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Lorena salva PA Covid e tenta
resgatar leitos de UTI parados

Paulo Scamilla
renuncia e sai
do governo de
Thales Gabriel

Prefeitura assegura atendimento a gestantes locais, mas pacientes de cidades vizinhas
são desassistidas após anúncio de suspensão de ambulatório em reunião com Estado
Após uma reunião entre a
Prefeitura de Lorena, Governo
do Estado de São Paulo e Santa
Casa de Misericórdia foi definido que não serão reabertos
os oito leitos de UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) e serão

mantidos os atendimentos do
PA Covid-19. Já o Município
contratou uma médica para
assegurar o suporte a gestantes
de alto risco de Lorena, enquanto 13 cidades aguardam
um posicionamento do Estado.

O encontro realizado na Prefeitura, na última quarta-feira, determinou em consenso de que
a não serão reabertos os oito
leitos de UTI desabilitados na
última semana. Alegando uma
redução na procura por inter-

nações, Santa Casa, Prefeitura e
Estado anunciaram que devem
manter o sistema desta forma,
ou seja, com os atuais 18 leitos
de UTI. Questionado sobre os
repasses para as unidades utilizadas sem o devido custeio,

o subsecretário de Assuntos
Metropolitanos da secretaria
Estadual de Desenvolvimento
Regional, Ortiz Junior, destacou
que o Estado paga os leitos
solicitados.
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O vice-prefeito de Cruzeiro, Paulo Roberto Scamilla (MDB), renunciou
ao cargo na manhã desta
quinta-feira (1). Ele encaminhou um documento à
presidência da Câmara,
destacando que não continuará no Executivo, mas
não apresentou o motivo
que desfez a parceria com
o prefeito Thales Gabriel
Fonseca (PSD).
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Marcus Soliva
veta isenção em
áreas próximas
de hospitais

A feira livre de Aparecida, foco de imunização em massa, que será iniciada no sábado: ação contra Covid-19

Reeleição da Câmara entra em
pauta nesta segunda em Lorena
A mesa administrativa da
Câmara de Lorena deve ser
reeleita na próxima semana.
Essa é a expectativa após a
aprovação da alteração na
Lei Orgânica. Os vereadores
devem votar os que conduzirão os trabalhos da Casa
para o biênio 2023 e 2024
na próxima segunda-feira
(5), um ano e seis meses
antes da posse da próxima
mesa administrativa.

Aprovada em primeira e
segunda discussão, por unanimidade, a Lei Orgânica de
Lorena foi alterada último
dia 25. Com a mudança
em paralelo do regimento
interno, o Poder Legislativo
local passa a contar com a
possibilidade de reeleição
da mesa.
De acordo com o atual
presidente, Fábio Longuinho (PSD), apenas os atuais

Pindamonhangaba elabora
prorrogação do prazo da
anistia de juros e multas
A Prefeitura de Pindamonhangaba revelou, na tarde
desta quinta-feira (1), que
está elaborando um projeto
de lei para prorrogar o prazo
para pagamento de multas e
juros dos débitos tributários. A
medida leva em consideração
a pandemia, com foco em con-

tribuintes que não têm acesso
à internet. As solicitações estão
sendo realizadas por uma plataforma online. O prazo para o
pedido se encerraria no dia 30,
mas a secretaria de Finanças e
Orçamento projeta a prorrogação para votação.
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responsáveis pelos cargos
de primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente e presidente, Adilson
Sampaio (Podemos), Wanessa Andrea (Cidadania),
Beto Pereira (DEM) e Longuinho, respectivamente,
se manifestaram pelo pleito
até o término do prazo de
inscrições, ou seja, no último dia 1.
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Aparecida inicia testagem em
massa da Covid-19 em feirantes
A Prefeitura de Aparecida inicia neste fim de
semana o programa de
testagem em massa com
os feirantes e ambulantes
da feira livre. O intuito é
ampliar o planejamento
de proteção da população
em meio à pandemia do
Covid-19, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde). A ação, que pretende
atender cerca de duas mil
pessoas no período das 8h
às 15h, é financiada pelo
aporte conhecido como
“Verba Covid”, destinada
às cidades para o trabalho voltado ao combate
Fotos: Arquivo Atos

Ônibus do Viva Pinda; manifestação que paralisou transporte público

e a prevenção contra a
Covid-19. A iniciativa é
acompanhada pela promessa da Prefeitura que
nas próximas semanas os
comerciantes e pessoas
que trabalham no ramo
hoteleiro serão o foco da
secretaria da Saúde para
o serviço de testagem em
massa. De acordo com o
boletim epidemiológico,
publicado nas redes sociais
da Prefeitura na tarde
desta sexta-feira (2), Aparecida tem hoje 3.368 casos
confirmados, 100 óbitos e
53 pessoas em isolamento
domiciliar.
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Contratados
da Viva Pinda
voltam a parar
na sexta-feira
Os trabalhadores da Viva
Pinda fizeram uma nova
paralisação, com o objetivo
rever a redução do vale-alimentação e método do
banco de horas. Os ônibus já
voltaram a operar.
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A última sessão de Câmara de Guaratinguetá antes
do recesso do legislativo,
realizada na última terça-feira (29), teve como destaque, entre as diversas votações, o veto do Executivo
ao projeto de lei que isenta
a cobrança de taxa de estacionamento rotativo, na
denominada “Zona Verde”
próxima aos hospitais Frei
Galvão, UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) e
Santa Casa. Aprovado no
último dia 8, o projeto de
autoria de Marcelo da Santa Casa (PSD), Fabrício da
Aeronáutica (MDB) e Nei
Carteiro (MDB) aguarda
correções para possível
sanção no próximo semestre.
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Câmara aprova
ações de apoio
a LGBTQIA+
em Cachoeira
A Câmara de Cachoeira
Paulista aprovou o projeto
para a criação da Semana de
Conscientização e Orgulho
LGBTQIA+. Outra proposta
que prevê ações de incentivo
ao trabalho de pessoas trans
e travestis foi lido no plenário, além da apresentação da
sugestão de criação de um
centro municipal de apoio a
essa comunidade.
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Política a conta-gotas...
"Você apagou a
luz e iluminou o Brasil”
Fernando Henrique Cardoso

20 ANOS DE APAGÃO!
2001 o apagão de Fernando Henrique Cardoso!
2021 o apagão de Bolsonaro!
O fantasma do apagão do começo do século volta a rondar o país.
A população mais jovem não tem
noção do que foi o apagão e suas
consequências.
Estima-se que o país perdeu
perto de 50 bilhões de reais, ou
R$320,00 para cada brasileiro a conta, com o racionamento e o aumento
das tarifas - como efeito inibidor do
consumo.
Além destas táticas utilizou-se
de blecautes programados para
evitar o colapso do sistema elétrico
brasileiro.
Neste período de vinte anos o
país modificou a sua matriz energética, a dependência das usinas
hidrelétricas, desenvolvendo outras
fontes e mantendo a termoelétrica
como reserva técnica.

do à frente o Chefe da Casa Civil,
o competente Pedro Parente, que
reaparece no cenário político-administrativo, como executivo na
Petrobras, pós crise do “petrolão”.
É de se ressaltar que o governo não omitiu nenhum detalhe da
gravidade da crise e uma resposta
surpreendente da sociedade que se
manifestou de forma ordenada, cidadã, numa demonstração democrática, ordenada, coesa, responsável,
imbuída, talvez, pela manifestação
das Diretas Já, o Plano Real com
o fim da inflação e a volta do povo
as ruas.
Famílias e empresas tomaram
uma série de ações, desligando os
freezers – símbolo de status -, diminuindo pontos de luz, a utilização de
equipamentos elétricos poupadores
de energia, nas indústrias a substituição da energia elétrica pelo gás.
As ruas ficaram parcialmente
apagadas, a proibição dos eventos

É constrangedor a comparação
no comportamento da sociedade
em um espaço de 20 anos
A energia hidrelétrica atualmente
contribui com 63%´para a matriz
nacional, ficando o restante para
as outras fontes e a “caríssima”
termoelétrica, para atender as crises
hídricas.
Para o governo Fernando Henrique Cardoso foi um fato político-administrativo inesperado, todo
o governo foi surpreendido pelo
colapso energético.
Sem isentar o governo de responsabilidade por um fato de gestão e
falta de planejamento, entretanto,
cabe uma ressalva: a distribuição
dos ministérios aos partidos apoiadores no parlamento.
A garantia para governar!
A tal governabilidade que torna
o presidente refém do poder legislativo e submisso a um possível
processo de impeachment.
O setor energético estava sobre
a responsabilidade do partido dos
Democratas, o DEM, como esteve
o Ministério da Comunicação no
primeiro governo, ao então extinto
PFL (Partido da Frente Liberal).
Posteriormente, o setor energético passou para o comando do
antigo PMDB, tendo à frente o
senador José Sarney, o ícone político da bancada do norte do país no
parlamento.
A privatização da Eletronorte
comprova a influência da bancada
do norte no setor energético e os
“jabutis”, leia-se, benefícios e privilégios, introduzidos no programa
de privatização.
Diante do colapso o governo Fernando Henrique não se omitiu e não
transferiu a culpa ao partido aliado.
Criou um gabinete de crise, ten-

noturnos, jogos de futebol, shows.
Se passaram vinte anos e os especialistas apontam que novo risco
de racionamento é possível diante
da crise hídrica na região das usinas
fornecedoras de energia.
A saída para a eliminação das
crises futuras é o aumento da energia
eólica, solar, numa relação de 40%
somente para a fonte hidrelétrica.
Outra providência imprescindível: o controle das queimadas na
Amazônia, para o restabelecimento
do ciclo das chuvas para a região
centro-oeste – para o agronegócio
– e para a região sul-sudeste- onde
se encontram os reservatórios e as
usinas geradoras de energia elétrica.
20 anos se passaram e a constatação de que o colapso que vamos
atravessar é de uma crise de mediocridade, de uma sociedade que
perdeu o sentido de urbanidade,
civilidade e respeito a vida.
Se 20 anos atrás a sociedade
percebeu a gravidade do colapso
energético, agora a sensação, estamos num processo acelerado de
ruptura na sociedade em que a ética,
a moral, o comportamento humano,
a educação, se deterioram e onde a
criminalidade torna-se uma banalidade e a constatação inapelável de
um apagão coletivo de educação da
sociedade.
É constrangedor a comparação
no comportamento da sociedade em
um espaço de 20 anos. Pioramos!
Em 2001 abrimos a mão de um
conforto e agora estamos abrindo a
mão de viver, quando desobedecemos às regras mais simples de sobrevivência diante de uma pandemia.
O Brasil é um apagão só!!

Tô fora!!!
A renúncia de Paulo Scamilla do
cargo de vice-prefeito de Cruzeiro
agitou o mercado político esta semana, e fomentou a especulação sobre
as eventuais motivações. A primeira
onda de boatos pós divulgação seria
pela intenção do prefeito Thales
Gabriel em deixar o comando da
cidade em ‘suas mãos’, para ser
deputado estadual; num segundo
momento, uma estratégia de romper
agora, para ‘estar livre’ de qualquer
‘ônus’ na temporada de 2024. Quem
viver, verá...
No fio da navalha
Mal os eleitores de Cruzeiro
absorveram a renúncia de Scamilla
ao cargo de vice-prefeito, surgiram
rumores ‘velados’ que presidente
da Câmara, Jorge Currila – agora o
vice, andou recebendo mensagens
cifradas, indagando a possibilidade
dele assumir a Prefeitura, numa
eventual ‘impossibilidade’ de Thales Gabriel em continuar no cargo,
talvez por uma candidatura precoce,
uma dificuldade jurídica ou até uma
cassação...
Encolhendo
Em semana decisiva em Cruzeiro, notícias de bastidores dão conta
que o ex-vereador Paulo Vieira foi
convidado a deixar a liderança regional do PL; falaram que o controle
da sigla agora está com Luiz Eduardo, de São José do Barreiro, que
atua como assessor na Assembleia
Legislativa do Estado.
Caiu a ficha!!!
Comenta-se em Cruzeiro que
agora caiu a ficha do secretário Zé
Rogério, que para sobreviver na
política, vai precisar de mandato.
Como 'não tem bala na agulha' para
disputar para prefeito, segundo a
patuleia, vai tentar seu retorno à
Câmara – assim mesmo, terá de
combinar com os eleitores. Talvez
isso explique a quantidade de comissionados que indicou na Prefeitura...
Tabuleiro de xadrez
Há quem aposte em Pindamonhangaba que ‘a trinca’ de oposição
ao prefeito Isael Domingues na
Câmara estaria praticamente reduzida à uma dupla – parece que um
deles teria se rendido novamente
aos favores da administração; e
pelo andar da carruagem, disseram
ainda que, em breve, a dupla deve
dissolver e, quem sobrar, ou seja,
o homem que esconde ‘molho de
macarrão’ na barba, vai seguir em
‘carreira solo’. A propósito, como
andam as conversas entre o gabinete
e a presidência daquela mega Cooperativa, intermediada por um dos
vereadores para a construção de um
grande empreendimento da cidade?
Quem lê, que entenda...
Reciclado...
Quem diria que o ex-vereador
Ronaldo Pipas, de opositor contumaz da administração Isael Domingues na legislatura passada, se
tornaria um ‘quase comissionado’
da Prefeitura de Pinda! Disseram
que após ser barrado nas urnas da
eleição passada e cair no esquecimento da patuleia, a única mão
estendida foi justamente do prefeito
que ele tanto criticou...
Parece, mas não é...
A especulação política de Guará atribui à campanha velada as
constantes aparições de Dani Dias
e Régis Yasumura – ‘colados’ ao
prefeito Marcus Soliva – em todos e
quaisquer eventos da cidade, mas os
governistas contestam, justificando
como mera coincidência. Por outro
lado, no circuito Câmara-Prefeitura
e ‘afins’, o diagnóstico é de ciúmes
e sentimento de invasão de área.

Perguntem ‘àquele’ que conseguiu
o cargo mas não ganhou acesso às
principais conversas do Palácio e,
se der moleza, é atropelado pela
oposição!!!
Jogo duplo
Circula entre os bem informados
de Guaratinguetá que a escolha do
próximo presidente da Câmara,
dependendo do resultado da eleição
para deputado na cidade, correrá o
risco de ser a mais acirrada da história, principalmente se Régis Yasumura for eleito para Assembleia
Legislativa. Há quem garanta que
a 'aposta velada' de pelo menos três
vereadores que postulam a sucessão
de Arilson é motivada pelo fato da
dupla importância: ser presidente
no segundo biênio e poder substituir
Marcus Soliva na Prefeitura, como
'vice-prefeito' de plantão...
O 'bonde do Mineiro'
Esta semana o o prefeito Antonio
Mineiro acabou provocando uma
'aglomeração administrativa' no
bairro rural de São Miguel – cerca de
38 km do centro
de Cachoeira.
Acompanhado
por vários vereadores, secretários e colaboradores, Mineiro
foi entregar uma
ambulância toAntonio Mineiro
talmente equipada para uso exclusido do bairro,
e também promover um encontro de
sua equipe de governo com os moradores para alinhar um planejamento
de serviços da Prefeitura no local.
Segundo tempo
E por falar em presidência,
a próxima sessão de Câmara de
Lorena deverá ser de ‘temperatura
máxima’, porque como de praxe,
neste período os vereadores sempre
antecedem a eleição do futuro presidente. Ao que tudo indica, Fábio
Longuinho deverá ser homologado
para continuar no comando da Casa
de Leis por mais um biênio, já que
as mudanças no regimento e na Lei
70 anos de tradição
A família Malerba movimentou a manhã da última
quinta-feira com a celebração dos 70 anos
do Posto Malerba em
Lorena. Amigos tradicionais, clientes, autoridades, colaboradores
e vários ex-funcionários
que conquistaram suas
aposentadorias escrevendo a história da empresa participaram de
um café da manhã nas
dependências do Posto.
O encontro também recordou Abílio Malerba,
patriarca da família e
idealizador do negócio,
que se transformou em
um dos pontos mais
bem frequentados e politizados
da região, que cruza gerações no
cotidiano do Vale.

Orgânica do Município – permitindo a reeleição – foram aprovadas
por unanimidade de votos.
Até aos 45 do 2º tempo...
Mesmo com todas as possibilidades de Fábio Longuinho continuar na presidência da Câmara de
Lorena, até o final de 2024, o pessoal da Praça afirma que a ‘minoria
insatisfeita’ tentou articular entre
alguns gabinetes da Casa a tentativa de mudar as ‘regras do jogo’,
digo, da reeleição já acertada com
os vereadores. Disseram que ‘um
deles’ – o que conspira pelo lado de
fora do plenário – chegou prometer
até o que não tinha. Perguntem ao
'homem da cabeça grande'!!!
Passando a régua...
Após uma semana intensa de viagens, reuniões estressantes, acertos
e desacertos na conexão Governo
do Estado e Santa Casa de Lorena,
o prefeito Sylvio Ballerini fechou
a sexta-feira com boas notícias.
Início da pavimentação do acesso
à Comil – que deverá receber duas
novas indústrias com expectativas
de mais de 200 postos de empregos – a expansão da Apolo, com
acréscimo de mais 150 contratações.
Para próxima semana, Sylvinho está
agendando com Doria para definir
valores e início de atendimento regional das especialidades de saúde
que vêm para cidade.
Perguntar não ofende
Procede que um dos candidatos
que disputou contra Isael Domingues nas últimas eleições em Pinda
está tentando conquistar seu apoio
para 2024?
O que muitos querem...
...saber em Guará: Com o propenso retorno de Marcelo Coutinho
– o Celão ao exercício da vereança
após o recesso, com quem ele deverá
ajustar contas primeiro? Com o homem que senta no centro da mesa ou
com aquele que tem acento marcado
a direita de quem entra no plenário?
Ou será com quem puxa o cordão da
bancada feminina???

O empresário Jorge Malerba em um
dos momentos da comemoração, posa
para foto junto a imagem do pai, Abílio
Malerba, com o prefeito Sylvio Ballerini
e o amigo Antonio Carlos
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Câmara vota reeleição
de mesa para próximo
biênio em Lorena
Proposta aprovada altera Lei Orgânica
e regimento interno, garantino nova
chance para atual comando da Casa
Rafaela Lourenço
Lorena

A mesa administrativa da
Câmara de Lorena deve ser
reeleita na próxima semana.
Essa é a expectativa após a
aprovação da alteração na
Lei Orgânica. Os vereadores
devem votar os que conduzirão os trabalhos da Casa
para o biênio 2023 e 2024
na próxima segunda-feira
(5), um ano e seis meses
antes da posse da próxima
mesa administrativa.
Aprovada em primeira
e segunda discussão, por
unanimidade, a Lei Orgânica
de Lorena foi alterada último dia 25. Com a mudança
em paralelo do regimento
interno, o Poder Legislativo
local passa a contar com a
possibilidade de reeleição
da mesa.
De acordo com o atual
presidente, Fábio Longuinho (PSD), apenas os atuais
responsáveis pelos cargos
de primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente e presidente, Adilson
Sampaio (Podemos), Wanes-

sa Andrea (Cidadania), Beto
Pereira (DEM) e Longuinho, respectivamente, se
manifestaram pelo pleito
até o término do prazo
de inscrições, ou seja, no
último dia 1.
Longuinho, que segue
confiante com a harmonia
entre os parlamentares
nesta legislatura, destacou
que as alterações atendem
ao pedido dos vereadores.
“Na verdade foi uma aclamação dos vereadores que
estão entendendo que essa
mesa administrativa tem
apresentado, em tão curto
espaço de tempo, resultados muito positivos e uma
estabilidade que não se
via no passado. Seguimos
otimistas”, frisou.
A eleição será realizada
nesta segunda-feira (5),
a partir das 17h. “Toda
eleição é por ato da mesa, e
ela convoca a qualquer momento. Nós, que já aproveitamos que aprovamos as
alterações na Lei Orgânica
e o Regimento Interno, já
determinamos a marcação
da data, mas isso já era
previsto”.

Scamilla renúncia à vice
prefeitura e abre vácuo
no palanque de Thales
Com longo histórico de mandatos
entre Executivo e Legislativo, ele
não destacou motivo para decisão
Da Redação
Cruzeiro

O vice-prefeito de Cruzeiro,
Paulo Roberto Scamilla (MDB)
renunciou ao cargo na manhã
desta quinta-feira (1). Ele encaminhou um documento à
presidência da Câmara, destacando que não continuará no
Executivo, mas não apresentou
o motivo que desfez a parceria
com o prefeito Thales Gabriel
Fonseca (PSD).
Eleitos em novembro de
2020, com 26.597 dos votos,
a dupla chegou a seis meses de
mandato com projetos de alta
divulgação, como a construção
de uma estação de tratamento
de esgoto, que promete chegar
a 100% de tratamento na
cidade, a implantação de um
hospital regional no acesso
ao município, anunciado pelo
governador João Doria (PSDB)
em maio, além do projeto para
a construção de um shopping
(proposta que já contaria com
parceiros comerciais interessados).
Em 2021, Scamilla substituiu
o médico Davi Mota Costa (PV),
vice no primeiro mandato de
Fonseca. Tabelião, nascido em
Guaratinguetá, o ex-vice-prefeito foi chefe do Executivo de
Cruzeiro entre 1982 e 1985,

ocupando também o cargo
de vereador.
Em ofício encaminhado ao
presidente da Câmara, Jorge
Currila (PL), Scamilla não
indicou o que teria motivado
a renúncia. “Fortes razões
levam-me à vossa presença
para comunicar que, através
dessa, renuncio, como de fato
renunciado está, o mandato
de vice-prefeito, que me foi
conferido pelo valoroso povo
de Cruzeiro, nas eleições municipais de 15 de novembro
de 2020”.
Horas depois, ao lado do
próprio prefeito, Scamilla
falou sobre a medida. “São
fortes razões pessoais. Nenhuma razão de ordem administrativa ou política me fez
tomar essa decisão, baseada
no fato também de que o
prefeito goza de muita saúde
e assim, cumprirá por inteiro
seu mandato”.
Fonseca agradeceu o ex-vice, mas garantiu que espera
seguir contando com o apoio.
“Quero afirmar que estejamos
juntos, você (Scamilla) como
um orientador, um mentor
do nosso governo”, solicitou.
Agora sem um vice, o nome
que assume a cidade em
possibilidade de ausência
do prefeito é o presidente da
Câmara.
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Estado, Lorena e Santa Casa
mantém PA Covid, mas leitos
de oito UTI seguem fechados
Prefeitura assegura atendimento à gestantes locais e cidades vizinhas
são desassistidas após anúncio de suspensão de ambulatório
Fotos: Rafaela Lourenço

Principal acesso ao serviço 24 horas da Santa Casa de Lorena, que mantém ambulatório SUS, após debates e acertos com Prefeitura e Estado
Rafaela Lourenço
Lorena

Após uma reunião entre a
Prefeitura de Lorena, Governo
do Estado de São Paulo e Santa
Casa de Misericórdia, foi definido que não serão reabertos
os oito leitos de UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) e serão
mantidos os atendimentos do
PA Covid-19. Já o Município
contratou uma médica para
assegurar o suporte a gestantes
de alto risco de Lorena, enquanto 13 cidades aguardam
um posicionamento do Estado.
O encontro realizado na Prefeitura, na última quarta-feira,
determinou em consenso de
que a não serão reabertos os
oito leitos de UTI desabilitados
na última semana. Alegando
uma redução na procura por
internações, Santa Casa, Prefeitura e Estado anunciaram
que devem manter o sistema
de saúde desta forma, ou seja,
com os atuais 18 leitos de UTI.
Questionado sobre os repasses para as unidades utilizadas sem o devido custeio,
o subsecretário de Assuntos
Metropolitanos da secretaria
Estadual de Desenvolvimento
Regional, Ortiz Junior, destacou
que o Estado faz o pagamento
dos leitos solicitados. “Esses
oito leitos dependem de uma
situação entre a Santa Casa e o
Município. Há total condição de
transformar qualquer leito de
clínica médica para novamente
UTI. Todos os leitos solicitados
ao Estado, cadastrados, que são
os 18, estão rigorosamente
custeados pelo governo”.
Segundo o superintendente
do hospital, Dario Costa, ter
100% de ocupação de UTI não
é indicador para abrir mais
leitos, e sim, a análise de todos
os dados como de internação
de enfermaria, a gravidade do
paciente e o número de atendimentos de porta. "Se você tem
uma demanda crescente, você
é obrigado a pensar na estratégia, como aconteceu em março
para ampliar os leitos. Se você
tem 100% de ocupação de UTI,
pacientes que estão há mais
de 15 dias internados, onde
a média de um tratamento de
um paciente é 21, você não
precisa se preocupar com isso,
de imediato”, explicou Costa.
Quanto ao PA Covid, que poderia paralisar os atendimentos
no último dia de contrato,
o dia 30 de junho, por falta
dos repasses de dois meses,
totalizando R$ 2,2 milhões, a
Prefeitura entrou em acordo
com o hospital garantindo a sequência dos atendimentos que
seguem em queda de procura.
De acordo com o secretário
de Saúde de Lorena, Antonio
Carlos Fabreti, os atendimentos de porta PA Covid tiveram
uma redução nas últimas duas

semanas, de aproximadamente
150 diários, alcançando os
60 atualmente, um possível
resultado da campanha de
vacinação, que iniciou os atendimentos neste sábado (3) para
pessoas sem comorbidades
com 40 e 41 anos.
Outro assunto abordado
na reunião e que causou um
déficit ainda maior na região
é a suspensão do Ambulatório
de Gestação de Alto Risco, que
atendia mães de Lorena e mais
13 cidades como referência.
Sem os repasses desde janeiro,
o hospital precisou paralisar os
atendimentos.
Para garantir o serviço às
gestantes da cidade, Lorena
contratou uma médica para
atender por semana na secretaria de Saúde. “Gostei da
médica. Já estou fazendo a
cotação, já vou enviar para
o jurídico e já passo todo o
processo de contratação de
urgência, uma compra direta.
Vamos contratar essa médica
para atender semanalmente

pra mim, em torno de oitenta mães”, explicou Fabreti,
ao completar que as cidades
vizinhas interessadas no atendimento podem pactuar com
a Santa Casa e auxiliar nos
repasses pelo serviço “É o que
falta muito nos municípios essa
pactuação, uma discussão mais
regionalizada. Os municípios
que se reúnam, não só chorar,
berrar e querer”.
O prefeito Sylvio Ballerini
(PSDB) alegou que tem conversado com cidades vizinhas
para receber um auxílio pelos
serviços prestados na saúde.
“A conversa é boa, mas eles
também têm as dificuldades
deles, são cidades menores que
não tem uma arrecadação boa.
Mas ao mesmo tempo a gente
quer que essas cidades, que
não têm essa infraestrutura,
possam aproveitar da estrutura
melhor que tem em Lorena”.
Ortiz Junior explicou que não
há convênio assinado para esta
especialidade em 2021, e que
os repasses realizados no ano

passado eram provenientes
da economia gerada com a
municipalização do Hospital
Universitário de Taubaté, R$2
milhões divididos para cinco
cidades em diferentes serviços,
Lorena, Cruzeiro, Guaratinguetá, Aparecida e Cunha. E
destacou ainda que antes deste
convênio, finalizado em dezembro, as prefeituras já eram
responsáveis pelo atendimento.
Os sete prefeitos do Vale
Histórico, além de Cruzeiro
(Thales Gabriel - PSD) e Cachoeira Paulista (Antônio Carlos
Mineiro - MDB) assinaram um
ofício conjunto solicitando a
retomada desses convênios
como o de Lorena, referência
para a gestação de alto risco,
para que as gestantes não
sejam prejudicadas sem o
atendimento.
Durante a reunião em Lorena, Ortiz Junior anunciou
que no início desta semana
haverá um encontro, em São
Paulo, para tratar sobre esses
convênios.
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Programa SP Acolhe cria auxílio de R$ 300 a
famílias que perderam parentes na pandemia
Ação foca registrados no CadÚnico, com aporte superior a R$ 20 milhões e deve atender 11.026 famílias
Da Redação
RMVale

O governo do Estado de
São Paulo lançou na última
terça-feira, dia 29, o programa SP Acolhe, que promete
um auxílio mensal de R$300
a famílias carentes que perderam um integrante familiar por causa da Covid-19.
A ação deve oferecer mais
de 11 mil bolsas em todo
estado.
O benefício será pago
às famílias inscritas no
CadÚnico que possuem
renda mensal de até três
salários mínimos (R$ 3,3
mil) e tenham perdido algum familiar (cônjuge, mãe,
pai, avô, avó, filho ou filha
e outros parentes) para a
Covid-19. O programa vai
considerar todas as estruturas familiares, com exceção

de composição unifamiliar
(uma única pessoa).
Além disso, os interessados devem fazer uma consulta informando o número
NIS (Número de Identificação Social) no site bolsadopovo.sp.gov.br. De acordo
com Prefeitura, o primeiro
pagamento será efetuado no
próximo dia 20 e o último
no mês de dezembro, totalizando R$ 1,8 mil. Segundo
o Estado, o programa deve
beneficiar 11.026 famílias
e terá um investimento de
R$ 20 milhões.
Programas sociais – O SP
Acolhe é o segundo benefício lançado pelo governo do
Estado neste mês. No último
dia 17, o governo tucano
lançou o programa Vale Gás.
Na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte), as cidades
de Caçapava, Campos do

Pindamonhangaba elabora
prorrogação do prazo da
anistia de juros e multas
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba revelou, na tarde
desta quinta-feira (1), que
está elaborando um projeto
de lei para prorrogar o prazo
para pagamento de multas e
juros dos débitos tributários.
A medida leva em consideração a pandemia, com foco em
contribuintes que não têm
acesso à internet. As solicitações estão sendo realizadas
por uma plataforma online.
O prazo para o pedido se
encerraria na última quarta-feira (30), mas a secretaria
de Finanças e Orçamento
projeta a prorrogação para
que seja enviada para votação no Legislativo. Se o projeto for aprovado na Câmara,
o contribuinte que pagar à
vista terá uma redução no
valor de juros e multas de
90%. Para aqueles que optarem pelo parcelamento,
a redução será de 80% (a

parcela não pode ter valor
inferior a R$102,20).
O projeto vale para dívidas
relacionadas a IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano),
ISS (Imposto Sobre Serviços)
e taxa de serviços municipais,
não abrangendo multas de
auto de infração ou penalidade por infringências à
legislação municipal.
A solicitação para o benefício poderá ser feita pelo 1
Doc, no link pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento.
A remissão só pode ser
concedida para os débitos
inscritos em dívida ativa.
Para requerer o benefício, o
morador deve estar com seu
cadastro imobiliário em dia.
Em caso de parcelamento, o
atraso de duas parcelas pode
gerar o cancelamento do
acordo e perda do direito de
uma nova solicitação. Quem
optar pelo pagamento à vista
e não pagar na data terá a
solicitação cancelada. Para
realizar outro acordo o pagamento deve ser parcelado.

Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, São José dos Campos,
São Sebastião, Tremembé,
Bananal e Ubatuba foram
contempladas.
De acordo com o projeto,
as famílias inscritas no CadÚnico, sem Bolsa Família,
e com renda mensal per
capita de até R$ 17, 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.

Fotos: Reprodução GESP

Apresentação do programa SP Acolhe, no Palácio dos Bandeirantes; ação para amenizar impactos da Covid
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Com restauração de nascente, Parque Ecológico
do Taboão é reaberto após um ano e três meses
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 PROC. Nº 174/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de tubos de concreto armado e gelo
baiano, pelo período de 12 (doze) meses, e registro de preços para aquisição de blocos,
bloquetes, canaletas, guias de concreto e tijolos para conservação e manutenção dos
próprios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em
todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI
EPP CNPJ: 00.869.442/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,29,30
VALOR TOTAL: R$ 1.588.073,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil e setenta
e tres reais)
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,25,26,31,32
VALOR TOTAL: R$ 164.650,00 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/07/2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 04 - Convênio n° 01/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVENIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ Nº: 51.779.304/0001-30
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento efetivam-se o repasse das importâncias
de R$ 1.152.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil reais), para a manutenção
dos serviços de oito leitos de UTI tipo II para enfrentamento da Covid-19 (8 leitos x
1.600,00 por leito x 90 dias), em caráter excepcional e temporário retroativo ao período de
16/03/21 a 17/06/21, e R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para manutenção dos serviços
exclusivos aos atendimentos decorrentes do COVID-19 (PA COVID-19 e internações
clinicas decorrentes da COVID-19), em caráter excepcional e temporário pelo período
de 01/07/21 a 30/09/21, disponibilizados ao município em favor da Irmandade da Sta
Casa de Misericórdia de Lorena, nos termos dos autos do processo n° 5006/21GPRO.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica acrescido o valor global do
convenio, no montante de R$ 2.052.000,00 (dois milhões e cinquenta e dois mil reais),
destinados a garantir a assistência de urgência de emergência e medico hospitalar aos
pacientes de oito leitos de UTI tipo II para enfrentamento da COVID-19, e a garantir a
assistência de urgência e emergência e medico hospitalar aos pacientes suspeitos e/ou
portadores do COVID-19, conforme especificações técnicas e quantitativas constantes
no Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante do presente termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor mencionado na Clausula Segunda será repassado em
quatro parcelas sendo primeira de R$ 1.152.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e
dois mil reais) e as demais de R$ 300.000,00 trezentos mil reais) nas seguintes datas:
1ª – 01/07/21, 2ª 01/08/21 – 3ª 01/09/21 – 4ª 01/10/21.
CLÁUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula Oitava do convenio original n° 01/2021
firmado em 29/01/21 que vigora com o seguinte teor:
“A Conveniada receberá da Convenente para execução do convenio, referente ao período
de 12 (doze) meses, o valor global de R$ 45.152.917,56 (quarenta e cinco milhões, cento
e cinquenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), sendo
R$ 28.352.917,56 (vinte e oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos
e dezessete reais cinquenta e seis centavos), provenientes do Ministério da Saúde e
R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais) provenientes do Tesouro
Municipal, de acordo com o previsto nas clausulas nona, decima e decima primeira”
CLÁUSULA QUINTA: Fica alterado o paragrafo primeiro da Clausula Nona do convenio
original n° 01/21, que vigorará com o seguinte teor:
“PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor proveniente do Ministério da Saúde estimado para
a execução em 12 (doze) meses, importa em R$ 28.352.917,56 (vinte e oito milhões,
trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e dezessete reais cinquenta e seis centavos),
incluído no presente a Portaria 3166 de 20/12/2013, que serão custeados pelo Fundo
Nacional de Saúde e repassados à Conveniada por intermédio do Fundo Municipal de
Saúde”
CLÁUSULA SETIMA: As partes atenderão às determinações do art. 187 das instruções
normativas n° 01/20 do TCE/SP no que couber.
CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Convênio Original.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2021 PROC. Nº 100/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de consumo para o Centro
de Esterilização Animal pelo período de 12 meses, que integrou o Edital em todos os termos
e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ: 53.611.125/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 52,54
VALOR TOTAL: R$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/07/2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2021 PROC. Nº 124/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de aquisição de capsulas e embalagens
a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena pelo período de 12 (doze)
meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a secretaria
requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: EMBAFARMA EMBALAGENS E ACESSÓRIOS PARA FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ: 04.099.658/0001-53
VENCEDORA DOS ITENS: 09,11,13,17,21,23,25,27,31,33,55
VALOR TOTAL: R$ 19.210,00 (dezenove mil, duzentos e dez reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 02/07/2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 PROC. Nº 120/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de desassoreamento de rios, manutenção de segurança de
melhoria em escoamento de águas de chuva para execução de serviços de limpeza e
desassoreamento com remoção de material de descarte de rios córregos para prevenção
de enchentes, conforme necessidades apresentadas, pelo período de 12 (doze) meses, que
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante
tiver necessidade.
CONTRATADA: KARAJÁ CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
CNPJ: 12.476.090/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 02/07/2021

Espaço ambiental conta com o plantio de vinte mil mudas e
manutenção para eliminar pragas; investimento de R$ 560 mil
Fotos: Thamiris Silva

Thamiris Silva
Lorena

Em processo de recuperação
da margem da nascente modelo, Ipê, com o CBHPS (Comitê
das Bacias Hidrográficas do
Rio Paraíba do Sul) por meio
do Fehidro (Fundo Estadual
de Recursos Hídricos), o Parque do Taboão voltou a abrir
as portas para a população.
O espaço é foco de ações que
incluíram Lorena no Programa
Município Verdeazul.
O trabalho, iniciado em julho
de 2019, tem duração prevista
de quarenta meses e já está na
fase de manutenção das vinte
mil mudas de espécies nativas
plantadas.
O investimento total de
R$559.868,08 será pago por
meio de parcelas avaliadas pelo
andamento do projeto. Todo o
processo é feito por meio dos
documentos enviados para o
fundo estadual para avaliação
dos gastos e aprovação do
trabalho.
O secretário do Meio Ambiente, Radamés Corrêa, destacou que a área estava abandonada há décadas. “O histórico
daqui da área é de fazendas que
foram desapropriadas para a
construção aqui da barragem,
então se tornou tudo pasto.
Essa barragem foi desenvolvida por volta do ano de 1965
para amenizar as enchentes
que aconteciam no município,
e até o ano de 2007 essa área

Acesso à área de nascente, em sistema desenvolvido por projeto em Lorena; Parque reaberto para visitas

estava abandonada”, contou,
sobre a necessidade do serviço
realizado.
Com o Programa Município
Verdeazul, além do reconhecimento aos profissionais e ao
município, a Prefeitura garantiu o apoio para a proteção do
solo, aumentando a qualidade
da água, a melhoria na biodiversidade e qualidade do ar.
O programa, que tem o intuito de medir e apoiar a eficiência
da gestão ambiental, foi criado
em 2007 oferecendo o Certificado Município VerdeAzul
às cidades que comprovem
propostas de investimento na
recuperação ambiental.
Sobre a obra de recuperação da margem da nascente,
a Secretaria destacou que

são dois tipos de processos
realizados: o de plantio total
e o de enriquecimento na
área. O trabalho é realizado
por quatro funcionários da
Prefeitura, com o auxílio da
empresa Ecovale, que exerce
as funções de limpeza do
terreno, demarcação, adubação, calagem (preparo do
solo para o cultivo agrícola) e depois o plantio. “Eles
abrem os berços (covas para
plantio), colocam o hidrogel e
plantam. Estamos na etapa de
manutenção, devido à espécie
barquearia (planta), invasora
e exótica. Ela compete com
as mudas, então precisa ser
controlada para que as mudas
não sejam mortas”, explicou o
secretário.

Parque – Fechado desde
o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, o
Parque do Taboão retoma o
atendimento à população neste
final de semana. Os interessados em conhecer o parque
podem ir ao local de terça-feira
a domingo das 8h às 16h. “Nós
ainda continuamos oferecendo mudas para o plantio nas
calçadas de forma gratuita. As
pessoas que desejam as mudas
podem procurar a secretaria
e realizar a solicitação”, informou Radamés.
Outras informações sobre o
local e os serviços oferecidos
podem ser acessados pela rede
social oficial do parque, no link
instagram.com/secmeioambientelorena.

Importância do monitoramento do
sistema de abastecimento de água

Águas Piquete reforça compromisso em distribuição de água com qualidade
Da Redação
Piquete

A água tem um papel essencial na sobrevivência e
desenvolvimento da sociedade. O objetivo dos sistemas de
abastecimento, além de fornecer água potável, é combater
os desperdícios nas redes de
distribuição a fim de garantir
a disponibilidade hídrica em
quantidade e qualidade para
a população.
A eficiência e qualidade dos
serviços de abastecimento de
água no município de Piquete
é prioridade, com isso a Águas
Piquete, operação do grupo

Iguá, realiza um trabalho diário de monitoramento para
analisar o funcionamento
da rede de distribuição para
evitar possíveis vazamentos
de água e problemas nas
tubulações que podem comprometer o abastecimento no
município.
“Temos investido em novas tecnologias para trazer
melhorias no sistema de
distribuição de água em Piquete. Por meio do Sistema
de Telemetria, que oferece
em tempo real os níveis dos
reservatórios do município,
é possível acompanhar de
maneira mais precisa o abas-

Editais de Proclamas — APARECIDA
ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA,
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber
de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
2354 – Gabriel Henrique dos Santos Vilela e Anna Laura Araújo
Gomes. Ele, nacionalidade brasileira, estampista, solteiro, nascido no
dia 20 de setembro de 1995, residente e domiciliado na Rua Amélia
Santos Braga, 50, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Célio Benedito
Vilela e Helena Maria Oliveira dos Santos Vilela. Ela, nacionalidade
brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 11 de fevereiro de 1999,
residente e domiciliada na Rua João Maria Guimarães Filippo, 70,
Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de José Carlos Gomes e Valdirene
Aparecida de Araújo Gomes.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP.
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 024/2021 - Edital nº 24/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 117/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS ITENS
DE SAÚDE, PARA CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS, REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, E ACORDOS ADMINISTRATIVOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS ATRAVÉS DE
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 15 de julho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 11h30min (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000.
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010

tecimento, inclusive podendo
ser operado remotamente
pela nossa equipe. Além
disso, utilizamos a VRP (Válvula Reguladora de Pressão),
que de maneira automatizada equilibra a pressão da
rede e estabiliza o sistema,
e também o equipamento
de Geofone, que identifica
possíveis vazamentos ocultos, minimizando os riscos
de perdas de água” afirma o
diretor operacional da Águas
Piquete, Sérgio Bovo.
Segundo Bovo, mesmo
diante dos avanços tecnológicos que otimizam a prestação
de serviços, ainda é importan-

te a contribuição dos clientes
no combate das perdas de
água nos bairros.
“É fundamental esta colaboração dos clientes, que
ao avisar sobre possíveis
vazamentos ou fraudes no sistema, auxiliam nossa equipe
no monitoramento e controle
de perdas na distribuição de
água” acrescenta.
Em caso de identificação
de vazamento de água, a
população pode entrar em
contato com a Águas Piquete
pelos canais de atendimento
0800 202 0120, Whatsapp
17-99641-3259 ou pelo site
iguasa.com.br/piquete.

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:
WELLINGTON SHIMIZU, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em
administração, estado civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em São José dos
Campos-SP, no dia 01 de janeiro de 1977, residente e domiciliado Rua Álvaro Pinto
Madureira, nº 395, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de HIROSHI
SHIMIZU e KAZUE SHIMIZU.
PRISCILA BARBOSA COIMBRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
novembro de 1988, residente e domiciliada Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 395, Chácara
da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de ARTUR JOSÉ COIMBRA e MARIA ANTONIA
BARBOSA COIMBRA. 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, 01 de julho de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedor, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia
11 de janeiro de 1994, residente e domiciliado Rua Brazilina Correa Leite Casagrande,
nº 156, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ EVANGELISTA BISPO DE
JESUS e ANA ROSA DA SILVA OLIVEIRA.
MARIA LUIZA DAS DÔRES NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
escritório, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em PindamonhangabaSP, no dia 20 de novembro de 1996, residente e domiciliada Rua Brazilina Correa
Leite Casagrande, nº 156, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ DE OLIVEIRA
NEVES e LUCIA HELENA DAS DÔRES NEVES. 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, 02 de julho de 2021
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ LAZARIO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
setembro de 1996, residente e domiciliado Rua Anacleto Rosas Junior, nº 366,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ LAZARIO e MARINA DE JESUS
SANTOS LAZARIO.
STÉFANE APARECIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26
de janeiro de 2002, residente e domiciliada Rua Anacleto Rosas Junior, nº 366, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de ANDERSON CRISTIANO OLIVEIRA SOUZA e
MARIA HELENA MARIANO. 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, 02 de julho de 2021.
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Aparecida inicia testagem em massa
da Covid-19 em feirantes e ambulantes
Movimento da feira preocupa Prefeitura, que aposta na atenção direta ao centro; cidade tem 3.368 casos
Da Redação
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida
inicia neste fim de semana
o programa de testagem
em massa com os feirantes
e ambulantes da feira livre.
O intuito é ampliar o planejamento de proteção da
população em meio à pandemia do Covid-19, seguindo
as recomendações da OMS
(Organização Mundial da
Saúde).
A ação, que pretende atender cerca de duas mil pessoas no período das 8h às 15h,
é financiada pelo aporte
conhecido como “Verba
Covid”, destinada às cidades

para o trabalho voltado
ao combate e a prevenção
contra a Covid-19.
A iniciativa é acompanhada pela promessa da
Prefeitura que nas próximas
semanas os comerciantes
e pessoas que trabalham
no ramo hoteleiro serão o
foco da secretaria da Saúde
para o serviço de testagem
em massa.
De acordo com o boletim
epidemiológico, publicado
nas redes sociais da Prefeitura na tarde desta sexta-feira (2), Aparecida tem hoje
3.368 casos confirmados,
100 óbitos e 53 pessoas em
isolamento domiciliar.
Apoio – Programa federativo de enfrentamento ao

novo coronavírus, a Verba
Covid foi aprovada pelo
Senado, distribuindo o valor
de R$ 60 milhões a estados
e municípios.
Apesar dos cuidados, a
ação anunciada pela secretaria de Saúde segue em parte
o sugerido pela Organização Mundial de Saúde, que
destaca que o trabalho de
testagem em massa deve ser
realizado juntamente com o
isolamento social para reduzir a propagação do vírus.
Outras informações sobre o atendimento estão
publicadas no site oficial da
Prefeitura, aparecida.sp.gov.
br e podem ser acessadas
também pelo telefone (12)
3104-4055.

Fotos: Marcelo A dos Santos

A feira livre de Aparecida, foco de imunização em massa, que será iniciada no sábado, ação contra Covid-19

Contratados da Viva Pinda voltam
a paralisar ônibus nesta sexta-feira
Manifestação frisa redução do vale alimentação e método do banco de horas
Fotos: Arquivo Atos

Com pregão, Pinda
pretende intensificar
atendimento para o
transporte da saúde
Processo deve determinar empresa
especializada para realizar o serviço,
com promessa de 250 vagas diárias
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Ônibus do Viva Pinda; problemas trabalhistas motivam nova manifestação que paralisou transporte público nesta sexta-feira no município
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os trabalhadores da Viva
Pinda, empresa responsável
pelo transporte público em Pindamonhangaba, fizeram uma
nova paralisação na manhã
desta sexta-feira (2). O protesto
tinha como objetivo rever a
redução do vale-alimentação
além do método do banco de
horas. Os ônibus já voltaram a
operar normalmente.

A cidade amanheceu sem
as primeiras linhas que
fazem o percurso entre os
bairros. A ação pegou de surpresa os trabalhadores que
fazem uso do transporte público diariamente. O protesto
durou cerca de cinco horas,
e até o fim da manhã, os
coletivos já retornavam ao
atendimento da população.
Entre as causas da insatisfação dos funcionários da
Viva Pinda está a redução do
vale-alimentação de R$690

para R$400, além da mudança nas horas extras em
banco de horas de um acordo firmado anteriormente,
que teria prazo de término
em 2020.
Apesar do esgotamento
do prazo, a Viva Pinda teria
continuado com as medidas.
O sindicato da categoria
apontou ainda que tentou
tratativas para negociar a
empresa, mas que foram
frustradas, motivando a
paralisação.

A empresa afirmou que
não foi comunicada da medida, mas que está com os
valores reduzidos e segue
fazendo o pagamento em
dia de salários e outros
benefícios.
Procurada pela reportagem do Jornal Atos, a
Prefeitura de Pindamonhangaba destacou que
segue acompanhando e
fiscalizando a situação junto à empresa e também ao
sindicato responsável.

Com foco na melhoria
do atendimento à população, a Prefeitura de Pindamonhangaba realizou,
no dia 30, um pregão para
determinar a empresa responsável pelo transporte
da saúde.
Segundo o Município, o
fretamento contínuo garantirá expansão na oferta
de vagas e no oferecimento
de serviço em vans com
acessório de dispositivo
de poltrona móvel, com o
mínimo de três acomodações para pacientes com
necessidades especiais. A
expectativa é que a demanda seja suprida com 250
vagas diárias com o atendimento da nova empresa.
O serviço é indicado para
pacientes que precisam se
locomover para consultas,
exames e procedimentos
médicos fora de Pindamonhangaba.
“Teremos dez vans com
15 lugares e outros 15 veículos com porta-malas amplos para acomodação de

cadeiras de rodas, todos com
ar condicionado e veículos
novos com no máximo dois
anos de uso. São veículos
com a mais alta tecnologia
do mercado para atender
com humanização e segurança os nossos pacientes”,
destacou o gerente, Efraim
Domingos.
A medida deve extinguir as
queixas dos moradores que
encontram dificuldades de
mobilidade no embarque e
desembarque dos veículos.
O gestor do atendimento,
Lucas Ouverney, ressaltou
que o acesso do paciente
com deficiência é mais trabalhoso, o que requer apoio do
acompanhante. “Temos pacientes que não conseguem
dobrar o joelho, e agora
com o novo dispositivo tudo
ficará melhor e mais fácil”,
finalizou.
A expectativa é de que o
transporte da saúde, com
novos veículos, possa garantir que os 15 lugares sejam
ocupados integralmente por
pacientes e acompanhantes.
Atualmente, os veículos
adaptados levam três pacientes com cadeiras de rodas e
cinco acompanhantes.

Por falha em elaboração, Marcus Soliva veta projeto de
isenção do estacionamento rotativo próximo a hospitais
Após aprovação na Câmara, Executivo barra proposta, mas deixa expectativa de aprovação após correções em julho
Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A última sessão de Câmara
de Guaratinguetá antes do
recesso do legislativo, realizada na terça-feira (29),
teve como destaque, entre
as diversas votações, o veto
do Executivo ao projeto de
lei que isenta a cobrança
de taxa de estacionamento
rotativo, na denominada
“Zona Verde”, próxima aos
hospitais Frei Galvão, UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) e Santa Casa. Aprovado no último dia 8, o projeto
de autoria de Marcelo da
Santa Casa (PSD), Fabrício
da Aeronáutica (MDB) e Nei
Carteiro (MDB) aguarda cor-

reções para possível sanção
no próximo semestre.
O Legislativo tem a possibilidade de barrar o veto
do prefeito Marcus Soliva
(PSC), mas durante a discussão, o líder do governo e
presidente da CCJ (Comissão
de Constituição, Justiça e
Redação), Márcio Almeida
(PSC), comentou as tratativas
entre o poder Executivo e os
autores do projeto.
Almeida pediu para que os
demais vereadores acatassem o veto. “Chegamos à conclusão de que efetivamente
houve um gap jurídico nesse
projeto, mas é sanável. Os
autores do projeto já estão
em conversas com Executivo, mais especificamente
o vereador Marcelo, para

que no início do segundo
semestre esse tema, que é
de grande relevância tanto
para Executivo quanto Legislativo, tenha essa solução
no gap, que a princípio foi
o impacto financeiro, pois
se trata de uma isenção”,
destacou o governista, que
salienta falhas na avaliação
da proposta. “Fica aqui o nosso (CCJ) pedido de desculpas
por não ter observado isso
naquele momento, mas inclusive já estamos corrigindo”,
explicou.
Após as explicações de
Márcio Almeida, Marcelo da
Santa Casa também reforçou
o pedido para que a Casa
aceitasse o veto. A votação,
que não incluía o presidente,
Arilson Santos (PSC), obteve

nove votos a favor e somente
o voto contra de Nei Carteiro.
O autor do pedido enfatizou que o objetivo do projeto
é proporcionar a isenção
aos pacientes que fazem
tratamento oncológico e de
hemodiálise, e explicou o
andamento das conversas.
“O que aconteceu é que
embora esse projeto tenha
sido muito discutido entre
Legislativo e Executivo, no
final dele percebemos uma
lacuna. Não deu tempo de
corrigir, pois já havíamos votado. Em entendimento com
Executivo, decidimos vetar
o projeto, e no retorno do
recesso, o próprio Executivo
voltará com esse projeto em
nome dele com as correções
necessárias”, detalhou.

Fotos: Ana Laura Carvalho

O Hospital Frei Galvão, em Guará; estacionamento aguarda votação
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Projetos debatem direitos e prometem maior
apoio ao público LGBTQIA+ em Cachoeira
Garantia de direitos fundamentais e ações de incentivo ao trabalho de pessoas trans e travestis são pautas
que ganharam destaque durante a última sessão de Câmara; proposta tem apenas dois votos contrários
Fotos: Arquivo Atos

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

A bandeira colorida que estampa a luta por igualdade do movimento LGBTQIA+, foco de projetos em Cachoeira Paulista; cidade terá projetos centros para conscientização

Alves (PSD) e Luiz Gonzaga
Brejão (PSC).
A Semana Municipal de
Conscientização e Orgulho
será comemorada anualmente
do dia 22 ao dia 28 de junho,
sendo o último dia comemorado o Dia Municipal do Orgulho,
como ápice da semana comemorativa. A Prefeitura será
responsável por promover
ações com o intuito de divulgar
os direitos e dar visibilidade à
comunidade LGBTQIA+.
“Para alguns, LGBTQIA+
pode ser apenas letras, mas o
intuito é que um número cada
vez maior de pessoas se sinta
representadas pelo movimento e as suas pautas defendidas
na sociedade”, frisou Fênix.
Com a mesma preocupação, a vereadora Adriana
Vieira (PTB) fez uma indicação legislativa que será
encaminhada ao Executivo:
a sugestão de criação de um
Centro Municipal de apoio
LGBTQIA+ na cidade, visando
oferecer uma rede de proteção e garantia de direitos
fundamentais à população
referida. “Não tem um lugar

específico para o acolhimento.
A gente precisa ter um olhar
para essas pessoas que já passam tanto preconceito. Para
realizar acompanhamento
psicológico, precisamos de
profissionais preparados para
acompanhar e acolher essa
comunidade permitindo a
garantia dos direitos fundamentais”, ressaltou Vieira.
Igualdade e respeito – LGBTQIA+ é o movimento político
e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a
comunidade. A sigla, que passa
por transformações ao passar
do tempo, é a sinalização dos
grupos que lutam há décadas
por mais igualdade e respeito
à diversidade. O L representa
lésbicas; o G foca os gays; o B,
aos bissexuais; T se refere aos
transexuais; o Q representa o
“queer”, pessoas que transitam
entre as noções de gênero
como drag queens; o I foca o
intersexo; A que destaca o assexual; o +, utilizado para incluir
outros grupos e variações de
sexualidade e gênero, como
pansexuais.

Guará anuncia verbas estaduais
para reforma de unidades de saúde
Da Redação
Guaratinguetá

Durante lançamento do
programa SP Acolhe na
última terça-feira (29), no
Palácio dos Bandeirantes,
o prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSC),
recebeu a confirmação de
verbas para a reforma das

unidades de saúde dos bairros do Campinho e Rocinha.
O repasse foi anunciado
por Soliva por meio das redes sociais, logo após uma
reunião com a secretaria de
Desenvolvimento Regional,
Nádia Meirelles.
A reforma das unidades
foi requerida pelo presidente da Câmara, Arilson Santos
(PSC), com valor total para

reparo em R$ 500 mil.
Outra verba, também anunciada na ocasião pelo prefeito,
no valor de R$ 500 mil, a
pedido da vereadora Dani
Dias (PSC), será destinada à
pavimentação do bairro Vista
Alegre.
Para esse trabalho, a cidade
já obteve também, uma emenda do deputado federal Eduardo Cury (PSDB) de R$ 350 mil.

Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena.

105º - SUBSEÇÃO LORENA

Permitida a inclusão de pais até 64 anos como dependentes
durante o período de 90 dias
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A Câmara Municipal de Cachoeira Paulista aprovou, na
sessão da última terça-feira
(29), o projeto para a criação
da Semana de Conscientização
e Orgulho LGBTQIA+. Outra
proposta que prevê ações de
incentivo ao trabalho de pessoas trans e travestis foi lido no
plenário, além da apresentação da sugestão de criação de
um centro municipal de apoio
a essa comunidade.
Apresentado pela vereadora Thálitha Barboza (PT), o
projeto de lei nº 0070-2021
consiste na criação de políticas
públicas de reserva de vagas
de emprego ou estágio para
homens e mulheres transexuais e mulheres travestis nas
empresas privadas. O objetivo do projeto é combater o
preconceito e garantir a essas
pessoas o pleno exercício da
cidadania.
As empresas que têm incentivos fiscais do município
ou mantenham convênio de
prestação de serviços com o
poder público e que possuam
vinte empregados contratados
deverão contratar pessoas
autodeclaradas travestis e
transsexuais (no mínimo 5%
do total de seus empregados).
Caso haja um descumprimento
da lei, as empresas poderão ter
a rescisão do contrato.
“Esta proposta merece prosperar porque coloca Cachoeira
Paulista na vanguarda desta
luta em defesa do público
LGBTQIA+ no pleno exercício
de sua cidadania que, como
todos nós sabemos, dá-se com
o exercício de uma atividade
no mercado de trabalho, seja
como trainner, estagiário
ou profissional atuante em
ambiente corporativo livre
de quaisquer barreiras de
viés discriminatório”, frisou a
vereadora.
Ainda na noite da terça-feira
foi votado o projeto de lei nº
0053-2021, de autoria do
vereador Léo Fênix (PSB), que
institui a Semana Municipal
de Conscientização e Orgulho
LGBTQIA+ e o Dia Municipal
do Orgulho LGBTQIA+ em
Cachoeira Paulista. Os vereadores Felipe Piscina (DEM)
e Rogéria Lucas (PODE) não
participaram da sessão. Entre
os presentes, dois votaram
contra o projeto, Alexandre
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