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O Conde de Moreira Lima, que se prepara para a volta às aulas presenciais; definição de novos contratos

Lorena anuncia 
kit merenda após 
entrave com TCE
Distribuição sem data prevista para início, enquanto 
as aulas presenciais retornam no próximo dia 16

A Prefeitura de Lorena 
encerrou a “novela do kit 
merenda escolar”, na última 
semana. Com a realização 
do processo licitatório, os 
trabalhos seguem para o 
início das distribuições aos 
alunos da rede pública muni-
cipal de ensino, atendimento 
aos pedidos recorrentes de 
famílias da cidade, que deve 
ter o retorno das aulas pre-
senciais no próximo dia 16. 
Enquanto municípios como 
Silveiras, Cruzeiro e Cachoeira 
Paulista deram continuidade 

à distribuição dos kits me-
renda desde 2020, Lorena 
“patinava” com o seu pregão. 
Desde abril, previsão de início 
dos serviços, o Município 
marcou e reagendou datas 
para o certame, que recebeu 
apontamentos e pedidos e 
impugnação de empresas 
concorrentes, até a liberação 
do Tribunal de Contas do 
Estado. Definido na última 
semana, o atendimento em 
Lorena deve ser feito por até 
cinco empresas vencedoras. 
Segundo o secretário de Edu-

cação, Claudinei Bastos, os 
kits serão por modalidades 
como do ensino totalmente 
remoto, o híbrido, individual e 
de pessoas com intolerâncias 
a produtos alimentícios como 
a lactose. “Nós tivemos aí, a 
finalização do processo licita-
tório e estamos agora na fase 
de averiguação das amostras 
do que será disponibilizado 
para os alunos. Feito isso, 
tendo o aval, a gente entra 
no processo de assinatura de 
contrato”, explicou.

Para ampliar a segurança contra o novo coronaví-
rus na retomada das aulas presenciais em Silveiras, a 
Prefeitura iniciou nesta semana a aplicação de testes 
de identificação de Covid-19 nos alunos da rede mu-
nicipal. A iniciativa tenta evitar um possível avanço 
do contágio no município, que contabiliza 18 vítimas 
fatais da doença.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica de 
Silveiras, apesar de iniciada na última segunda-feira 
(2), data de reinício das aulas presenciais, a testagem 
em massa deverá ser concluída apenas no início da 
próxima semana. A expectativa é que o trabalho con-
temple cerca de quinhentos estudantes, com a faixa 
etária acima dos dez anos.

Contra avanço da Covid-19, 
Silveiras realiza testagem 
em massa entre alunos
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Meninas da rede pública de ensino passam por testagem em Silveiras
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Com planejamento enca-
minhado para a recuperação 
econômica no pós-pandemia, 
Cruzeiro apresentou saldo po-
sitivo na geração de emprego, 
o que tem elevado as expecta-
tivas, paralela ao avanço das 
obras de infraestrutura e as 
tratativas pela instalação de um 
shopping no município. 

Com essas medidas, a cidade 
projeta a criação de mais pos-
tos de trabalho. No primeiro 
semestre de 2021, Cruzeiro 
abriu 907 vagas, se destacan-
do entre as cinco cidades do 
Vale do Paraíba com melhor 
desempenho neste indicativo, 
de acordo com dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados).

Retomada em 
Cruzeiro foca 
indústria
e comércio

Com cerca de 
R$ 7 milhões, 
Pinda avança 
com rodoviária

Dando continuidade às 
obras do terminal rodovi-
ário, a Prefeitura iniciou 
a fase de cobertura do te-
lhado. De acordo com o 
planejamento das ações, a 
concretagem e contrapiso 
serão feitos ainda neste 
estágio. Com investimen-
to de R$ 7,1 milhões, o 
novo terminal contará com 
área total de 9,7 mil m². “O 
novo terminal de Pindamo-
nhangaba contemplará um 
espaço mais adequado à 
realidade e ao crescimento 
do município. As possibili-
dades para viagens à longa 
distância serão reais pela 
estrutura que será ofereci-
da”, ressaltou a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Aparecida foi escolhida pelo 
o Instituto Butantan para ser 
a primeira cidade do país a re-
ceber o laboratório móvel que 
vai fazer testes para identificar 
novas variantes da Covid-19. 
O município foi selecionado 
devido ao número de turistas 
que visitam o Santuário Nacio-
nal. De acordo com o Butan-
tan, o contêiner, instalado na 
praça Kennedy, permanecerá 
por uma semana, com pers-
pectiva de diagnosticar até 
quinhentas amostras.

Aparecida tem 
Lab Móvel
do Butantan
para variantes

Três casos elevaram os nú-
meros de contaminações con-
firmadas da variante Delta, 
uma das mutações genéticas 
da Covid-19. Caraguatatuba, 
Cruzeiro e Potim anunciaram 
quatro casos. Na região, cinco 
municípios já registraram con-
taminações. Um homem de 46 
anos foi diagnosticado com a 
variante em Potim. O morador 
da cidade não teve sua identi-
dade revelada, mas a secretaria 

Potim, Cruzeiro e Caraguatatuba 
registram casos de variante Delta

de Saúde confirmou que ele 
esteve fora recentemente, sem 
indicar a cidade. A notificação 
de caso suspeito foi registrada 
em 16 de julho e, três dias 
depois, o exame foi colhido. As 
amostras foram enviadas ao 
Instituto Butantan, que confir-
mou na última quinta-feira (5) 
que o morador de Potim teria 
contraído a variante Delta da 
Covid-19.

Jovem é presa 
por enterrar 
bebê em vaso
de plantas

A Polícia Civil de Ubatuba 
prendeu na noite da última 
quinta-feira (5) uma jovem de 
22 anos, acusada de enterrar 
o próprio bebê, recém-nasci-
do, em um vaso de plantas. A 
mãe, que não havia revelado 
sua gravidez aos parentes, foi 
denunciada pela irmã, que 
encontrou o feto no quintal da 
casa da família, no bairro Bela 
Vista. O bebê estava enrolado 
em um saco plástico.
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Ricardo Piorino

Política a conta-gotas...

Piriquito

Fogo amigo
Ao que tudo indica, o prefeito 

Sylvio Ballerini está vivendo uma 
fase de ‘enxugar gelo’ em Lorena. 
Ainda que tenha liberado o auxílio 
emergencial à mais de 6 mil fa-
mílias, esteja construindo galerias 
para conter águas de chuvas em 
áreas periféricas, segue pavimen-
tando estradas na zona rural, está 
trabalhando para reduzir o valor do 
ITBI, anunciou inauguração de uma 
creche para atender 5 bairros e mais 
uma série de ações, tem se ‘queima-
do pelo fogo amigo’. Uma voltinha 
pelos setores de saúde da cidade e 
poucos, porém, estratégicos setores 
da Prefeitura, percebem o pessoal 
do contra atuando ‘descaradamen-
te’. Será que ele vai demorar para 
descobrir o peso da caneta?

Bloqueio
A ‘mando não se sabe de quem’, o 

vereador Careca da Locadora tentou 
aprovar requerimento na sessão de 
Câmara exigindo de forma regimen-
tal explicações pela falta de materiais 
no Centro Odontológico de Lorena. 
Cerca de oito vereadores bloquearam 
o pedido de Careca, já que pela aber-
tura que o prefeito Sylvio Ballerini 
tem dado ao Legislativo, dispensa 
a estes requintes de pressão, que 
poderiam alimentar uma queda de 
braços...

Frustração
Políticos das torcidas organiza-

das da Praça Conselheiro criticaram 
a forma em que os vereadores, quer 
dizer, a Câmara de Guará retornou as 
sessões do segundo semestre. Com 
Ordem do Dia ‘branda’, outorga de 
título de cidadania, ‘oba-oba’ e mo-
ções de pesar, o que mais esquentou 
o clima no Legislativo foi o princí-
pio de ‘barraco’ de um militar que 
acompanhava a sessão no plenário, 
chamando atenção do Fabrício da 
Aeronáutica pela redação de um 
requerimento ao Executivo, relacio-
nado a Vila dos Servidores...

Bastidores dos gabinetes
Ainda sobre o início das ativida-

des do Legislativo de Guará, o que 
mais chamou atenção da patuleia 
foram os comentários da reformu-
lação do MDB – com expectativas 
de novidades; o ciclo de palestras do 
Agosto Lilás que a bancada femi-
nina da Câmara vai promover; e as 
articulações do gabinete do prefeito 
para garantir os votos necessários 
na aprovação do financiamento de 
R$50 milhões pelo Finisa...

Pão embolorado
Quando a população de Cachoei-

ra Paulista pensou que a Câmara não 
tinha mais no que piorar com a ‘so-
brevivência’ de alguns remanescen-
tes da ‘Motolândia’, os vereadores 
aparecem em plena sessão brigando 
por causa de pão, ou melhor, pela 
falta deles no ‘lanchinho’ servido 
durante as sessões. Isso mesmo, 
disseram que o Max reclamou e 
criticou o presidente Rodolpho Ve-
terinário por regular dinheiro para 
comprar uma quantidade maior de 
pães, assim mesmo sem manteiga. 
Falaram também que o Bebê do Seu 
João surtou contra o Max e reclamou 
do apetite desenfreado do vereador 
Todico que, além de comer demais, 
detona até o lanche dos funcionários 
da Casa, e que na maioria das vezes, 
o Brejão compra com seu próprio 
dinheiro...

E por falar em Câmara...
...de Cachoeira – a bancada fe-

minina se reuniu esta semana para 
discutir políticas que possam marcar 
mais a presença das mulheres no 
Legislativo, sendo que uma delas, 
seria a conquista de espaço na futura 
mesa administrativa, incluindo o 
cargo de presidente. Pelos comentá-

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
OU DO EMPREGO?

O Ministério do Trabalho foi 
extinto no início deste governo, 
junto com outros ministérios da área 
econômica, com o objetivo de redu-
zir o tamanho da máquina estatal.

Os Ministérios foram fundidos 
para a criação do superministério 
da Economia.

Agora, os Ministérios do Tra-
balho e da Previdência ressurgem.

O velho Ministério do Trabalho, 
criado em 1930, ressuscita como o 
Ministério do Emprego focado na 
política do emprego.

Na verdade, não se trata de ne-
nhuma modernização das relações 
do trabalho, em um mundo de inte-
ligência artificial, mas, para ajeitar 
um “companheiro de primeira hora” 
que ficou desalojado do poder.

Você já parou para pensar qual 
é a diferença entre trabalho e em-

prego?
Apesar destas duas palavras 

serem utilizadas com o mesmo pro-
pósito, apresentam aspectos sociais, 
políticos, econômicos distintos.

Enquanto o trabalho está ligado 
a objetivos e realizações profissio-
nais, o emprego designa basicamen-
te uma forma de adquirir renda.

O trabalho tem relação direta 
com o estilo de vida do indivíduo: 
em quem ele deseja se tornar. 

O conceito está pautado em 
projetos, metas, objetivos e sonhos.

O trabalho vai além da neces-
sidade financeira, trata-se de um 
caminho para a realização pessoal.

O emprego já é uma atividade 
alienada em que o profissional atua 
por mera necessidade financeira dis-
tante de algum tipo de apreciação.

O estudioso alemão Max Weber 
com a sua frase, o trabalho enobrece 
o homem, ressalta a diferença entre 
o trabalho e o emprego.

Evidente que os objetivos do 
novo ministro não é resolver as 
questões relativas do trabalhador 
brasileiro e sim levar o Ministério 
do Trabalho até meados do ano que 
vem aonde deverá se licenciar para 
concorrer às próximas eleições.

O Ministério do Trabalho no país 
sempre foi uma falácia.

Criado por Getúlio Vargas para 
controlar os sindicalistas e o traba-
lhador  e aparentar uma ambiente de 
equilíbrio entre o trabalho e o capital.

Em resumo, o Ministério do 
Trabalho virou um apêndice dos 
sindicatos.

Os sindicatos nunca se preocu-
param com a questão da melhoria da 
renda do trabalhador, apenas com a 

remuneração, dotando o país de uma 
baixa produtividade.

Um trabalho feito por um ope-
rário americano, o mesmo trabalho, 
terá que ser feito por cinco operários 
brasileiros.

Os sindicatos nunca se preo-
cuparam com a renda, não basta 
construir fábricas e aumentar a base 
sindical, é preciso que sucessivas 
inovações tornem as máquinas e 
operários dessas fábricas cada vez 
mais produtivos.

A fábrica ficando obsoleta con-
sequentemente sairá do mercado.

O Ministério do Trabalho nunca 
se preocupou, pois os ministros in-
dicados políticos ligados as forças 
sindicais.

É preciso saber se o novo mi-
nistro não restabelecerá a fábrica 
de sindicatos que o governo dos 
trabalhadores construiu!

Neste quesito são extremamente 

eficientes, pois sindicato é igual a 
partido político: vivem às custas 
das verbas do governo, ou seja, dos 
impostos que pagamos.

O país tem 14 milhões de tes-
temunhas deste fato. Estão desem-
pregados! Não me lembro de greves 
nacionais, pelo movimento sindical, 
para a melhoria da qualidade do 
ensino.

O operário brasileiro tem um 
nível de escolaridade de 7.9 anos, ou 
seja, não concluiu o ensino básico, 
ao passo que nossos países vizinhos 
ao redor de 12 anos.

A economia ensina que países de 
baixa renda, como o nosso caso, é 
preciso dar ênfase ao ensino básico, 
que cria a força de trabalho capaz de 
atender um mundo inovador, bem 
como, a formação de profissionais 
de média gerência apta a identificar 
e adotar novas tecnologias.

O país acredita que crescer, ge-
rar emprego, é construir fábricas e 
depois protegê-las da concorrência, 
criando barreiras comerciais, reser-
vas de mercado,

Criamos um modelo industrial 
em que as barreiras comerciais era 
a garantia para produzirem, sobrevi-
verem, ganhar dinheiro sem precisar 
aumentar a sua produtividade.

Veja o exemplo da Ford no Bra-
sil. Este modelo se esgotou!

O aumento de verbas para a 
educação não resultou em mais 
aprendizado, onde descuidamos da 
qualidade do ensino básico.

Caro leitor/eleitor, será que o 
novo ministro está preocupado com 
estas questões?

O trabalhador brasileiro continu-
ará fazendo bico! 

O trabalhador brasileiro 
continuará fazendo bico! 

“O trabalho 
enobrece o homem”

Max Weber

Ana Alice

rios, as quatro vereadoras já teriam 
apoio de mais dois colegas para 
encarar a disputa pela presidência 
da Câmara na segunda quinzena de 
setembro.

No fio da navalha
E quem diria, o prefeito de Apa-

recida, Luiz Carlos de Siqueira – o 
Piriquito, que viveu a experiência 
de ter seus mandatos de vereador 
suspensos num passado não mui-
to distante por 
‘obra e graça da 
Justiça’, quase 
‘rodaria’, ago-
ra, como chefe 
do Executivo, a 
pedido do Mi-
nistério Público. 
A promotora de 
Justiça chegou 
a pedir sua cabeça por ter descum-
prido seu próprio decreto de restri-
ções sociais no auge da pandemia, 
fantasiar os números de internações 
e esfriar os ânimos da vigilância 
sanitária na fiscalização. Resumo, 
por hora ele continua no cargo, mas 
a ações de improbidade correm a 
todo vapor na primeira instância 
da Justiça.

Chumbo trocado
Se as coisas estão ‘feias’ para o 

Piriquito na Prefeitura, na Câmara 
o cenário não é diferente. Após 

comprar briga 
com o pessoal da 
Frente do Traba-
lho de Apareci-
da, o vereador 
André Monteiro 

pediu a destitui-
ção de Ana Alice 
Vieira Braga da 
presidência do 
Legislativo. Em 
consequência, foi denunciado na 
Comissão de Ética da Casa por 
quebra de decoro parlamentar. Ah! 
Parece que não é apenas a presiden-
te que está querendo a ‘cabeça’ de 
André, outros vereadores também...

Prova de fogo, quer dizer...
...de votos – A especulação po-

lítica de Pindamonhangaba abre 
apostas sobre a posição do ex-ve-
reador Rafael Goffi nas eleições do 
ano que vem: se vai desfilar como 
candidato a federal puxando votos 
para Junior Ortiz, ou atuará apenas 
como coordenador da campanha?

Ou tudo, ou nada!
Com um surto de propensos 

candidatos a deputados com base em 
Pinda se manifestando para eleição 
do ano que vem, há quem aposte, no 
Mercadão, que no ‘frigir dos ovos’, 
candidaturas locais devem se resu-
mir apenas na de Padre Afonso para 
federal e de Herivelton Vela do PT 
a estadual. Disseram que o Julinho 
Car, do Podemos, amarelou quando 
levantou os custos para uma campa-
nha mediana, Norbertinho quer se 
preservar para o futuro e Roderley 
deverá seguir secretário...

Ritmo acelerado
Enquanto o mercado políti-

co decide ‘quem será quem’ na 
eleição para deputado em Pinda, 
Ricardo Piori-
no se mantém 
pilhado no tra-
balho de apoio 
à administração 
do prefeito Isa-
el Domingues, 
quebrando o re-
corde como o 
vice mais atuan-
te da história da cidade. Por marcar 
presença constante em todas obras 

– começo, meio e fim – e realizações 
– gabinete e eventos – da Prefeitura, 
tem gente suspeitando que seus dias 
são de trinta horas. Ai, ficou fácil o 
apelido: ‘Piorino 30 horas’.

Boa notícia
De forma diferenciada, o pre-

feito Thales Gabriel assinou com 
o Estado mais um benefício aos 
moradores da zona rural de Cruzei-
ro, o Programa 
Rotas Rurais. A 
intenção é criar 
mecanismo de 
acesso por ge-
olocalização de 
todas as estra-
das rurais da 
cidade, para fa-
cilitar o escoamento da produção e 
transporte de insumos. Thales foi 
recebido esta semana pessoalmente 
pelo secretário estadual de Agricul-
tura, Itamar Borges, que já pensa em 
outros projetos para somar esforços 
na melhoria da qualidade de vida da 
população.

Habemus estrada!!!
O prefeito Marcus Soliva e sua 

comitiva marcaram presença na últi-
ma quinta-feira em Serra Negra, para 
garantir mais de R$ 2,6 milhões do 
Estado – por meio da Dadetur, para 
investir na infraestrutura da estrada 
cênica do Gomeral, que vai facilitar 
o acesso a Campos do Jordão. Soli-
va está a espera também de outros 
recursos estaduais, entre eles, o pro-
grama de vicinais do Governo, para 
avançar no turismo. E para ‘jogar 
água fria’ na oposição que ‘assina o 
ponto na Praça’, o prefeito aguarda 
nos próximos dias a liberação dos 
recursos do Departamento de Apoio 
e Desenvolvimento das Estâncias – 
o Dade, para término das obras do 
Mercadão e do Centro.

Nova liderança
Como estratégica de governabi-

lidade, a prefeita de Canas, Silvana 
Zanin, indicou para este segundo 
semestre o vereador Téo do PTB 
como seu líder na Câmara. A notícia, 
que não agradou muito a oposição, 
foi vista com ‘bons olhos’ por quem 
torce para o bom desempenho da 
administração. Com o voto de Laerte 
Zanin (PTB) apenas em situação de 
desempate por estar na presidên-
cia, e agora Téo na liderança do 
Executivo, o vereador Alceu Junior 
(PTB) fica praticamente sozinho na 
oposição.

Cautela & canja de galinha...
Corre na boca-pequena de Pique-

te que o carisma e o bom desempe-
nho da administração do prefeito 
Rômulo Kazimierz não tem atraído 
apenas eleitores e admiradores na re-
gião, mas personalidades com índice 
de rejeição acentuada também. É que 
pelo que se ouviu em algumas rodas 
de comentaristas, politiqueiros com 
baixa performance de credibilidade 
estão tentando engajamento em sua 
administração. A preocupação en-
tre muitos que aprovam o governo 
municipal, é que, se Rominho for 
vencido pelo assédio destes indiví-
duos, corre o risco de comprometer 
sua ascendência futura.

Metáforas da sabedoria
"Não havendo lenha, o fogo se 

apaga" – A pergunta que não quer 
calar: 'Quem será', do hospital de 
cima, que anda 'pondo pilha' no 
homem que assina o cheque, com 
relação ao hospital de baixo? Ou 
seria o 'grisalho' que larga a 'casa 
pegando fogo' para ir pescar?

Mensagem cifrada
Como diz o provérbio de Salo-

mão: "até o tolo quando permanece 
calado, é tido como sábio"! Isso 
também é aplicado da política...

André Monteiro

Thales Gabriel
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Cachoeira aposta em Fumtur para atividades turísticas
Pandemia mostra lacunas em dependência apenas do turismo religioso; Fundo garante legalidade de doações para projetos

Cachoeira Paulista passa a 
contar com uma nova forma 
de captação de recursos para 
fomentar o turismo local. 
Após 24 anos de criação, a 
Prefeitura regulamentou o 
Fumtur (Fundo Municipal de 
Turismo). A expectativa é de 
investir em diferentes setores 
com foco na retomada econô-
mica pós-pandemia.

Regulamentado na última 
semana, o Fundo, que poderá 
receber transferências dos 
governos Estadual e Federal 
e de doadores em geral, será 
gerido por representantes do 
Comtur (Conselho Municipal 
do Turismo) e pelos secretá-
rios de Finanças e de Cultura 
e Turismo.

Segundo o secretário de 
Cultura e Turismo, Adriano 
Ambrósio, será aberta uma 
conta específica para rece-

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

ber investimentos e alterar o 
cenário de dependência ma-
joritária do turismo religioso.

Para a ajudante de cozinha, 
Maria Helena da Silva, os tu-
ristas vão até a cidade devido 
a Canção Nova, que retomou 
suas atividades gradativa-
mente no último mês, e ficam 
ociosas por falta de atrações. 
“Eles chegam e quando dá 
o momento de intervalo (na 
CN), não tem mais nada pra 
fazer na cidade. Tem que ter 
mais esporte e espaço cultu-
ral. Precisamos também ter 
mais segurança na nossa cida-
de”, comentou ao exemplificar 
a Praça Prado Filho, como 
um dos pontos deficitários 
na área da segurança pública.

De acordo com Ambrósio, 
Cachoeira recebe cerca de 
dois milhões de peregrinos, 
que visitam pontos como o 
Santuário Pai das Misericór-
dias e o Santuário de Santa Ca-
beça. Já o foco da Administra-
ção é incentivar outras áreas e 

que a pandemia deixou claro, 
que uma cidade não pode de-
pender exclusivamente de um 
segmento. “Mostrar o nosso 
turismo rural! Temos belas 
paisagens, bons restaurantes, 
o ecoturismo e esporte de 
aventura. Além dos eventos 
culturais e festivais”.

Questionado sobre os proje-
tos já em andamento, o chefe 
da pasta destacou que foram 
liberados pelo Estado R$ 360 
mil para 140 MIT’s (Municí-
pios de Interesse Turístico), 
e que deve protocolar um 
projeto de revitalização no 
entorno do mirante do Padre 
Leo. “Serão banheiros, lojas e 
também o cercamento para 
termos um controle de acesso, 
que ainda hoje não temos”.

Os interessados em doar 
legalmente para obras no 
setor turístico e cultural po-
dem entrar em contato pelo 
telefone (12) 3101-3358 ou 
pelo e-mail turismo@cacho-
eirapaulista.

A escola Milton Ballerini; Lorena tem novo contrato para merenda

Frente da escola municipal Mário Covas, no Bairro da Cruz, uma das unidades que se prepara para receber alunos no próximo dia 16

Lorena anuncia kit merenda para alunos da 
rede pública municipal após entrave com TCE
Distribuição sem data prevista para início enquanto as aulas presenciais retornam no próximo dia 16

A Prefeitura de Lorena 
encerrou a “novela do kit 
merenda escolar”, na última 
semana. Com a realização do 
processo licitatório, os tra-
balhos seguem para o início 
das distribuições aos alunos 
da rede pública municipal de 
ensino e atendimento aos 
pedidos recorrentes de famí-
lias da cidade, que deve ter o 
retorno das aulas presenciais 
no próximo dia 16.

Enquanto municípios como 
Silveiras, Cruzeiro e Cacho-
eira Paulista deram conti-
nuidade à distribuição dos 
kits merenda desde 2020, 
Lorena “patinava” com o seu 
pregão. Desde abril, previsão 
de início dos serviços, o Mu-
nicípio marcou e reagendou 
datas para o certame, que 
recebeu apontamentos e 
pedidos e impugnação de 
empresas concorrentes, até 
a liberação do Tribunal de 
Contas do Estado.

Definido na última semana, 
o atendimento em Lorena 
deve ser feito por até cinco 
empresas vencedoras. Segun-
do o secretário de Educação, 
Claudinei Bastos, os kits 
serão por modalidades como 
do ensino totalmente remoto, 
o híbrido, individual e de 
pessoas com intolerâncias a 
produtos alimentícios como 
a lactose. “Nós tivemos aí, a 
finalização do processo licita-
tório e estamos agora na fase 
de averiguação das amostras 
do que será disponibilizado 
para os alunos. Feito isso, 
tendo o aval a gente entra 
no processo de assinatura 
de contrato”, explicou.

Ainda sem uma data para 
iniciar as distribuições, o kit 
será montado de acordo com 
o consumo mensal do aluno 
e com uma entrega por mês, 
seguindo a modalidade clas-

Rafaela Lourenço
Lorena

sificada, ou seja, se os pais ou 
responsáveis optarem pelo 
ensino híbrido, o matricula-
do receberá os mantimentos 
referentes aos dias em que 
não estará na escola, e assim 
sucessivamente. A secretaria 
de Educação consultou as fa-
mílias e cerca de 4,5 mil dos 
8,6 mil alunos, do primeiro 
ao nono ano, solicitaram a 
alimentação para as resi-
dências.

Sobre os valores dos con-
tratos com vigência até de-
zembro, o secretário alegou 
que não acompanhou a to-
mada de preços, mas garan-
tiu que haverá uma econo-
micidade para o Município. 
“Como o leilão é por lotes, 
não tem como evitar (vitória 
de mais empresas), aí foram 
as melhores ofertas por cada 
lote. Se tivéssemos servindo 
para todos os alunos da rede, 

de abril até dezembro o kit 
remoto, o valor chegaria em 
torno de R$ 6 milhões. Como 
vai ter início agora e não vão 
ser todos alunos, vai perce-
ber um valor muito menor, 
coisa de 40% a menos”, frisou 
Bastos.

A projeção deve ser feita 
após um mês de distribui-
ções, de acordo com a de-
manda, que pode aumentar 
com as adesões ou diminuir 
com a presença de mais alu-
nos nas unidades escolares.

Volta às aulas presenciais 
– Os profissionais da Educa-
ção retornarão, no próximo 
dia 11, para um replaneja-
mento sobre a volta às aulas 
presencias programada para 
o dia 16 de agosto, com 50% 
dos alunos. Será mantido o 
sistema híbrido, revezando 
os estudantes por grupos 
semanais, como A e B. Devi-

do o distanciamento mínimo 
de um metro para todas as 
atividades, as escolas não 
comportariam 100%.

As aulas serão presenciais 
de segunda a quinta-feira. Já 
as sextas-feiras serão reser-
vadas para o atendimento 
remoto dos alunos que es-
tarão em casa. 

De acordo com o secretá-
rio de Educação de Cruzeiro, 
José Farouk, que retomou 
às aulas presenciais na úl-
tima segunda-feira (2), este 
retorno “é um direito e não 
um dever dos alunos”.

Quanto aos professores, 
os de grupo de risco que ain-
da não tomaram a segunda 
dose contra a Covid-19 não 
retornarão aos trabalhos 
presenciais até completa-
rem o esquema vacinal. A 
ação poderá acarretar em 
classes integralmente no 
sistema remoto por um de-
terminado período, pois não 
haverá substituição do mes-
mo. “Professor que está no 
teletrabalho, ele não está de 
licença, ele está trabalhando 
e não há mecanismos que 
justifiquem pagar por um 
mesmo serviço a dois pro-
fissionais diferentes”, frisou 
Bastos. 

Creches suspensas – Por 
enquanto, as creches seguem 
sem um retorno previsto. A 
Prefeitura alegou priorizar 
a segurança das crianças, 
apesar de reconhecer a ne-
cessidade do serviço para 
as comunidades. “O bebê 
precisa de colo e isso sujeita 
a criança a alguma situação 
que pode levar ao contágio. 
Também temos que pensar 
ainda nos protocolos de 
saúde da criança”, citou Clau-
dinei, ao concluir que não é 
uma atitude inédita de Lo-
rena, pois o Executivo segue 
acompanhando municípios 
vizinhos, que também estão 
ponderando neste retorno, 
no momento.

Fotos: Gabriel Cunha

Fotos: Gabriel Cunha

A histórica Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista, abandonada há décadas, espaço "clama" por atenção

Fotos: Arquivo Atos
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Gabriel Mota
Cruzeiro

Com planejamento enca-
minhado para a recuperação 
econômica no pós-pandemia, 
Cruzeiro apresentou saldo po-
sitivo na geração de emprego, 
o que tem elevado as expecta-
tivas, paralela ao avanço das 
obras de infraestrutura e as 
tratativas pela instalação de um 
shopping no município. 

Com essas medidas, a cidade 
projeta a criação de mais pos-
tos de trabalho. No primeiro 
semestre de 2021, Cruzeiro 
abriu 907 vagas, se destacan-
do entre as cinco cidades do 
Vale do Paraíba com melhor 
desempenho neste indicativo, 
de acordo com dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados). 

Segundo o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), há 
um planejamento estratégico 
para o comércio, setor mais 
afetado pela crise gerada pela 
Covid-19, que envolve o Banco 
Paulista e o Desenvolve SP. A 
proposta é apoiar os comer-
ciantes por meio de linhas de 
financiamento. O segmento 
também pode ter os dados 
alavancados com o possível 
anúncio de um shopping até o 
início do próximo ano. 

Por outro lado, a indústria 
apresentou desempenho po-
sitivo. O plano de retomada 
econômica do Executivo inclui 
o fortalecimento e ampliação 
de vagas em empresas já 
instaladas no município, de 
acordo com o prefeito. “Duas 
indústrias já apresentaram 
seu plano de crescimento, 
aumento de geração de em-
prego e de novos produtos 
que lançarão”.

O prefeito foi à Câmara apre-
sentar os planos aos vereado-
res em busca de apoio e ideias 
do Legislativo para a definição 
do anteprojeto. A Prefeitura 
estuda uma proposta que deve 
encaminhar à Câmara para 
a nova legislação de incenti-
vo, contemplando a isenção 
tributária das empresas que 
se instalarem na cidade, a 
possibilidade de concessões 
de áreas e as formatações de 
contrapartida. A expectativa é 
tornar Cruzeiro mais atrativa 
para as empresas que já atuam 
e as que pretendem iniciar 
atividades.

Plano de retomada em Cruzeiro foca shopping, 
ligação viária e incentivo à indústria e comércio
Obras de infraestrutura e geração de emprego são as estratégias do governo de Thales Gabriel para 
alavancar o desenvolvimento da economia no pós-pandemia; cidade registra geração de empregos

Há também projetos para 
obras de infraestrutura para 
o acesso à cidade, visando, 
principalmente, melhorias na 
mobilidade urbana próximo às 
indústrias e nas vias de maior 
movimentação. Duas dessas 
alterações já foram aprova-
das. “É geração de emprego 
direto também. Mão de obra, 
tributo, contratação de empre-
sa, geração de renda nova e, 
consequentemente, entrega a 
obra que muda a característica 
da cidade, muda a mobilidade” 
frisou Fonseca.

Shopping – A área que pode 
receber o empreendimento é 
federal, a antiga sede da Agef. 
A Prefeitura tenta a cessão 
do prédio pela União. O local 
é tombado pelo Iphan (Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional) que, de 
acordo com o prefeito, já se 
declarou favorável ao processo 
de cessão onerosa. 

As tratativas são realizadas 
com a SPU (Superintendên-
cia do Patrimônio da União), 
proprietária do imóvel. Após a 
conclusão do processo, a Pre-
feitura realiza um chamamento 
público para as empresas 
interessadas. O terreno tem 
área de quarenta mil metros 
quadrados, enquanto a área 
construída tem 14 mil metros 
quadrados. O anúncio da em-
presa vencedora deve ser feito 
até o início de 2022.

Infraestrutura – Após a 
aprovada a pavimentação da 
avenida Mário Covas, que vai 
ligar a entrada da cidade ao 
Hospital Regional, está sendo 
planejada a modificação na 
Rua 1 (rua Rodrigues Alves), 
trecho próximo à empresa 
Maxion. Para melhorar o fluxo 
de veículos, os motoristas serão 
encaminhados à Vila Batista. 
As obras giram em torno de 
R$20 milhões a R$ 30 milhões, 
custeadas com recursos pró-
prios, do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) e 
financiamento pelo Desenvolve 
SP (programa de apoio a inves-
timento do Estado).

Outra obra aprovada pelo 
DER é a instalação de um dispo-
sitivo de acesso na SP-052, que 
liga a estrada ao Distrito Indus-
trial 2. O investimento previsto, 
em cerca de R$ 5 milhões, tem 
como objetivo melhorar a mo-
bilidade e projetar a criação do 
Distrito Industrial 3. As obras 
devem ter início em 2022.

Espaço destinado ao futuro shopping da cidade de Cruzeiro, que realiza planejamento pós-pandemia; insfraestrutura e economia são focos
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Mãe é presa por enterrar bebê em vaso de plantas em Ubatuba

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. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2365 – Emerson de Amorim Bento Barros e Juliana Scharlat da Cruz 
Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido no dia 16 
de julho de 1995, residente e domiciliado na Avenida Zezé Valadão, 1188, 
Aroeira, Aparecida/SP, filho de Luiz Batista de Barros e Maria de Amorim 
Bento Barros. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida 
no dia 17 de abril de 1996, residente e domiciliada na Rua Avenida Zezé 
Valadão, 1188, Aroeira, Aparecida/SP, filha de Juraci Aparecido de Oliveira 
e Monica da Silva Cruz de Oliveira.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0000924-29.2020.8.26.0028.
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente:
Banco Bradesco. Executado: Douglas Anderson Nunes Mitsue-ME e
outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000924-
29.2020.8.26.0028. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de
Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE
SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Douglas Anderson Nunes
Mitsue ME (CNPJ..709.601/0001-08) e Douglas Anderson Nunes Mitsue
(CPF. 162.802.228- 02), que o mandado monitório, expedido nos autos da
ação Monitória, ajuizada por Banco Bradesco S/A, converteu-se em mandado
executivo, constituindose título executivo judicial da quantia de R$ 98.335,49
(abril de 2020). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o
pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido
o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Aparecida, aos 25 de junho de 2021.

                              JORNAL “ ATOS ”
06 + 07 / 08 / 2021

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação de Edital

Pregão Presencial Nº 22/2021 PROC. Nº 230/2021
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para realização de exames de imagens (Ultrassonografia, 
Ressonância Magnética, Tomografia e Colangioressonância), para atender os usuários 
SUS do município de Lorena, pelo período de 12 (doze) meses. A alteração no edital consta 
na alteração da adjudicação do processo licitatório, ao invés de ser do tipo “menor preço por
item” será “menor preço por lote”. As alterações em lotes foram realizadas nos Anexos 
I – Termo de Referência e IV – Modelo de proposta. A sessão irá realizar-se às 09h30min 
do dia 27 de Agosto de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021 PROC. Nº 224/2021

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 
04/2021, que tem por objeto a Contratacao de empresa para prestacao de servicos 
de engenharia de pavimentacao asfaltica em trecho da Avenida Mexico, em trecho 
Rua 26 de Agosto e da Rua Panama e Pavimentacao com bloco sextavado em trecho 
da Rua Alemanha, em trecho da Rua Inglaterra e em trecho da Rua Dr. Joao Pinto 
Antunes - Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra..
Comunicamos que a sessão pública marcada para o dia 06 de agosto de 2021 às 
14h00min teve duas empresas participantes, e conforme ata de sessão pública já foi 
aberto os envelopes de propostas tendo o seguinte resultado:
J.B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ R$ 454.514,14 – 1º COLOCADO/
VENCEDOR
CONSTERPAVI – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA R$ 487.135,95
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da 
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Recurso:

Tomada de Preço n° 02/2021 - Proc. Nº 201/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Recurso da TOMADA DE 
PREÇO 02/2021 cujo objeto é a contratação de empresa para reforma de vestiário no 
Estádio Municipal Anselmo Celio Rodrigues (Campo do Vera Cruz), na Av. Salesianos 
do Brasil - Parque das Rodovias.
Considerando os recursos administrativos contra a decisão do Presidente Oficial e 
comissão na Tomada de Preço acima referido, diante dos pareceres Jurídicos n° 
765/21 e nº 767/21 exarados pela Secretaria de Negócios Jurídicos e juntados aos 
autos, o Presidente juntamente com a CPL e o apoio técnico decidem:
- Manter a HABILITAÇÃO das empresas LILIAN DE L. PEDREIRA – EPP, OSAKA 
CONSTRUTORA EIRELI e GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
- HABILITAR as empresas CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO LTDA e 
VALENENGENHARIA EIRELI;
- Manter a INABILITAÇÃO das empresas CONVALE CONSTRUTORA VALE DO 
PARAIBA EIRELI e MARONGIO E MARONGIO LTDA;
Fica marcado para o dia 09 de agosto de 2021 às 09:30 horas a sessão pública para 
a abertura dos envelopes de propostas.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da 
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E 
RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO 
referente ao Processo nº 242/2021-SUP; 
5865/2021-GPRO, com fundamento no 
art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na aquisição emergencial de 
material de curativo e medicamentos para 
atender a determinação judicial.
CONTRATADA: ARENA SUPRIMENTOS 
MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 
E EXPORTADORA LTDA
CNPJ: 09.572.977/0001-58
CONTRATADA: MEDIC PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP
CNPJ: 00.979.499/0001-20
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE 
E  R AT I F I C A a  D I S P E N S A D E 
LICITAÇÃO referente ao Processo 
nº 246/2021-SUP; 6198/2021-GPRO, 
com fundamento no art. 24, inciso 
II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço 
de hospedagem em hotel para 05 
(cinco) atletas da Seleção de Tenis 
de Mesa Lorenense, que participará 
de competição no estado do Rio de 
Janeiro, nos dias 06,07 e 08 de agosto 
de 2021.
CONTRATADA: PAULA VIAGENS E 
TURISMO ME
CNPJ: 23.368.040/0001-96
DATA DA ASSINATURA: 05/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 03/2021 – PROC. Nº 216/21

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para obra de infraestrutura - pavimentação em vias
públicas urbanas da Vila Santa Maria, pavimentação em trecho da Rua Olavo Bilac - Vila
Zélia e recapeamento asfáltico da Avenida São Tomaz, para melhoria da mobilizaçã urbana 
no Município de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: S.O.PONTES ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº: 03.545.228/0001-55
Valor Total: R$ 498.633,06(quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e trinta e três
reais e seis centavos)

Lucas Barbosa
RMVale

Um levantamento divulgado 
pelo Governo do Estado na últi-
ma terça-feira (3) revelou que a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou 165 vítimas 
de assassinato no primeiro 
semestre deste ano, número 
igual ao do mesmo período de 
2020. Em contrapartida, dez 
municípios tiveram o aumento 
de mortes violentas.

De acordo com os dados da 
SSP (secretaria de Segurança 
Pública do Estado), de janeiro 
a junho, 159 moradores da 
região perderam as vidas em 
casos de homicídio doloso 
(quando existe intenção de 
matar) e seis em latrocínio 
(roubo seguido de morte). No 
ano passado, os também 165 
registros foram distribuídos em 
163 homicídios dolosos e dois 
latrocínios.

Apesar da estabilidade de 
ocorrências, a RMVale segue 
como a região mais violenta 
do interior do estado de São 
Paulo, marca mantida há quase 
11 anos.

Com 24 moradores assas-
sinados, Taubaté lidera o 
“ranking da morte” dos pri-
meiros seis meses de 2021. Fe-

Mais violenta do interior, RMVale tem 165 
moradores mortos no primeiro semestre
Número de mortes é o mesmo registrado na primeira metade de 2020; dez cidades sofrem com o aumento de casos

chando o grupo com números 
mais elevados aparecem São 
José dos Campos, que teve vin-
te vítimas, e Cruzeiro, com 16.

Em comparação com a mes-
ma época do ano passado, 
Cruzeiro teve em 2021 uma 
morte violenta a mais, repre-
sentando um aumento de 6%. 
O último assassinato ocorrido 
no primeiro semestre na cidade 
foi em 11 de junho e vitimou 
o jovem Mauricio Oliveira, 
que tinha 24 anos. Segundo o 
boletim de ocorrência, o rapaz 
caminhava por uma rua do 
condomínio Mata Atlântica, no 
bairro Vila Juvenal, quando foi 
atingido, na região da cabeça, 
por diversos disparos de arma 
de fogo. O rapaz chegou a 
ser encaminhado ao Pronto 
Socorro, mas não resistiu aos 
ferimentos. O caso segue sendo 
investigado pela Polícia Civil de 
Cruzeiro, que tenta identificar 
o atirador. 

Os demais municípios da RM-
Vale que tiveram moradores 
mortos de forma violenta no 
período foram Aparecida (3), 
Caçapava (6), Cachoeira Pau-
lista (2), Campos do Jordão (3), 
Caraguatatuba (14), Cunha (2), 
Guaratinguetá (10), Ilhabela 
(2), Jacareí (12), Lagoinha (1), 
Lorena (7), Natividade da Serra 
(1), Pindamonhangaba (14), Pi-
quete (1), Potim (5), Redenção 

da Serra (2), Roseira (1), São 
Sebastião (6), Tremembé (4) e 
Ubatuba (9).

Preocupação – Segundo o 
levantamento da SSP, além de 
Cruzeiro, outras nove cidades, 
das 39 da região, tiveram au-
mento no número de vítimas 
de assassinato no primeiro 
semestre de 2021.

Proporcionalmente, Potim 
foi o munícipio que obteve o 
maior crescimento de casos no 
comparativo com os primeiros 
seis meses do ano passado. 
A cidade saltou de uma para 
cinco mortes, representando 
um aumento de 400%. A se-
gunda cidade em situação mais 
preocupante é São Sebastião, 
que registrou um crescimento 
de 200%, passando de duas 
para seis ocorrências. Taubaté 
sofreu uma elevação de 144%, 
subindo de nove para 22 assas-
sinatos. Com um crescimento 
de 66%, o número de mortos 
em Guaratinguetá passou de 
seis para dez. Na sequência 
do levantamento, aparece 
Pindamonhangaba, que teve 
uma taxa de ampliação de 16%, 
ao saltar de dez para 12. Não 
tiveram vítimas de assassinato 
no primeiro semestre de 2020 
três cidades, que esse ano apa-
recem na lista. São elas Reden-
ção da Serra (2), Natividade da 
Serra (1) e Piquete (1).Viatura da Polícia Militar em Cruzeiro; município é um dos que registraram aumento de casos em 2021

Vaso de planta onde foi descoberto o corpo do bebê; após denúncia de irmã, jovem responde em Ubatuba

Fotos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A Polícia Civil de Ubatuba 
prendeu na noite da última 
quinta-feira (5) uma jovem 
de 22 anos, acusada de 
enterrar o próprio bebê, 
recém-nascido, em um vaso 
de plantas. A mãe, que não 
havia revelado sua gravidez 
aos parentes, foi denuncia-
da pela irmã, que encontrou 
o feto no quintal da casa da 
família no bairro Bela Vista.

De acordo com a Polícia 
Civil, a irmã da acusada 
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acionou a corporação após 
desenterrar o corpo do 
bebê, que aparentava ser 
prematuro. Ela explicou 
que decidiu vistoriar o 
vaso após encontrar roupas 
com manchas de sangue 
da jovem, espalhadas pela 
residência. A denunciante 
afirmou que sua família 
estava desconfiada da gra-
videz da jovem.

Após retirarem o feto 
do imóvel, os policiais en-
caminharam a acusada à 
Delegacia de Ubatuba. Em 
depoimento, ela confessou 
o crime e explicou que deu 

à luz ao bebê na última 
segunda-feira (2), numa 
rua próxima a sua casa, no 
Bela Vista.

A jovem relatou que após 
gerar a criança na calçada, 
ela a colocou dentro de uma 
sacola plástica e a guardou 
numa mochila. 

Já na residência em que 
mora com a família, a acu-
sada decidiu enterrar o feto 
no vaso de plantas.

Até o fechamento desta 
edição, a jovem, que tem 
um filho de dois anos, per-
manecia presa. Ela deve 
responder por infanticídio 
(assassinato de criança) e 
ocultação de cadáver.
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Secretarias monitoram familiares de diagnosticados; laudos ampliam confirmações na região

Leandro Oliveira
RMVale

Três casos elevaram os 
números de contaminações 
confirmadas da variante 
Delta, uma das mutações 
genéticas da Covid-19. Cara-
guatatuba, Cruzeiro e Potim 
anunciaram quatro casos. Na 
região, cinco municípios já 
registraram contaminações.

Um homem de 46 anos foi 
diagnosticado com a varian-
te em Potim. O morador da 
cidade não teve sua identida-
de revelada, mas a secretaria 
de Saúde confirmou que ele 
esteve fora recentemente, 
sem indicar a cidade. A no-
tificação de caso suspeito foi 
registrada em 16 de julho 
e, três dias depois, o exame 
foi colhido. As amostras 
foram enviadas ao Instituto 
Butantan que confirmou na 
última quinta-feira (5) que 
o morador de Potim teria 
contraído a variante Delta da 
Covid-19. Ele trabalha fora 
da cidade, mas a secretaria 

Potim, Cruzeiro e Caraguatatuba 
registram casos de variante Delta

de Saúde não informou em 
qual município.

“Ele já passou do período 
de isolamento e teve sin-
tomas leves. Nossa equipe 
já foi à residência dele, fez 
seu acompanhamento e 
da família. Estamos fazen-
do todo o monitoramento. 
Existem alguns familiares 
com sintomas leves e nós já 
colhemos exames. Eles estão 
sendo monitorados e acom-
panhados por nossa equipe”, 
detalhou o secretário de 
Saúde, Leandro Marcondes. 
Segundo o chefe da pasta, 
não há nenhum registro de 
outro caso suspeito. As análi-
ses serão feitas pelo Instituto 
Butantan. “A princípio este 
é o único caso”, destacou 
Marcondes.

A informação do primeiro 
caso da variante Delta acen-
deu um alerta no município, 
dias após uma boa notícia, 
divulgada também nesta 
quinta-feira. Potim está há 
37 dias sem registrar mortes 
por Covid-19. A mutação 
da doença tem o índice de 

transmissão maior que o 
coronavírus de origem, po-
rém, não foi confirmado se 
os sintomas dessa variação 
são mais fortes.

Região – Depois que Gua-
ratinguetá (registro de uma 
mulher de 30 anos) e Pinda-
monhangaba (um morador 
da cidade, que trabalha como 
guarda municipal em Apa-
recida, vizinha das cidades 
onde foram registrados os 
casos) confirmaram os pri-
meiros casos da variante Del-
ta da região e do estado, Ca-
raguatatuba confirmou que 
outro homem, de 35 anos, 
foi diagnosticado com a mu-
tação. Ele teria viajado para 
outro estado, apresentou 
sintomas leves e teve a con-
firmação por meio de exames 
do Instituto Adolfo Lutz. Ele 
mora sozinho, já cumpriu o 
período de isolamento e está 
bem. A secretaria municipal 
de Caraguatatuba monitora 
pessoas que tiveram contato 
com o paciente.

Cruzeiro – A cidade con-
firmou, na manhã desta sex-
ta-feira (6), dois casos da 
variante delta da Covid. Os 
pacientes são homens, de 
20 e 34 anos, que tiveram a 
doença em julho.

As amostras dos pacientes 
foram encaminhadas para 
sequenciamento ao Instituto 
Adolfo Lutz, em São Paulo, 
que descobriu que se tratava 
da variante Delta.Preparação para nova dose contra a Covid-19; Potim, Caraguá e Cruzeiro registram contaminações da Delta

Fotos: Divulgação PMC
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Aparecida foi escolhida pelo 
o Instituto Butantan para ser 
a primeira cidade do país a re-
ceber o laboratório móvel que 
vai fazer testes para identificar 
novas variantes da Covid-19. 
O município foi selecionado 
devido ao número de turistas 
de várias partes do Brasil que 
visitam o Santuário Nacional.

De acordo com o Butantan, 
o contêiner, instalado na pra-
ça Kennedy, nesta sexta-feira 
(6), permanecerá por uma 
semana, com perspectiva de 
diagnosticar até quinhentas 
amostras.

Com investimento de R$ 3 
milhões, o laboratório móvel 
conta com três sequenciadores 
genéticos, centrífuga, sela-
dora, geladeira, freezer para 
armazenamento de amostras, 
entre outros equipamentos 
que funcionarão 24 horas. “O 
objetivo é sermos mais ágeis e 
assertivos para entender quais 
regiões precisam de mais 
atenção”, enfatizou a diretora 

Aparecida recebe novo projeto Lab Móvel do 
Butantan para sequenciar variantes da Covid
Contêiner na Benedito Meirelles acelera processo; Guará, Potim e Roseira também são beneficiadas

do Centro de Desenvolvimento 
Científico do Butantan, Sandra 
Coccuzzo. 

O local contará com quatro 
profissionais para realizar as 
análises dos exames colhidos 
pelo Centros de Enfrentamen-
to à Covid-19 e das cidades 
vizinhas de Guaratinguetá, 
Potim e Roseira. “O contêiner 
é uma unidade itinerante de 
alta complexidade para fazer 
a identificação de grande volu-
me no local onde as variantes 
estão sendo identificadas. É 
um laboratório extremamente 
complexo do ponto de vista 
dos equipamentos”, explicou 
o presidente do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas.

Segundo a Prefeitura, os alu-
nos da rede ensino municipal 
serão convidados para conhe-
cer as instalações do labora-
tório itinerante. A população 
também poderá acompanhar 
os trabalhos dos profissionais, 
pois o contêiner, que tem 12 
metros de comprimento e 
quase três metros de altura, 
conta com uma parte de vidro 
que permite a observação dos 
procedimentos. Sandra Coccuzzo, diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Butantan; projeto análise variante

Fotos: Leandro Oliveira

Lucas Barbosa
Silveiras

Para ampliar a segurança 
contra o novo coronaví-
rus na retomada das aulas 
presenciais em Silveiras, 
a Prefeitura iniciou nes-
ta semana a aplicação de 
testes de identificação de 
Covid-19 nos alunos da rede 
municipal. A iniciativa tenta 
evitar um possível avanço do 
contágio no município, que 
contabiliza 18 vítimas fatais 
da doença.

De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Silveiras, apesar de iniciada 
na última segunda-feira (2), 
data de reinício das aulas 
presenciais, a testagem em 

Para evitar avanço da Covid-19, Educação de 
Silveiras realiza testagem em massa de alunos
Aulas presenciais são retomadas na rede municipal com foco nos cuidados contra o novo coronavírus

massa deverá ser concluída 
apenas no início da próxima 
semana. A expectativa é que 
o trabalho contemple cerca 
de quinhentos estudantes, 
com a faixa etária acima 
dos dez anos. É necessária 
a autorização dos pais para 
que as crianças sejam sub-
metidas ao exame.

Doados pelo Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural), os testes rápidos, que 
são dos modelos sorológicos 
IgG e IgM, indicam se os 
alunos já tiveram contato 
com a Covid-19 através da 
identificação de anticorpos. 
Após a captação de uma gota 
de sangue do estudante, o 
exame tem seu resultado 
revelado em um prazo de 
até 15 minutos.

O prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) agradeceu 
ao Senar pela doação dos 
testes rápidos e ressaltou a 
necessidade da ação. “Esta-
mos fazendo todo o possível 
para garantir um retorno 
às aulas mais seguro aos 
nossos estudantes e educa-
dores. Além dessa testagem 
em massa, implementamos 
também um rígido protocolo 
de higienização em todas as 
escolas, respeitando as reco-
mendações de prevenção do 
Governo do Estado”.

De acordo com o boletim 
da Vigilância Epidemiológi-
ca de Silveiras, o município 
contabiliza 511 moradores 
infectados pela Covid-19, 
sendo 18 mortos, 469 recu-
perados e dois internados.Testagem em alunos de Silveiras; ação leva mais segurança para aulas

Fotos: Divulgação PMS

Banco do Povo 
tem negociação 
de atrasos
em empréstimo 

A Prefeitura de Ubatuba 
emitiu um alerta destinado às 
pessoas que estão em atraso 
com mais de sessenta dias no 
pagamento do empréstimo 
realizado por meio do Banco 
do Povo. A renegociação ofe-
rece descontos de até 50% dos 
juros, e multas em pagamento 
parcelado. 

Os interessados que opta-
rem pelo pagamento à vista 
podem conseguir um descon-
to de 75%, sem a necessidade 
de apresentar o avalista, res-
ponsável pelo pagamento do 
empréstimo ou financiamento 
realizado pelo titular. 

Outra opção oferece o par-
celamento em até 36 vezes. 
Para isso é necessário o pa-
gamento de uma entrada 
de no mínimo 10% do valor 
total da dívida. Nesta opção 
é obrigatória a presença do 
avalista.

Para mais informações 
sobre as linhas de crédito 
disponíveis e os dados para 
a negociação, o Banco do 
Povo está realizando aten-
dimento presencial à rua 
Paraná, n° 375, no Centro. 
Os interessados com dificul-
dade de locomoção devem 
procurar assistência pelo 
telefone 3834-3500 ou o site 
bancodopovo.sp.gov.br.

Da Redação 
Ubatuba
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Com investimento superior a R$ 7 milhões, 
Pinda inicia cobertura do nova rodoviária
Às margens da Dutra, espaço é projetado para atender transporte e criação de praças comerciais

Dando continuidade às 
obras do terminal rodovi-
ário, a Prefeitura iniciou a 
fase de cobertura do telhado. 
De acordo com o planeja-
mento das ações, a concre-
tagem e contrapiso serão 
feitos ainda neste estágio.

Com investimento de 
R$7,1 milhões, o novo ter-
minal contará com área 
de 9,7 mil m² no total. “O 
novo terminal de Pindamo-
nhangaba contemplará um 
espaço mais adequado à 
realidade e ao crescimento 
do município. As possibili-
dades para viagens à longa 
distância serão reais pela 
estrutura que será ofereci-
da”, ressaltou a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

A obra, às margens da 
rodovia Presidente Dutra 
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e do campo universitário 
da Unifunvic (Fundação 
Universitária Vida Cristã), 
é comandada pela KF Cons-
truções e Serviços.

Além de dez vagas na 
plataforma de embarque e 
desembarque, a estrutura 
terá área para táxis e mo-
toristas de aplicativo, carga 
e descarga para serviços, 
área para motos e bicicletas 
e mais de cinquenta vagas 
para veículos de passeio, 
estacionamento para ônibus, 
área administrativa, guichês, 
sanitários públicos acessí-
veis, fraldário, guarda-volu-
mes, praças comerciais e de 
alimentação. “(a rodoviária) 
oferecerá oportunidades de 
entretenimento e serviços 
úteis. O conceito arquitetô-
nico adotado visa funciona-
lidade e organização, possi-
bilitando o desenvolvimento 
econômico de forma qualita-
tiva”, frisou a secretária de 
Obras e Planejamento.

Fotos: Reprodução PMP

Construção da nova rodoviária de Pindamonhangaba, que iniciou a fase de cobertura do telhado; estrutura deve atender aumento de demanda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Contrários ao plano de car-
reira implementado pela em-
presa Gerdau, em 2017, os 
funcionários da unidade de 
Pindamonhangaba promove-

Funcionários da Gerdau protestam contra 
modelo de plano de carreira em Pinda
Trabalhadores denunciam acúmulo de funções na produção; sistema é paralisado por quase duas horas

ram um protesto na manhã 
desta quinta-feira (5). Os ma-
nifestantes, que paralisaram 
suas atividades por cerca de 
duas horas, denunciam que 
parte dos trabalhadores está 
acumulado funções sem rece-
ber o reajuste salarial.  

Comandado pelo Sindicato 

dos Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba, o protesto na porta 
da empresa foi iniciado por 
volta das 7h. Em assembleia, 
os quase 2,4 mil funcionários 
da fabricante de laminados de 
aço aprovaram a interrupção 
momentânea do serviço.

De acordo com o sindicato 
da categoria, os trabalhadores 
criticam o programa de pla-
no de carreira, denominado 
“Multifunção”, que estaria cau-
sando distorções na estrutura 
de cargos e salários. “Desde 
2017, estamos reivindicando 
adequações no ‘Multifunção’, 
já que muitos colaboradores 
estão com seus salários defa-
sados e acumulando diversas 

funções, sem receber por 
elas. A fábrica colocou muitos 
trabalhadores em nível mais 
baixo, com cada vez mais 
funções acumuladas e parou 
o plano de carreira. De 30 a 
40% dos funcionários têm 
algum problema relacionado a 
situação”, afirmou o presidente 
do sindicato, André Oliveira.

Durante a assembleia, os 

manifestantes questionaram 
ainda o fato de a Gerdau não 
pagar o direito trabalhista de 
adicional de insalubridade aos 
metalúrgicos que atuam no 
Setor de Laminação 3. Segun-
do a categoria, a área oferece 
riscos à saúde como excesso 
de poeira, calor e ruídos. 

Após a manifestação, os 
funcionários retornaram ao 

trabalho por volta das 9h. A 
categoria não descarta pro-
mover novas paralisações ao 
longo do mês, caso a direção 
da empresa não atenda as 
reivindicações. 

Outro lado – Em nota oficial 
à imprensa regional, a Gerdau 
destacou que o programa 
‘Multifunção’ é um modelo de 
desenvolvimento de carreira 
operacional, implementado 
em todas as suas plantas no 
Brasil. A companhia ressaltou 
ainda que “reforça seu com-
promisso com o diálogo contí-
nuo e transparente tanto com 
os representantes do Sindicato 
quanto com seus colaborado-
res (trecho da nota)”.


