atendimento. Quantas psicólogas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas existem em cada cidade
ou UBS para atender o autista ou
qualquer outro deficiente?
É lindo o vereador ou deputado
vestir a camiseta azul com a fita
de quebra-cabeça e dizer que defende o autista, porque participa
de atos de conscientização, mas
não apresentar um projeto ou
requerimento de ter esses profissionais acessíveis ao atendimento
popular.
Mais ainda, dentre os Direitos
básicos a integridade, tratamento
digno, acesso à educação, saúde,
moradia, o autista de baixa renda
tem direito a benefícios previdenciários, passe livre, carteira de
identificação.
Mas na prática, lamentavelmente a realidade são muitos
autistas sem acesso a tratamento
básico de saúde, excluídos da escola e sem a inclusão necessária.
Não são poucas as reclamações
de famílias que não conseguem

especiais. E mais, caso a inclusão
não seja respeitada, a instituição
de ensino pode sofrer sérias consequências.
Agora voltamos aos questionamentos, pertinentes e necessários,
para tirar do papel os Direitos,
quantos mediadores, assistentes
sociais, psicopedagogos estão
disponíveis na escola. Quais matérias 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. Outras 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 inclusão escolar, tiveram sua rotina
totalmente 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 dificuldades 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 imediatamente e coibir, com todos os
meios necessários além de adotar
medidas de conscientização.
A discriminação é crime, inclusive 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.

Política a conta-gotas...
Contingente eleitoral
Pelo aplauso antecipado da torcida, os eleitores de Lorena devem
ter diversidade de prefeituráveis
acima da média em 2024. Do Bairro da Cruz falam que o empresário
dos ‘postes’ Ademir Barbudo está
formando base para ser prefeito;
afirmam que Rita Marton não tem
negado sorriso a ninguém, enquanto
Fábio Longuinho ganha ‘fôlego’ no
comando do Legislativo empenhado
na governabilidade de Sylvio Ballerini. Daniel Munduruku vislumbra
novas alianças e Flávia Brazuna
espera a recuperação da estima
partidária para desfilar na passarela eleitoral novamente. Marietta
Bartelega não declara, porém, não
nega a possibilidade de candidatura
e Renato Marton programa o seu
tempo para declaração: “agora é pra
valer’. Ah! Tudo isso contando com
a revanche: Ballerini x Marcondes e
ainda com a probabilidade de Major
Lescura...
Juntos & misturados
E quando o assunto é sucessão
de Marcus Soliva, a especulação
política de Guará aposta as fichas
na dupla Yasumura & Dias. Ou
seja, Regis e Dani que estão saindo
juntos em quase todas as fotos da

apoiando 'alguém', caso esteja confinado em alguma ‘casa de repouso'
por ordem da Justiça.
Perfil das urnas
Uma consulta prévia entre os
eleitores de Silveiras mediu o ‘poder
de transferência de votos de duas
lideranças, hoje na política local. Os
números mostraram que próximo a 70% dos
entrevistados
admitem votar
em um candidato indicado
pelo atual prefeito Guilherme
Carvalho; cerca Guilherme Carvalho
de 10% ficaram em dúvida para
responder, enquanto apenas 18%
aceitaria a indicação do ex-prefeito.
Esses números posicionaram alguns
políticos que pretendem buscar votos no município no ano que vem, e
principalmente o pessoal da cidade
que pensa em concorrer a eleição
para prefeito...
Conselho de projetos
O presidente do Legislativo Fabio Longuinho deu prosseguimento
esta semana ao planejamento da
construção das novas sedes da Prefeitura, Câmara e Vara do Trabalho

Marcus Soliva e João Vaz

administração pública – se bem que
um terceiro já está aparecendo de
‘pano de fundo’ – João Vaz. Disseram que num primeiro momento, a
força-tarefa do prefeito está focada
em garantir que a cidade tenha um
deputado estadual, e quem sabe,
um federal. Falaram também que
dependendo do resultado das urnas,
a ‘república da caixa’ deve iniciar
um processo seletivo para definir
‘quem é quem’ para enfrentar a
concorrência na eleição do futuro
prefeito!!!
Separados & opostos
No cenário eleitoral de Guará
para 2024, o fato de Argus Ranieri e Junior Filippo evitarem uma
eventual candidatura a deputado –
para ‘esquentar’ seus nomes – não
significa que ambos estarão fora
da disputa pela
próxima Prefei-

Junior Filippo

tura. Segundo os
politiqueiros do
Argus Raieri
Ponto Chique, Argus vem para sua
quarta tentativa de virar prefeito –
quem sabe desta vez, calçando ‘as
sandálias da humildade’ – como
também Junior Filippo, voltará
como uma forte opção em meio a
concorrência, pelo que já fez quando
comandou a cidade por oito anos
num passado não muito distante.
Ah! Tem ‘gente nova’, quer dizer,
novos nomes fazendo graça no
mercado eleitoral para conquistar a
cadeira de Marcus Soliva...
De um jeito, ou de outro...
Comenta-se pelas rodas políticas
de Cachoeira que além de ‘isqueirar’
seus ‘perdigueiros’ contra o prefeito
Antônio Mineiro, o homem que tem
medo dos federais pretende abrir
espaço para voltar a comandar a
prefeitura de Silveiras – direta se
tiver saúde jurídica e eleitoral para
ser candidato – ou indiretamente

Fábio Longuinho e João Bosco Romeiro

em Lorena. Longuinho buscou
consultoria junto ao engenheiro João
Bosco Romeiro para uma força-tarefa antecipando ações, enquanto
segue os trâmites da doação da área
– próximo ao nova escola do Sesi. A
ideia é estabelecer a princípio uma
espécie de conselho de projetos para
definirem as necessidades físicas e
funcionais dos três poderes para as
próximas décadas em suas futuras
instalações.
Controvérsia
Esta semana o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos – o Piriquito,
quebrou novo
recorde de controvérsia. Após
decretar medidas restritivas
para o funcionamento de bares
e restaurantes,
declarou em alto
Piriquito
e bom tom no
jornal da Pop que ele mesmo impediu a fiscalização. "Estou flexibilizando...", disse.
E por falar em Cachoeira...
...sem contar com ‘aquele’ vereador que pretende ser prefeito sem

passar pelas urnas, apenas cassando
o Mineiro, caso consiga ser presidente da Câmara, outros nomes
aparecem nas pesquisas oficiosas do
pedaço como propensos candidatos
à Prefeitura em 2024. Anote: Fernando Hummel – agora conhecido
como o homem dos vídeos; Nenê do
São João – já em campanha com seu
gabinete itinerante; o ‘Queimado’ –
que agora vem pra torrar; Luciano
Chalita Vieira e mais dois ou três.
Lembraram que encarar o prefeito
Antônio Mineiro disputando a reeleição não será fácil...
Realidade virtual
É voz corrente, até entre os
remanescentes do PSDB de Pinda,
que a presença ‘daquele’ ex-vereador – derrotado para prefeito na
eleição passada – na cidade, está
rolando apenas de forma virtual em
algumas redes sociais, assim mesmo
em cenário da Capital. Enquanto
isso, os pré-candidatos da próxima
temporada de caça aos votos seguem
ganhando espaço e ocupando a
memória dos eleitores. Comenta-se
ainda que possivelmente, sua passagem pela cidade no pleito do ano
que vem será para ‘levantar a bola’
de Junior Ortiz...
Pluralidade
Se as eleições para deputado na
região em muitos casos se traduzem
em preparação antecipada para disputa à prefeitura, Pindamonhangaba
não é exceção. Corre na boca-pequena do Mercadão que a próxima
corrida ao ‘palácio de vidro’ de 2024
será uma das mais concorridas dos
últimos 12 anos – motivo: nenhum
prefeito disputando a reeleição,
porém, Isael Domingues, com toda
certeza, vai tentar fazer seu sucessor
– leia-se Ricardo Piorino ou Roderley Miotto. Um desses dois, ‘juntos
ou separados’, estão propensos a
lançar candidatura a federal para
ganhar musculatura eleitoral.
Perguntar não ofende
Procede a informação que em
plena pandemia, a Câmara de Guaratinguetá está para criar um 'super
cargo', uma espécie de 'diretor geral'
a pe$o de ouro para 'garantir o lado'
de contrato desta última temporada?
Segundo a boca-pequena, tem gente
prometendo até manifestações em
praça pública...
Termômetro
E por falar em Praça de Guará,
diz o pessoal do Ponto Chique –
aqueles que nem a Covid espantou
nas manhãs de sábado – que o vereador Marcelo da Santa Casa anda
tão empolgado com os deputados
que andam visitando e trazendo recursos para o hospital, que já estaria
pensando em lançar seu nome ano
que vem a uma vaga na Assembleia
Legislativa com apoio do PSD local
e de Mogi!!!

Reforço social

Magali Eklund divulga campanha do agasalho e Antonio Mineiro 200 apartamentos

A primeira-dama de Cachoeira Paulista fez balanço positivo da campanha
do agasalho e organização para distribuição de cestas básicas na cidade, durante
participação no Atos no Rádio; o prefeito Antonio Mineiro apresentou bons
resultados junto ao governo do Estado, como a definição do Poupatempo, o
avanço na regularização dos bairros rurais pelo Cidade Legal e entre outros, o
projeto de construção de 200 apartamentos pelo CDHU. Mineiro declarou que
a OS contratada para realizações das reformas de escolas e distribuição de kits
de alimentação poder ter o contrato suspenso se não atingir as expectativas.
Lamentou as críticas da oposição sobre uma falta de diálogo que "não existe".
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Piriquito é cobrado por fiscalização contra
Covid-19: “Realmente estou flexibilizando”
Prefeito revela em entrevista que determinou à Saúde a vacinação de todos os funcionários do
Santuário Nacional em cidade com mais de três mil casos e 90% de leitos ocupados na Santa Casa
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O prefeito de Aparecida, Luiz
Carlos de Siqueira (Podemos),
admitiu que está “flexibilizando” o seu próprio decreto que
determina uma limitação de
40% da capacidade máxima
dos restaurantes, bares, lanchonetes, salão de beleza, barbearia, academias e similares
no atendimento presencial. A
declaração foi feita em uma entrevista à rádio Pop, na última
quarta-feira (16), após a emissora receber denúncias sobre
a falta de fiscalização para o
cumprimento dos protocolos
sanitários.
Durante a entrevista, o chefe do Executivo disse que a
Prefeitura deve ter comprometimento com a pandemia,
com o protocolo, mas também
com o socioeconômico. “A minha Guarda (Civil Municipal)
que tem o poder de fiscalizar
hoje, ela tem sido eficaz, ela
tem corrido atrás. Agora, eu
não vou esconder, eu não faço
subterfúgios. Realmente estou
flexibilizando”, salientou o
prefeito.
De acordo com o decreto
municipal nº 4.870, em seu
artigo primeiro, “os restaurantes, bares, lanchonetes, salão
de beleza, barbearia, academias e congêneres poderão
funcionar das 6h às 21h com
atendimento presencial de 40%
da capacidade máxima (trecho
do artigo)”.
Já no artigo sétimo o texto
destaca que “... fica determinado que Guarda Municipal
e os setores de Fiscalização

Municipal estão autorizados
a exercer o poder de polícia,
para aplicar as medidas administrativas (guarda e fiscais) e
penais (guarda), por infração
ao artigo 267, artigo 268, e
artigo 330, todos do Código
Penal, e demais cominações
legais...”.
Ainda segundo o decreto, o
descumprimento das medidas
acarretará a responsabilização
civil, administrativa (advertência, multa, suspensão de
eventual licença ou alvará)
e criminal dos agentes dos
infratores.
Em outra parte da entrevista, Piriquito informou que
determinou à secretaria de
Saúde a vacinação de todos
os funcionários do Santuário
Nacional, para que o maior
templo católico mariano do
mundo possa receber em sua
capacidade máxima os fiéis
durante a novena em preparação ao dia de nossa senhora
Aparecida, em outubro.
A redação do Jornal Atos
entrou em contato com a
assessoria de imprensa da
Prefeitura de Aparecida, que
emitiu uma nota informando,
que “quando há necessidade,
no sentido do descumprimento
das medidas de enfrentamento
a Covid, a Prefeitura opta por
seguir a política do diálogo, o
que não condiz com omissão.
E isso inclui a fiscalização do
comércio por parte da Guarda
Civil Municipal e a notificação
do estabelecimento que não
cumpre as regras estabelecidas
pelo Decreto, para que a questão seja solucionada”.
Em outra parte, a nota explica que “ao tratar da palavra

Fotos: Rafaela Lourenço

O prefeito Luiz Carlos de Siqueira, o Piriquito, que não escondeu flexibilização acima de decreto em estabelecimentos noturnos durante a pandemia

‘flexibilização’ é nesse sentido
que o prefeito faz referência.
No sentido do diálogo para a
resolução do problema, em
uma cidade que apresenta uma
população com aproximadamente mais de 80% dos moradores sem fonte de renda”.
Sobre a vacinação dos funcionários do Santuário Nacional, a Prefeitura frisou que a

imunização não acontece de
forma independente, sendo
respeitado o calendário do PNI
(Plano Nacional Imunização).
“Na última quarta-feira (16),
o Santuário Nacional iniciou a
vacinação contra a Covid-19,
mas para as pessoas de 50 a
59 anos, seguindo o calendário
do Município que também está
imunizando essa faixa etária,

totalizando, neste momento,
243 funcionários. Entretanto,
conforme a campanha de vacinação for seguindo adiante
e diminuindo a faixa etária
do público alvo, assim vai ser
feito com os funcionários da
Basílica”.
Covid-19 – De acordo com
o boletim epidemiológico divulgado nessa sexta-feira (18),

Aparecida tem 3.181 casos
confirmados, com 3.008 recuperados (95%), 69 pessoas
em isolamento domiciliar e
95 óbitos. Entre os suspeitos,
36 pessoas com sintomas de
síndrome gripal seguem em
monitoramento nas residências
e oito pacientes estão internados na Ala Covid da Santa Casa
de Misericórdia.

Aparecida registra Prefeitura de Cruzeiro anuncia novos
60% de faltas em
avanços e investimentos por shopping
consultas e exames Cinco empresas já teriam mostrado interesse no futuro centro de compras;
Alto índice pode acarretar em prejuízo
nos atendimentos aos pacientes e
queda no número de vagas liberadas
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida
confirmou que o município
tem 60% de absenteísmo
(ausência injustificada) em
exames e consultas médicas
agendadas nos últimos quatro
meses, o que traz transtornos
na organização dos atendimentos.
De acordo com a secretaria
de Saúde, as principais faltas
estão nas especialidades de
otorrinolaringologia, ortopedia, oftalmologia e nos exames
como ecodopplercardiograma (ultrassom do coração),
holter, teste ergométrico e
tomografias.
Ainda segundo a pasta,
esses atendimentos são realizados no AME (Ambulatório
Médico de Especialidades) de
Lorena e com alto índice de
faltas, a DRS (Departamento
Regional de Saúde) pode diminuir a oferta de vagas para
a cidade.
“O que acontece é que, futuramente ou em uma análise
gerencial, vê que o município
está constantemente tendo
um absenteísmo de uma especialidade específica, eles (DRS)
vão avaliar que a cidade não

está precisando da vaga e
isso pode prejudicar a gente
futuramente”, explicou a
coordenadora da Central de
Regulação de Aparecida, Ana
Paula Pereira Rosa.
Os pacientes passam por
uma consulta com um clínico geral, onde o médico irá
encaminhar para um especialista ou solicitar exames.
Em seguida, a unidade de
saúde encaminha os pedidos
à Central de Regulação do
Município, que faz o agendamento no AME, onde é
liberada a agenda com um
mês de antecedência.
“Nós estamos com agenda
aberta de julho desde da
última semana de maio e
agora no final de junho, eles
(AME) já vão abrir agenda de
agosto para a gente agendar,
porque é para ter esse tempo
para avisar os pacientes”.
Ainda segundo a coordenadora, os pacientes que não
puderem comparecer, devem
entrar em contato com a
Central de Regulação com 48
horas do dia agendado pelo
telefone (12) 3105-8656.
Com o aviso, a pasta consegue adiantar os exames e
consultas de outros pacientes que aguardam na fila
para o atendimento.

processo de autorização da área para empreendimento segue em andamento
Fotos: Reprodução PMC

Reunião do prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, em Brasília, para debater criação do shopping na cidade
Fabiana Cugolo
Cruzeiro

Após três anos de tratativas,
o projeto do futuro shopping
de Cruzeiro caminha para sua
concretização. O local escolhido, que fica na entrada da
cidade, passa por processos
burocráticos para liberação
do início da obra. Na última
semana, o prefeito Thales Gabriel Fonseca (PSD) revelou que
grupos da iniciativa privada
já manifestaram interesse em
investir no empreendimento.
A área escolhida para a construção é o antigo galpão da
Agef (Armazéns Gerais Ferroviários), com 13 mil metros
quadrados de área construída,

e área de total de cerca de
quarenta mil metros quadrados, que atualmente está em
desuso. O local é valorado pelo
Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) e
pertence a Superintendência do
Patrimônio da União. Segundo
o prefeito, por essa razão, o
processo para utilização do
prédio é complexo, e a gestão
busca as autorizações desde o
mandato anterior.
“A cessão propriamente dita,
sem onerosidade, só pode ser
dada à destinação pública ao
imóvel. No entanto, desejamos
destinação privada ao local,
que é a implementação do
shopping, neste sentindo é
necessária a cessão onerosa.
Para isso tem que haver uma

autorização por parte do Iphan,
para que possa modelar a forma como será feita a reforma
do prédio, pois se deve manter
as características originais,
mesmo com as adaptações para
funcionamento do shopping”,
explicou o prefeito. “Acredito
que já que estamos em fase
final do parecer do Iphan,
voltando para a SPU, para que
possam conceder o termo de
cessão onerosa para a Prefeitura”, revelou.
Apesar da fase inicial e de
processos ainda em andamento, Fonseca destacou que
investidores já procuram a
cidade. “O mais importante de
tudo isso é que já temos pelo
menos cinco grupos privados
extremamente interessados,

apenas no aguardo de colocarmos esse chamamento na
rua para poderem participar.
Esse grande investimento desenvolverá a cidade em outro
nível”, exaltou.
A expectativa da Prefeitura
é que o investimento pela
empresa que assumir o futuro
shopping possa girar em torno
de R$ 30 milhões ao longo de
vinte anos, que será o período
da cessão onerosa, além da
geração de cerca de setecentos
novos empregos diretos na
cidade. Sobre o tempo de conclusão do projeto, a previsão é
de que o contrato com o grupo
privado seja assinado ainda
neste ano.
“O prédio é muito bom, é
pronto, serão necessárias adaptações. É o nosso desejo que
seja entregue no final de 2024,
mas tardar início de 2025”,
contou o prefeito.
Histórico regional – Em Guaratinguetá, o projeto do atual
Buriti Shopping, segundo o site
do próprio centro de comercial,
teve início de tratativas em
1988 e, após 13 anos, foi inaugurado no dia 18 de novembro
de 2005. A construção teve o
investimento da iniciativa privada através do grupo Terral,
empresa com base na cidade de
Goiânia-GO, no período do governo de Júnior Filippo (PSD).
Em Lorena, o anúncio do
Eco Valle Shopping foi feito em
agosto de 2012 e a inauguração aconteceu em novembro
de 2015. O grupo mineiro SFA
(São Francisco de Assis) é administrador da rede Eco Valle. À
época, o prefeito da cidade era
Fábio Marcondes (sem partido).
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Fim de estoque emperra vacinação entre
50 e 59 anos contra Covid em Cachoeira
Ainda não há previsão para o recebimento de novos imunizantes; solicitação foi encaminhada ao Estado
Foto: Reprodução PMCP

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Enfermeira prepara seringa para vacinação contra a Covid; Cachoeira interrompe ação para 50 a 59 anos

Iniciada na manhã da última quarta-feira (16), a vacinação contra a Covid-19 da
população com idade entre 50
e 59 anos sem comorbidades
foi paralisada pela secretaria de Saúde antes do final
da tarde, quando as doses
haviam se esgotado. Apesar
de uma solicitação já ter sido
enviada ao Estado pedindo
mais vacinas, ainda não há
uma data para chegar uma
nova remessa.
A Prefeitura optou por um
fracionamento dos horários
para a vacinação com o objetivo de evitar filas e aglomerações no posto de imunização
localizado na Rodoviária. As
pessoas com idade entre 50
e 54 anos iriam receber a primeira dose das 8h às 11h, já o
grupo de pessoas de 55 a 59
anos, das 13h às 16h. Mesmo
com a divulgação, um grupo
de moradores alegou não ter
conhecimento dessa informação e procurou o atendimento
no período da manhã. Quem
passava pelo local flagrou
filas e aglomerações.
No domingo (13), o governador João Doria (PSDB)

Saúde de Guará atualiza números da
Covid-19 e reforça Dia D de vacinação

anunciou em coletiva no
Palácio dos Bandeirantes a
antecipação do cronograma de vacinação contra a
Covid-19 no estado de São
Paulo. As imunizações foram
antecipadas em trinta dias. A
data de vacinação do grupo
de 50 a 59 anos ficou para os
dias 16 e 22 de junho.
Segundo o secretário de
Saúde, Gabriel Tadeu Rodrigues, a cidade recebeu 665
doses e que já solicitou novas
doses ao Estado através da
GVE/DRS, mas ainda não obteve um retorno. “O Governo
ainda não sinalizou nada. O
marketing deles foi bom, mas
as vacinas não chegaram na
sua totalidade. Recebemos
somente 665 doses”.
Assim como outros cachoeirenses pertencentes ao
grupo do período da tarde, a
aposentada Cleide Estevam
chegou ao posto de imunização e foi informada do fim
da distribuição das senhas.
Ela contou que chegou ao
local, por volta das 13h, e
já havia uma longa fila, com
vinte pessoas à sua frente.
O funcionário informou que
já havia distribuído 250 senhas e que havia acabado.
A informação dada foi que a
professora deveria voltar no

dia seguinte para se vacinar,
mas no final da tarde se deparou com uma publicação nas
redes sociais da secretaria
de Saúde informando o esgotamento das doses. “Isso
já havia acontecido com o
pessoal da parte da manhã.
Eles já haviam distribuído
as senhas para o pessoal da
tarde”, frisou Cleide.
A reportagem do Jornal
Atos entrou em contato com
a secretaria de Saúde para
averiguar se já existe uma
previsão para que o Município receba novas doses.
Segundo a Prefeitura, ainda
não há uma data certa para
a retomada.
Os demais grupos seguem
com a vacinação normalmente. A ação segue para primeira
dose de idosos acima de 70
anos, idosos entre 60 a 62
anos, pessoas com comorbidade de 18 a 59 anos, portadores de síndrome de down,
grávidas em qualquer idade
gestacional, puérperas (até
45 dias após o parto), pessoas
com deficiência permanente
entre 18 a 59 anos e trabalhadores da Educação, além da
segunda dose da CoronaVac
e segunda dose da Astrazeneca/Oxford para idosos e
profissionais de saúde.

Sem doses o suficiente, Canas
suspende vacinação para
população sem comorbidade
Foto: Reprodução PMC

Secretária mostra avanço da imunização e divulga novo público para doses
Foto: Reprodução PMG

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Durante coletiva de imprensa realizada na última
terça-feira (15), na secretaria
de Saúde de Guaratinguetá, a
responsável pela pasta, Maristela Macedo, destacou os
números da vacinação contra Covid-19 e da Influenza
na cidade. Outros anúncios
foram feitos, como o “Dia
D” de vacinação no sábado
(19) e o lançamento de um
aplicativo de monitoramento
e orientação contra o novo
coronavírus.
Os números do andamento
da vacinação contra Covid-19
mostram 37.275 pessoas que
já receberam a primeira dose
até a última terça-feira (15),
e 16.996 segundas doses
aplicadas, totalizando 54.271
que já receberam alguma
dose dos imunizantes. No dia
da coletiva, o público-alvo
da vacinação foram pessoas
de 57 anos sem comorbidades. A intenção é diminuir a
aglomeração nos pontos de
vacinação durante a semana.
A partir da quarta-feira, dia
16, a imunização focou o grupo que vai de 56 a 50 anos,
sem comorbidades.
O Dia D da vacinação também foi reforçado durante a
entrevista. Hoje (19), o principal alvo será a vacinação contra Influenza, que segundo
a secretária, tem registrado
baixa procura na cidade.
Também serão disponibili-

Vacinação contra o novo coronavírus em Canas; suspensa na quinta
Bruna Silva
Canas

Aplicação de vacina contra a Covid-19 em Guaratinguetá, Prefeitura promove novo Dia D contra a doença

zadas primeiras e segundas
doses contra Covid-19 para
todos os grupos anteriormente anunciados. “Os nossos números de vacinação da gripe
estão extremamente baixos.
Crianças 49%, gestantes 45%,
puérperas 41%, idosos, que
são nosso foco principal nessa campanha, apenas 37% se
vacinaram, e profissionais de
saúde somente 30%”, frisou
Maristela.
O local de vacinação no Dia
D será a praça Conselheiro
Rodrigues Alves, no Centro,
que terá uma tenda. “Vamos
levar bastante funcionários
para evitar aglomeração. A

gripe é uma vacina rápida,
pois ela não requer todas as
informações que são pedidas
na da Covid, e também não
é necessária conexão de
internet no local. Então vai
ser algo rápido, para melhorarmos esses indicadores”,
completou.
A vacinação na praça será
das 8h às 13h. Já a vacinação
contra Covid-19, onde será
possível receber primeira
ou segunda dose, será realizada no Espaço Multiuso,
também na região central,
das 8h às 16h.
Aplicativo – Guaratinguetá lança na próxima

semana um aplicativo para
relatar sintomas da Covid
e monitorar pacientes. Na
ferramenta, o morador pode
se cadastrar, relatar e atualizar os sintomas. Logo
após, recebe notificações
recomendando procurar o
Pronto Socorro, Hospital
de Campanha, ou para que
permaneça em casa.
Outra função será a de
orientações, como avisos de
campanhas e locais de vacinação. O nome do aplicativo
será divulgado no lançamento oficial. A expectativa é de
que aconteça na próxima
terça-feira (29).

Sem doses suficientes
para imunizar o público
estimado pelo calendário
estadual, a Prefeitura de
Canas suspendeu a vacinação de pessoas acima de
50 anos, nesta quinta-feira
(17). Apesar da suspensão,
a campanha continua para
pessoas de grupos prioritários.
Segundo o Município,
o Estado enviou cem doses, que foram aplicadas
integralmente na última
quarta-feira (16) no posto
de vacinação municipal. A
secretaria de Saúde estadual anunciou, no início
da semana, a atualização
do calendário vacinal que

previa imunização de pessoas acima de 50 anos a partir
desta quarta-feira.
Apesar da suspensão da
campanha para o público
geral, Canas segue imunizando o grupo prioritário: 18 a
59 anos com comorbidades,
professores e trabalhadores
da educação de 18 a 46 anos,
além de grávidas e puérperas acima de 18 anos, na
UBS local.
Ainda sem determinar
uma data sobre a chegada
de mais imunizantes para
os moradores com mais
de 50 anos, as autoridades
municipais garantem que a
aplicação deve ser retomada quando a secretaria de
Saúde estadual enviar mais
doses. Já há solicitação de
encaminhamento de nova
remessa. “As vacinas contra
a Covid-19 são enviadas
em lotes, destinados a cada
público da campanha de
vacinação, e a vigilância
epidemiológica do município
fica responsável por destinar
cada lote ao público alvo
preestabelecido pelo Estado”.
Ainda responsável pela
campanha municipal, a cidade destacou que não possui
autonomia para remanejar
as doses, e por isso deve
seguir os critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde.
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Prefeitura de Pinda entrega
sede do Centro de Educação
Infantil do Mantiqueira
Secretaria abre duzentas novas vagas para os moradores do distrito;
unidade em Moreira César pode funcionar até às 19h em 2022
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Evento de inauguração da CMEI em Moreira César, nesta semana

Dando sequência ao calendário municipal de inaugurações, a Prefeitura de Pindamonhangaba entregou, na
última terça-feira (15), o CMEI
(Centro Municipal de Educação
Infantil) Valdira Morgado, no

bairro Mantiqueira, em Moreira César. A nova unidade
promete dar alívio à demanda
de alunos no local.
O Município destacou que
no primeiro momento serão
abertas duzentas novas vagas
para a creche, que conta com
dez salas de aula com solário,
além de salas multifuncionais,
banheiros adaptados e áreas

administrativas, construídos
num espaço de 1,3 mil m². A
nova unidade possui monitoramento, materiais e móveis
novos para oportunizar melhor
atendimento e acolhimento às
crianças, e também camas e
berços em tamanho adequado
para os pequenos.
“Vamos realizar um atendimento para crianças de 6

meses até 3 anos e 11 meses,
e já estamos nos preparando
para no próximo ano dotar o
atendimento até às 19h, visando facilitar a vida das mães que
trabalham”, contou a secretária
de Educação, Luciana Ferreira.
A expectativa é que as vagas
disponíveis sejam destinadas
às famílias que integram a lista
de espera.
Durante a entrega, o prefeito
Isael Domingues (PL) ressaltou
que em 2017 foi firmado um
convênio com o Governo Federal que apresentou atraso
no desembolso das verbas às
construtoras, nos últimos anos.
Domingues enfatizou que está
“frequentemente em Brasília
solicitando o desembolso para
que possamos concluir as obras
imediatamente”.
O Município espera ainda
entregar, no próximo mês, os
centros educacionais do Crispim, Parque das Palmeiras e
Arco-Íris.

Potim e Cunha
abrem cursos
de capacitação
no Sebrae
Da Redação
RMVale

As prefeituras de Cunha
e Potim, em parceria com o
Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), estão com inscrições abertas para cursos de
capacitação gratuitos até o
próximo dia 2. O foco está
em microempreendedor e
microempresas que têm tem
interesse em se profissionalizar no ramo alimentício ou
em prestação de serviços de
impermeabilização.
Em Cunha, o curso “Descomplique”, com atenção à
pessoa jurídica, conta com
metodologia que tenta facilitar
a aprendizagem dos núcleos,
com ações de fidelização de
clientes, vendas, fluxo de caixa,
acesso à crédito e planejamento em tempos de crise.
Mais detalhes sobre a capacitação, online, estão publicados no perfil da Prefeitura nas
redes sociais e no site cunha.
sp.gov.br.
Em Potim, os interessados
no setor alimentício podem
se inscrever no curso de
fabricação de pães e salgados fitnesse, e fabricação de
produtos de confeitaria. A
inscrição pode ser feita na
sede do Sebrae da cidade,
localizado à rua Antonio de
Oliveira, n°149, na sala 1
(térreo). O curso tem início no
próximo dia 5, com aulas no
Fundo Social da cidade, à rua
José Camilo de Abreu, n°44,
no bairro Frei Galvão.
O candidato deve apresentar RG, CPF, telefone, e-mail
e comprovante de endereço.
Outras informações no site
da Prefeitura, potim.sp.gov.br.
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba
Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO LUCIANO DOS SANTOS MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão
transformador mecânico, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de agosto de 1986, residente e domiciliado Rua
Durvina Rosa de Jesus, nº 14, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de ADILSON
MIGUEL DE MELLO e ELIANA APARECIDA DOS SANTOS MELLO.
LILIAN PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em PindamonhangabaSP, no dia 29 de junho de 1990, residente e domiciliada Rua Durvina Rosa de Jesus,
nº 14, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de ADEGAL PEREIRA DA SILVA e
LUCIANA MEDEIROS PEREIRA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2021.

Após garantia de Fatec, Lorena
busca sede para Poupatempo
Prédio do Milton Ballerini deve concentrar duas faculdades,
enquanto shopping da cidade é avaliado para concentrar serviços
Fotos: Reprodução

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO BALBINO DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de maio de 1998, residente e domiciliado Rua Professor Homero de Mello Oliveira,
nº 380, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO CARLOS DE AZEVEDO
e SILVANA DONIZETTI BALBINO DE AZEVEDO.
CIBELE RENATA FELICIO DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em PindamonhangabaSP, no dia 03 de julho de 1998, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José
de Azevedo, nº 462, bloco 2, apto 403, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de
CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO e ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO
AZEVEDO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICARDO RODRIGUES AUGUSTO, de nacionalidade brasileira, profissão servidor
público, estado civil divorciado, de 56 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 12 de março de 1965, residente e domiciliado Rua Brazilina Correa Leite
Casagrande, nº 136, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO RODRIGUES
AUGUSTO e ILCA SANTOS RODRIGUES.
IARA ANDRÉA SILVA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão quimica,
estado civil divorciada, de 48 anos de idade, nascida em Timóteo-MG, no dia 27 de
novembro de 1972, residente e domiciliada Rua Brazilina Correa Leite Casagrande, nº
136, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de VICENTE GONÇALVES DA FONSECA
e MARIA PETRINA DA FONSECA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTINO GILMAR DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
professsor aposentado, estado civil solteiro, de 56 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de novembro de 1964, residente e domiciliado Rua
Capitão Vitório Basso, nº 651, Parque São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de
WALDEMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO e SEBASTIANA SIMPLICIA DO
NASCIMENTO.
MARIA DAS GRAÇAS DAS DORES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
técnica em enfermagem, estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de janeiro de 1967, residente e domiciliada Rua
Capitão Vitório Basso, nº 651, Parque São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ DAS DORÊS e MARIA DAS GRAÇAS DAS DÔRES. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato nº 92/20 – PP 30/20 – Proc. Lic. nº 173/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 02.666.114/0001-09
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência e alteração quantitativa do Contrato nº 92/2020, decorrente do Processo
Licitatório nº 173/2020, Pregão Presencial nº 30/2020, firmado em 10 de junho de
2020, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1. e 4.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 10 de junho de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato original, abaixo do índice
contratual (IGPM), por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 12%
(doze por cento), perfazendo um montante de R$ 559.002,51 (quinhentos e cinquenta
e nove mil, dois reais e cinquenta e um centavos), observado o interregno mínimo de
12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando a aplicação do reajuste, o valor atualizado do
contrato passará para R$ 5.229.202,97 (cinco milhões, duzentos e vinte e nove mil,
duzentos e dois reais e noventa e sete centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na
cláusula 4.4. do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 1,92% (um
inteiro e noventa e dois centésimos por cento), equivalentes a R$ 100.400,31 (cem
mil, quatrocentos reais e trinta e um centavos) ao valor global do contrato atualizado,
destinados a alteração quantitativa, para a inclusão da Unidade nº 41 da Secretaria
de Educação, denominada “Escola Municipal Conde Moreira Lima (Prédio Novo)”, na
tabela em anexo compreendida entre os itens 10405 e 10415.
CLÁUSULA QUINTA: Considerando o reajuste e o acréscimo supramencionados,
o valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 5.329.603,28 (cinco milhões,
trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e três reais e vinte e oito centavos).
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2021

Poupatempo, que ainda não teve sede definida pela Prefeitura de Lorena; cidade projeta novos serviços
Rafaela Lourenço
Lorena

Além de estar entre as cidades contempladas com uma
unidade do Poupatempo, Lorena também deve receber a
Fatec (Faculdade de Tecnologia
do Estado de São Paulo) para
ampliar a estrutura educacional gratuita para o ensino
superior. Os serviços seguem
para a definição dos cursos e
espaços físicos.
Os empreendimentos foram
anunciados pelo governador
João Doria (PSDB) no último
dia (22), em Cruzeiro, junto
ao lançamento do Programa

Viva o Vale e da construção do
hospital regional para a cidade
anfitriã.
Para ampliar as oportunidades gratuitas de ensino superior e reforçar o título de cidade
universitária, Lorena contará
com uma sede da Fatec para
o primeiro semestre de 2022.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação,
Ulisses Fukuda, o Município
ofertou o prédio do Ciejap (Centro Integrado de Educação de
Jovens, Adultos e Profissional)
Milton Ballerini como sede da
faculdade, com aproximadamente 15 salas, já que equipes
do Centro Paula Souza, que já

realizaram visitas técnicas na
cidade, solicitam no mínimo
seis salas por curso.
Lorena pleiteou quatro cursos: gestão de marketing digital, gestão de turismo, curso de
polímeros e administração de
TI (Tecnologia da Informação).
“O primeiro curso da Fatec virá
no início de 2022, isso é fato”,
afirmou Fukuda, ao revelar que
Lorena deve ser contemplada
com dois cursos.
O prédio que abriga atualmente o polo da Univesp
(Universidade Virtual do Estado
de São Paulo) terá dois serviços
realocados para outros prédios
públicos, como o EJA (Educação
de Jovens e Adultos). Ambas

faculdades têm cursos com
duração de três anos, o que
trará melhores resultados para
a educação superior na cidade,
segundo Fukuda. “Você vai
ter dois polos universitários
com tecnologias novas, então
você consegue conjugar as
atividades. Acho que quando
você tem um local onde a troca
de informação fica maior por
estarem no mesmo local, você
tem uma maior sinergia”.
Quanto aos serviços do Poupatempo, as expectativas seguem para a instalação no Eco
Valle Shopping.
Para o aposentado Renato
Ramos, a unidade deve trazer
mais agilidade como na renovação de documentos. “É uma
modalidade muito especial,
eu, por exemplo, já utilizei o
Poupatempo de São José dos
Campos e ultimamente o de
Guaratinguetá, então acredito
que para essas cidades como
Lorena, Cachoeira e Cruzeiro
vai ser muito benéfico”, ressaltou.
A Prefeitura ainda não tem
informações sobre o tamanho
da unidade e quais serviços
devem ser oferecidos no município, mas as expectativas são
para a inauguração no próximo
semestre. “Dependemos ainda
pra bater o martelo, como é
que vão ser as conversas com
o shopping e com governo do
Estado também, se viria só o
Poupatempo ou se colocaremos outras situações que a
gente sabe que o Poupatempo
engloba, como o Detran”, explicou Fukuda.

Após denúncias de “fura-fila”, secretária de
Saúde de Pinda é exonerada pelo Estado
Segundo o MP, Valéria dos Santos teria participado de sistema para driblar
espera no sistema de consultas e exames na rede pública em Taubaté
Bruna Silva
Pindamonhangaba

A secretária de Saúde de
Pindamonhangaba, Valéria dos
Santos, foi exonerada, nesta
semana, do cargo que desempenhava na Diretoria Regional
de Saúde do Estado. Apontada
pelo Ministério Público como
participante de um esquema
“fura-fila”, ela teria beneficiado
pacientes de um antigo parlamentar de Taubaté.
Valéria foi exonerada do
cargo administrativo de auxiliar de serviços gerais, por
improbidade administrativa.
Segundo levantamento do MP,
ela estaria ligada a um esquema que furava a fila de exames
e consultas na rede pública
de Saúde, em Taubaté, para
beneficiar pacientes ligados
ao ex-vereador tucano, Bilili
Angelis, entre 2013 e 2016,
período em que ela deixou o
cargo para assumir a pasta.
Ainda de acordo com o MP,
Valéria estaria ligada ao sistema através da filha, que foi
assessora de Angelis. A senha
dela teria sido utilizada na

possível fraude, as apurações
indicam que o foco da ação
seria “obter dividendo políticos
ao parlamentar”. Ele seria o
responsável por um esquema
que fraudava os agendamentos no sistema Cross (Central
de Regulação de Ofertas de
Serviços de Saúde). O vereador
negou as acusações.
Dados apontam que mais de
250 atendimentos no Hospital
Regional de Taubaté teriam
sido realizados através do “fura-fila”. Procurada pelo Jornal
Atos, a Gestão Municipal de
Pinda esclareceu por meio de
nota que “o objeto da ação não
tem nenhuma relação com as
ações da Secretaria de Saúde
do município. Até o presente
momento a Prefeitura não
recebeu nenhuma notificação
a respeito do caso e, portanto,
não pode manifestar-se ou
opinar sobre o caso”.
Já a defesa da secretária
enfatizou que não concorda
com a decisão e protocolou
recurso. “A denúncia contra
Valéria dos Santos gerou dois
processos, nas esferas administrativa e judicial. A pena de
demissão advém de um pro-

cesso administrativo injusto,
impulsionado por motivações
políticas. Valéria dos Santos é
inocente. Seu caso ainda não
foi analisado e julgado pelo

Judiciário. Portanto, nenhuma
acusação foi comprovada, não
existe razão para a demissão”,
afirmou o advogado Marcos
Limão.
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Secretaria de Obras inicia fase 2 da
reurbanização da Rua dos Andradas
Orçamento supera R$ 300 mil e deve garantir a revitalização da área comercial em Pinda
Fotos: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Dando continuidade ao
projeto de revitalização
da área central de Pindamonhangaba, a Prefeitura
iniciou, nesta segunda-feira
(14) a fase dois da reurbanização e as calçadas da Rua
dos Andradas. A ação promete trazer maior conforto aos
pedestres.
Nesta fase, as obras acontecem entre o trecho da
rua Deputado Claro César
até a rua Coronel Fernando
Prestes. De acordo com os
responsáveis, os detalhes
do projeto deverão seguir
os mesmos padrões da fase
já concluída, entre o Banco

A Rua dos Andradas, que segue interditada em Pindamonhangaba para revitalização de trechos do Centro

Itaú e Lojas Teddy. A empresa responsável pela obra é a
Laboratório Ecolyzer Ltda,
que viabilizou a contratação
da empresa Tinoco Engenharia para a elaboração da
proposta. A obra contempla
o alargamento das calçadas,
colocação de guias e sarjetas, execução de drenagem e
tubulação de águas pluviais,
além de instalação de piso
podotátil e ladrilho hidráulico. A promessa da Prefeitura é que as obras tragam
requalificação completa ao
espaço urbano, garantindo
segurança e acessibilidade
aos pedestres.
O programa faz parte do
processo de revitalização
da área central que ocorre
desde 2019, por meio da

Estado lança programa Vale Gás para
apoio de custos à famílias carentes
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participação comunitária
sem custos ao Município.
Anteriormente, foi realizada
a remodelação do Centro
Comercial 10 de Julho, nos
mesmos moldes. “Temos a
certeza de que as melhorias que serão realizadas
eliminarão as deficiências
e irregularidades no pavimento apontadas pelos comerciantes na reunião, e em
breve toda comunidade terá
mais conforto e segurança
para realizar suas compras,
assim como acontece hoje na
fase 1 da Rua dos Andradas
e no Centro Comercial 10 de
Julho”, assegurou o prefeito
Isael Domingues (PL).
De acordo com a Prefeitura, a ação estava programada para o final do
último ano, mas devido a
solicitação dos comerciantes para não iniciarem as
obras naquele momento, a
medida foi postergada para
2021. A expectativa é que os
trabalhos sejam concluídos
em três meses. Ao longo
das obras, o trecho estará
impedido para a circulação
de veículos.
Fotos: Reprodução GESP

Lorena, Caraguatatuba e Cruzeiro estão entre cidades beneficiadas com
novo projeto social, que conta com investimento superior a R$ 31,3 milhões
Da Redação
RMVale

O governo do Estado de São
Paulo lançou na última quinta-feira (17) o programa Vale
Gás, que vai beneficiar cerca
de quinhentas mil pessoas, em
situação de alta vulnerabilidade, para a compra de botijão
de gás de cozinha (GLP 13kg).

O programa, gerido pela
secretaria de Desenvolvimento
Social, receberá investimento
superior a R$ 31,3 milhões,
alcançando um total de 82
municípios. Na RMVale (Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte) serão
beneficiadas as cidades de
Caçapava, Campos do Jordão,
Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, São José

dos Campos, São Sebastião,
Tremembé e Ubatuba.
De acordo com o projeto, as
famílias inscritas no CadÚnico
(sem Bolsa Família) e com
renda mensal per capita de
até R$ 178 terão acesso a três
parcelas bimestrais do benefício, no valor de R$ 100 cada, a
serem pagas entre os meses de
julho e dezembro de 2021. A
previsão para o pagamento da

primeira parcela do benefício
é 20 de julho.
Para saber se poderá ser inserido no programa, o cidadão
deve entrar no site oficial do
Vale Gás (valegas.sp.gov.br) e
consultar a elegibilidade ao
benefício. O site já está disponível e basta digitar o número
do NIS (Número de Inscrição
Social) para ter acesso às informações.

Evento para anúncio do Vale Gás, programa de assistência do Estado

Secretaria de Saúde de São Sebastião amplia vacinação
e inclui educadores físicos entre os grupos prioritários
Pessoas acima de 47 anos também já são imunizados contra a Covid-19; cidade destaca nova fase do cronograma e locais
Fotos: Reprodução PMSS

Bruna Silva
São Sebastião

Profissional da Saúde de São Sebastião durante trabalhos de vacinação; cidade amplia grupos prioritários

Ampliando a campanha
contra a Covid-19, o prefeito de
São Sebastião, Felipe Augusto
(PSDB), anunciou, na última
terça-feira (15), a imunização
de educadores físicos. O Município já iniciou a aplicação
das doses em pessoas acima
de 47 anos.
Segundo o prefeito, ainda serão divulgados, ao longo desta
semana, os locais e data para
a imunização dos profissionais
de educação física. Foram estabelecidos critérios para que
a categoria seja imunizada,
como a apresentação da carteirinha CREF (Conselho Regional

de Educação Física). A decisão
foi tomada em conjunto com a
secretaria de Saúde. “Atividade
física é saúde!”, comemorou Felipe Augusto nas redes sociais.
São Sebastião iniciou, recentemente, a imunização da
população geral com idade
igual ou acima de 47 anos. O
público com mais de 18 anos,
com comorbidades, também
estão autorizados a receber o
imunizante. A vacinação ocorre
diariamente, das 8h30 às 11h,
nos locais conforme o local
de residência. Há diferentes
pontos de imunização para o
público: a UBS (Unidade Básica
de Saúde) Enseada, Quadra
da Vila Amélia e as unidades
de saúde de Baraqueçaba a
Boraceia.
Para receber a vacina é pre-

ciso apresentar CPF, documento com foto e comprovante de
endereço. Para evitar aglomerações, a orientação da pasta
responsável é que o morador
faça o pré-cadastro na plataforma “Vacina Já” (vacinaja.
sp.gov.br). As pessoas que são
portadoras de comorbidades
terão de apresentar a cópia de
um relatório médico que ateste
a condição de no máximo dois
anos, com CRM do profissional
de saúde. Para pacientes com
diabetes mellitus e formas
graves de hipertensão serão
aceitas as receitas médicas.
Desde o início da campanha
de imunização contra a Covid-19, São Sebastião aplicou
mais de 34,6 mil imunizantes,
sendo 26,1 mil da primeira
dose e 8,4 mil da segunda.
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Pessoas &
Negócios
Difícil resistir as
gostosuras que a
Doceria Açucaradus faz. Super criativos, para todos os
momentos, datas e
pessoas. Fale com
a Gabriela hoje
mesmo!
Bijuterias artesanais e biojóias naturais é a especialidade da Kl.handmade. Cada peça mais
linda que a outra.
Detalhe: entregam
no Brasil todo! Não
é demais??
Looks despojados, charmosos, estilosos, do jeito que
você quer, é fácil
de achar. Procure
na Loja Maria Bonita, no Bairro da
Cruz. Tem novidade
toda semana. Vale a
pena conferir, viu?
Se você é adepto
da lowcarb ou se
ainda não saboreou
essa opção saudável e deliciosa de
comida, pode encomendar nesse momento: Lowcarb
da Vovó Lorena.
Anote o contato:
12.991479445.
Está precisando
de reparos em sua
casa e não sabe
quem chamar?
Anote aí: TM Manutenções. Pequenos e grandes
reparos, limpeza
de caixa d’água,
elétrica e hidráulica, telhados, desentupimento e
pintura!! Contato:
12.988666970
Se você é daqueles que gosta de
hambúrguer caseiro a pedida especial é o La.Rica
Hamburgueria, de
Cachoeira Paulista.
Somente delivery,
então é bom marcar esse contato:
12.992157858.
Se procura um
lugar ideal para
você, que pretende priorizar sua
qualidade de vida
e o desempenho
esportivo através
do treinamento
personalizado, o
endereço certo é
o Studio Priorize!
Excelente!
Dica da Semana:
Quanto mais fazemos pelo próximo,
melhor o mundo
fica. Sabemos que a
fome é um problema sério em nossos dias. Que tal
você reunir alguns
amigos e montar
cestas básicas e
levar para pessoas que precisam?
Um pouquinho de
cada um, faz muito
para o outro. Pense
nisso!

“A sinceridade de um olhar pode nos emocionar através de
sua serenidade, afeto e carinho. Olhe com afeição para aquilo
que você tem ao seu redor e agradeça pela beleza da vida!”

Não deixe de acreditar que cada
momento que se vive pode ser o
mais especial e único de sua vida!

Larissa Manoela

#DiasEspeciais

Os amigos André e Joana fizeram questão
de mandar uma
mensagem especial de aniversário
para nossa querida professora da
Apae, Lucienne
Beatriz, filha de
nossa saudosa e
ex vereadora Odila Conceição da
Silva. Um desejo
de muitos de felicidades, saúde e
muitas alegrias!!
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Valéria Fortes é graduada em direito,

geografia, história e pedagogia. São 32 anos
dedicados à Educação.

É impossível não se admirar com
essa
linda e charmosa Victória Ferrazzol
i. Meiga, determinada e amada. Um beijo,
linda!

Quem surpreendeu linda
mente com uma ação
social foi o atleta Antôni
o Zangrandi. Participou de um IronMan em
Guaratinguetá com a
finalidade de arrecadar
cestas básicas para as
entidades. Resultado: 306
cestas! Merece nossos
aplausos e gratidão!!

o querido Carlos
Um abraço para o noss
ano de vida. Ao lado
Lescura por mais uma
a vida, Reny, Letícia
das belas mulheres de su
essa data tão especial!
e Gabriela, comemorou
Feliz aniversário!

Uma pena esse ano a gente não comemorar como em
muitos anos o aniversário da
marcante SomFree, do nosso
amigo Serginho Capacete.
Gerações foram marcadas por
esse som incrível, por shows
maravilhosos! Fica aqui a gratidão e os parabéns, meu querido
Serginho!!

Quem está toda feliz
por completar os esperados de
zoitos anos
é a charmosa e linda
Kaillani
Otsubo. Parabéns, lin
da! Beijos!!

m
Um no vo ci cl o ta m bé
ilhosa
começou para a marav
a muAndréa Azevedo. Um
cheia
lher de luz, alegria e
bom,
de paz! Você é tudo de
amada! Parabéns!!
Quem “sessentou” essa se
mana
foi nosso conhecido e es
timado
amigo Luiz Alfredo Ge
rvásio
Pereira. Que seja um no
vo ciclo
de luz e harmonia em su
a vida,
meu querido!

Essas mulheres são
demais: Cristina, Jéssica e Brun
a Buzzatto. Que
família de amor, de
alegria e bem
querer! Admiráveis
sempre!

O tempo passa e ela continua nos
encantando: Anna Corina. Doce,
meiga, uma companheira adorável
para qualquer momento! Linda,
você é muito especial!

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??
Mande para nós, hoje mesmo!!
Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com
#táComigo?

