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Mesmo com aval da Justiça 
a Celão, Comissão de Ética 
decide manter investigação
Grupo comandado por Fabrício da Aeronáutica mantém trabalhos em meio a 
retomada das atividades de Coutinho, liberado pelo Tribunal de Justiça do Estado

Após o retorno do vereador 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), à Câmara, na última 
terça-feira (17), a Comissão 
de Ética da Casa segue com 
os trabalhos de análise sobre 
o caso. A decisão unânime do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, no último dia 
10, devolveu o cargo ao par-
lamentar, afastado por acusa-
ções como crimes licitatórios 
e corrupção passiva e ativa.

A Comissão tem como 
membros os vereadores Fa-
brício Dias “da Aeronáutica” 
(MDB), que ocupa o posto de 
presidente; Marcelo da Santa 
Casa (PSD) e Dani Dias (PSC). 
Os suplentes são os vereadores 
Pedro Sannini (PSC) e Alexan-

dra Andrade (PL). Segundo o 
presidente da Comissão de 
Ética, o funcionamento dos 
trabalhos é facilitado com o 
regresso de Celão ao Legis-
lativo. “O trabalho continua 
normalmente. As reuniões, 
a audiência obrigatória, que 
é prevista na resolução 431, 
parágrafo 1, do artigo 13 dei-
xa clara a necessidade desta 
audiência na primeira fase 
com o vereador. Ele estando 
presente, fica mais fácil. Essa 
audiência já está agendada”, 
explicou Dias, que destacou 
ainda, que por força de lei, 
membros da Comissão não 
podem tornar públicos os 
trabalhos realizados.

Fotos: Fabiana Cugolo 

Celão voltou à tribuna na última terça-feira em Guará; Comissão de Ética segue com análise sobre dennúncia
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A Saúde de Lorena teve 
um dia histórico nesta se-
mana com a realização da 
primeira cirurgia cardíaca 
de alta complexidade no 
município. A Santa Casa e 
a equipe médica têm como 
satisfatório o procedimen-
to cirúrgico que levou cin-
co horas para a conclusão. 
O novo serviço amplia a 
rede de atendimentos. A 
cidade, que completará 
233 anos de emancipação 
política em novembro, 
tem como um marco a 

Santa Casa de Lorena faz a 
primeira cirurgia cardíaca 
de alta complexidade 

realização desta cirurgia, 
também conhecida como 
ponte de safena. Após 
cinco horas de trabalhos, 
com início pela manhã e 
término no período da 
tarde, o paciente, um mo-
rador natural de Lorena, 
de 59 anos passa bem. De 
acordo com as últimas in-
formações da Santa Casa, 
ele segue internado em 
um leito de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), em 
recuperação.

Cidade Legal 
entrega novas 
escrituras
em Lorena

Um grupo de moradores 
recebeu, na última sexta-feira 
(13), as escrituras de resi-
dências da área ocupada no 
bairro Parque das Rodovias. A 
documentação foi elaborada 
por meio do programa estadual 
de regularização fundiária, o 
Cidade Legal, e entregue duran-
te a visita do vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) à cidade.
As tramitações ocorrem desde 
2019, quando Lorena assinou 
um convênio com o Estado 
para ser contemplada pelo 
programa.

Cirurgia cardíaca histórica, realizada na última quinta-feira, em Lorena

Com expectativa de fomentar 
a economia, Pinda remodela 
turismo com “City Tour”

Estado investe 
R$ 80 milhões 
para minimizar 
crise do trabalho

Após período de parali-
sação em imbróglio com 
o Estado, a Santa Casa de 
Lorena deve retomar, ainda 
este mês, os atendimentos do 
Ambulatório de Gestação de 
Alto Risco. Referência para 
12 cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
o programa deve contar com 
repasses mensais por até 
um ano.

Com foco em estimular o 
crescimento econômico do 
estado, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou, nesta 
semana, o programa “Bolsa 
Trabalho”, destinado a desem-
pregados. A ação, que prioriza 
as mulheres, tem expectativa 
de atender, direta e indireta-
mente, cerca de 120 mil pes-
soas. Ao todo, serão investidos 
R$ 80 milhões. O programa 
pagará mensalmente uma 
bolsa no valor de R$ 535 aos 
beneficiados que atuarão em 
órgãos públicos municipais 
e estaduais. A carga horária 
será de quatro horas, de se-
gunda à sexta-feira.

Estado retoma 
convênio para 
Alto Risco
na Santa Casa

Ballerini entrega novas escrituras

Fotos: Reprodução PML
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Após desculpas, 
Câmara exclui  
destituição
de Ana Alice

A Câmara de Aparecida re-
tirou de pauta o projeto de re-
solução que pedia a destituição 
da vereadora Ana Alice Vieira 
Braga (Podemos) do cargo de 
presidente do Legislativo, após 
denúncia de André Luís Mon-
teiro, o Padrinho (Patriota). O 
autor chegou a pedir desculpas 
à chefe do Legislativo. A de-
núncia foi motivada pela falta 
de convocação dos secretários 
de Obras e Saúde, solicitada 
por requerimentos aprovados 
no plenário.
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A Prefeitura de Silveiras 
revelou, na última terça-feira 
(17), que foi contemplada pelo 
Estado com um convênio de 
R$ 14,8 milhões para a pavi-
mentação da principal estrada 
de acesso ao bairro Macacos. 
Com 22 quilômetros de exten-
são, a estrada vicinal Prefeito 
Oswaldo Paulo Cardoso é um 
antigo alvo de reclamações 
na zona rural devido aos seus 
pontos com erosão e falta de 
pavimentação.

Silveiras recebe 
R$14,8 milhões 
à pavimentação 
no Macacos
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Magrão

Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...

DIREITA ESQUERDA 
VOLVER!

Parece que atingimos um mo-
mento político que direita, esquerda, 
se tornou apenas uma ordem unida.

O acesso à internet tem colocado 
a sociedade diante de informações 
que o sectarismo está se transfor-
mando em torcida organizada de 
futebol.

Os termos “esquerda” e “direi-
ta” surgem na Revolução Francesa 
(1789) e o subsequente regime impe-
rial de Napoleão Bonaparte, quando 
os membros da Assembleia Nacional 
se dividiam em partidários do rei à 
direita do presidente e simpatizantes 
da revolução à esquerda.

Os termos, esquerda e direita, não 
foram usados para se referir a uma 
ideologia política, mas apenas na lo-
calização das cadeiras no Legislativo 
e a divisão de forças políticas.

A partir do século XX, os termos 
Direita e Esquerda, passaram a ser 
associados a ideologias políticas 
específicas e foram usados para 
descrever crenças políticas dos cida-
dãos, substituindo gradualmente os 
termos em: vermelhos, reacionários, 
republicanos e conservadores.

Todavia, a origem desta disten-
são vem dos estudos de Economia 
quando Adam Smith, o patrono da 
Economia, em seu livro conhecido 
como a Riqueza das Nações (Uma 
investigação sobre a natureza e as 
causas da riqueza das nações.), em 
1776 usando uma metáfora: as rela-
ções de mercado são regularizadas 
por uma mão invisível sem a neces-
sidade da intervenção do Estado, ou 
seja, o mercado regulariza.

Esta teoria dominou o mundo 
criando o conceito de Liberalismo 
e se espalhando pela Europa nos 
séculos XVIII e XIX, até a crise da 
Bolsa de Nova York, onde aparece o 
economista inglês Maynard Keynes, 
afirmando que o liberalismo, a mão 
invisível, não resolve todas as crises 
econômicas.

O Estado tem que intervir durante 
a crise, tão somente, e não se perpe-
tuar no controle econômico do país.

Fato difícil de entendimento dos 
políticos governantes. 

O poder seduz e perpetua!
Diante das divergências sobre 

o intervencionismo do Estado e o 
Liberalismo Econômico as divisões 
da economia em Ortodoxa e Hete-
rodoxa.

A Ortodoxia, em economia, é o 
estudo da administração dos recursos 
escassos. Os ortodoxos defendem 

a não intervenção do Estado na 
economia.

Acreditam que para uma nação 
crescer de forma sustentada é ne-
cessário controlar a inflação, por 
meio de políticas fiscais e monetá-
rias contracionistas, onde o governo 
deve reduzir os gastos para conter a 
demanda global.

A Heterodoxia é onde a ciência 
econômica estuda a administração 
da política do Estado do ponto de 
vista das suas condicionantes, obje-
tivos e implicações. Os heterodoxos 
aceitam a intervenção do Estado na 
economia.

A nova matriz econômica da pre-
sidente Dilma era pura heterodoxia, 
quando possibilitou o acesso irrestri-
to ao crédito da sociedade.

Acreditava que o aumento do 
consumo possibilitaria o crescimento 
do país.

Nos Estados Unidos, na pós crise 
de 1929, o governo contrariando 
as leis do liberalismo, investiu na 
produção para gerar o emprego que 
consequentemente geraria o aumen-
to da renda, maior crescimento do 
consumo, maior volume de imposto, 
maior oportunidade de investimento 
público e assim por diante. 

Nos Estados Unidos a interven-
ção econômica gerou prosperidade e 
no Brasil um endividamento pessoal 
de mais da metade da população e 
quebrou o país!

Sobre o aspecto político, definido 
os conceitos de direita e esquerda, 
assemelhados aos conceitos econô-
micos, é muito difícil dizer se somos 
um país de direita ou esquerda.

O país defende o nacionalismo, 
primo do liberalismo, mas mantem 
a intervenção do Estado na vida do 
cidadão. Somos de direita na ima-
ginação de alguns e de esquerda na 
realidade.

O governo define o salário do 
trabalhador, a taxa de juros, a cotação 
do dólar, institui leis protecionistas 
do produto nacional, detentor do in-
vestimento público, mantém empre-
sas públicas (60% do PIB brasileiro 
é originado das empresas públicas).

Temos uma imprensa livre (pa-
gando bem publicam até a verdade), 
uma democracia, instituições fortes 
(com operadores incompetentes), 
temos, ainda, sem solução: analfa-
betos, desempregados, desalentados 
e miseráveis.

O país nunca experimentou um 
regime de esquerda ou direita.

O país experimentou, sempre, 
governantes oportunistas.

O país nunca experimentou um 
regime de esquerda ou direita.
O país experimentou, sempre, 

governantes oportunistas 

“Governo é como 
violino. Você o toma 

com a esquerda e toca com a direita.”
José Sarney

Thales Gabriel

O Atos no Rádio recebeu esta semana o deputado estadual Padre Afonso Lo-
bato e o vice-prefeito de Guará, Regis Yasumura, para falarem sobre os úl_timos 
avanços da Saúde regional, a exemplo da liberação do Estado para o atendimento 
de Radioterapia, provavelmente no Hospital Frei Galvão. Lobato e Yasumura 
também falaram sobre a aliança da dupla para as eleições no ano que vem, 
para melhor representar o Vale da Fé e Histórico em suas necessidades – Padre 
Afonso busca ser federal, enquanto Regis tentará eleger-se deputado estadual.

O que muitos querem saber
Quais as duas empresas que 

desistiram de instalar-se em Lorena 
por falta de atendimento da Prefeitu-
ra? De acordo com o vereador Elcio 
Vieira, na tribuna da Câmara, por 
falta de atenção da equipe de Sylvio 
Ballerini, os empresários optaram 
por investir em Cachoeira Paulis-
ta e Canas. Ele só não deu nome 
aos bois, quer dizer, mencionou o 
nome e as atividades das referidas 
empresas. Pelo sim, pelo não, o 
prefeito Antônio Mineiro falou que 
em Cachoeira não chegou nenhuma 
empresa nova!!!

Agora é lei!
A Câmara de Lorena aprovou 

por unanimidade o projeto do pre-
feito Sylvio Ballerini que concede 
incentivos fiscais, cessão de áreas e 
outros benefícios as empresas que 
optarem por suas instalações na 
cidade. Segun-
do o presidente 
do Legislativo, 
Fábio Longui-
nho, este é o 
terceiro projeto 
que auxilia a 
retomada local 
da economia – 
o primeiro é de 
anistia de juros e multas para quem 
tem dívidas com o município; outro, 
é que permite a regularização de 
construções em desarmonia com 
a Prefeitura. Longuinho informou 
ainda que até setembro o Legislativo 
deverá aprovar os novos percentuais 
relacionados ao ITBI, que fortalece-
rá a construção civil e os negócios 
imobiliários.

Sombra
Circulou pelos balcões de Guará, 

neste início de semana, que o ex-
-prefeito Francisco Carlos pretende 
acompanhar o ex-governador Geral-
do Alckmin em seu novo partido. 
Pelo que se ouviu, até setembro Al-
ckmin pretende assinar sua filiação 
no PSD de Kassab, protagonizando 
a maior evacuação da história do 
PSDB, e nesse pacote Chico Hair 
pretende embarcar.

Dois corpos
Se por um lado, o PSD de Guará 

poderá receber ‘mobília nova’ – 
leia-se Francisco Carlos – com o 
efeito da migração de Geraldo Al-
ckmin, por outro, Junior Filippo tem 
sido muito cortês com os integrantes 
do MDB. Além das manifestações 
de carinho com a família Ranieri, o 
Coronelzinho fez questão de passar 
pela Câmara dias atrás – com direito 
a foto com Fabrício –  quando o 
partido realizava sua convenção, 
com vistas as próximas eleições. Há 
quem diga que o MDB pode ser o 
‘plano B’ aos irmãos Filippo’s – isso 
inclui a Rosa –  caso o espaço, digo, 
o PSD, fique limitado com a invasão 
dos tucanos e afins...

Mandato de segurança
O retorno de Celão à Câmara 

de Guará – após 5 meses de afas-
tamento – deu novo ritmo no ple-
nário e algumas controvérsias entre 
vereadores, principalmente os da 
Comissão de Ética, que ‘arrasta’ uma 
investigação que poderá terminar em 
‘mandado de segurança’, por estar 
na contramão do Tribunal de Justiça.

Não convidem para...
...a mesma picanha – o vereador 

de Guaratinguetá, Pedro Sannini e 
o secretário de Esporte Joel Pinho, 
ainda que o churrasqueiro seja o 
próprio vice-prefeito Regis Yasu-
mura!!!

Artilharia pesada
Na sessão de Câmara dessa 

terça-feira, Pedro Sannini dispa-
rou contra o secretário de Esporte, 

Saúde & Política

Regis Yasumura e Padre Afonso anunciam radioterapia aos pacientes da região

pela falta de atenção em muitas 
modalidades esportivas de Guará, 
onde a participação da secretaria é 
praticamente nula, em especial no 
futebol amador dos bairros. Segun-
do a patuleia, entre vários adjetivos 
proferidos na tribuna, Pedro chegou 
a mencionar o desprezo de Joel pelas 
diversas modalidades, exceto as de 
lutas...

Unindo o útil ao agradável
O prefeito Thales Gabriel reuniu 

parceiros, amigos e vereadores, no 
início da semana, para apresentar no 
novo espaço destinado a atividades 
de cultura em Cruzeiro – o Centro 
Cultural. Mais um toque de bom 

gosto da Admi-
nistração para 
reunir artesãos, 
amantes da lite-
ratura e outros 
segmentos. Na 
parte política, 
quem acompa-
nhou o evento 
in loco percebeu 

que o ‘momento de fama’ do secre-
tário Zé Rogério terminou quando 
Thales passou a mão no microfone e 
dividiu a importância do novo Cen-
tro com a sinergia de toda equipe 
que trabalha para fazer o melhor à 
cidade – os dois ou três postulantes 
à sucessão que assinaram o livro de 
presença, aplaudiram o prefeito...

Realidades distintas
Parece que não é apenas no 

futebol que existem mais técnicos 
na torcida que jogadores em cam-
po. Em Cachoeira Paulista, este 
fenômeno é visto entre as esferas 
do Legislativo para o Executivo; 
ou seja, enquanto na Prefeitura de 
fato tem um prefeito, na Câmara 
tem pelo menos cinco vereadores 
achando que são chefes do Execu-
tivo, ao ponto de quererem deter-
minar ‘o que, a maneira e a hora 
que tem de ser feito’. Durmam 
com este barulho...

Campos ‘minados’
A três anos das eleições munici-

pais, o mercado político de Cruzeiro 
observa postulantes à sucessão de 
Thales Gabriel se ‘digladiando’ em 
três cenários distintos: no plenário 
da Câmara, Diego Miranda versus 
Paulo Filipe valendo o pódio; no 
ambiente da administração Zé 
Rogério de olho em José Kleber, 
que dia-a-dia ganha espaço com 
o prefeito – e visibilidade, com a 
população. Já no campo aberto das 
ruas e redes sociais, Juarez Juvêncio 
se prepara para terceira tentativa, 
Fernando Moreira acena para os 
eleitores e, entre outros, Paulo Viei-
ra agita os bastidores e Rafic Zake 
faz ‘cara de paisagem’ para ver, na 
concorrência toda, quem sobrevive 
com fôlego...

As idas e vindas da política
Quem diria que a equipe do ex-

-prefeito Vito Ardito – pelo menos 
boa parte dela – se identificaria tão 
bem com a plataforma de Isael Do-

mingues – leia-se Ricardo Piorino. 
Comenta-se no Mercadão que até na 
Câmara tem vereadores de outros 
palanques mais próximos do pre-
feito, que ‘alguns’ que se elegeram 
graças ao seu palanque. Qualquer 
semelhança com Rogério Ramos, 
Gilson Nagrin e até o Magrão – é 
claro, não se trata de mera coinci-
dência...

Trem das onze
Parece que não é apenas na 

música de Adoniran Barbosa que 
não se pode perder o trem das onze, 

na política tam-
bém. Comen-
ta-se entre os 
politiqueiros de 
Pinda que um 
dos que ‘deixou 
o trem da suces-
são’ passar, foi o 
vereador Carlos 
de Moura – o 

Magrão, com o ‘chove não molha’, 
ou seja, na Câmara um discurso 
imponente, no gabinete do prefei-
to, quando precisa, aquela fala de 
bom moço. Resumo, pelo menos 
com Isael Domingues, acreditam os 
especuladores que o ‘trem passou’ 
e ele perdeu. Perguntem ao Nilson, 
sub-prefeito de Moreira Cesar!!!

Bundalelê
Ninguém imaginou que por trás 

das cortinas da Câmara de Cachoei-
ra, o nível de moral e respeito cairia 
tanto ao ponto de rolar até o que 
chamam nas baladas de ‘bundalelê’, 
ao vivo e em cores. Pelo menos esse 
fato foi denunciado na tribuna do 
Legislativo na sessão desta semana, 
durante um “toma lá dá cá” entre 
dois vereadores. A pergunta da pe-
riferia: “Será que o ‘bunda de fora’, 
quer dizer, o Bebê estava de fralda?

Remando a favor
Tem eleitores em Piquete em 

estado de alerta com alguns vere-
adores, em face do ritmo em que a 
cidade está sendo conduzida. Nunca 
se viu tantos recursos do Estado de 
uma só vez: uma nova Unidade de 
Saúde, um novo Mercado Munici-
pal – com estilo de um centro de 
compras para fomentar a economia 
local, além da revitalização do Ve-
lório, são evidências e apoiado pela 
maioria na Câmara.

 Remando contra
Os mesmos moradores que 

aplaudem o conjunto de projetos que 
vai transformar Piquete em uma das 
atrações turísticas da região, tam-
bém criticam vereadores que não 
conseguem entende tantos benefí-
cios se tornando realidade. Comen-
ta-se entre os bem informados que, 
o que a população menos espera, 
é um ou dois vereadores tentando 
puxar a velha políticagem das duas 
legislaturas atrás, em que a Câmara 
‘emperrou’ o desenvolvimento da 
cidade. Qualquer semelhança com 
os discursos de Mateus e Rafael 
do Depósito, talvez não seja mera 
coincidência...
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Cidade Legal entrega novas escrituras e famílias aguardam 
estudo sobre saneamento básico no Parque das Rodovias
Com avanço nas regularizações, Prefeitura espera por avaliação da Sabesp para implantação de sistema de água e esgoto 

Um grupo de moradores 
recebeu, na última sexta-feira 
(13), as escrituras de resi-
dências da área ocupada no 
bairro Parque das Rodovias. A 
documentação foi elaborada 
por meio do programa estadual 
de regularização fundiária, o 
Cidade Legal, e entregue duran-
te a visita do vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) à cidade.

As tramitações ocorrem 
desde 2019, quando Lorena 
assinou um convênio com o 

Gabriel Mota 
Lorena

Após desculpas de vereador, Câmara de Aparecida 
decide tirar de pedido de destituição da presidente
Dois meses depois da primeira convocação, secretário apresenta mudanças em obras, alvo de protesto de Monteiro

A Câmara de Aparecida re-
tirou de pauta o projeto de re-
solução que pedia a destituição 
da vereadora Ana Alice Vieira 
Braga (Podemos) do cargo de 
presidente do Legislativo, após 
denúncia de André Luís Mon-
teiro, o Padrinho (Patriota). O 
autor chegou a pedir desculpas 
à chefe do Legislativo.

A denúncia foi motivada 
pela falta de convocação dos 
secretários de Obras e Saúde, 
solicitada por requerimentos 
aprovados no plenário.

A solicitação para retirada 
partiu do próprio Monteiro, no 
começo da sessão ordinária da 
última segunda-feira (16), após 
participação do secretário Ri-
cardo Alessandro Henrique da 
Silva (Obras), que compareceu 
ao plenário para responder às 
perguntas dos parlamentares.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Com retorno de Celão, Comissão de  
Ética segue com análise de denúncia
Grupo comandado por Fabrício da Aeronáutica mantém trabalhos em meio a 
retomada das atividades de Coutinho, liberado pelo Tribunal de Justiça do Estado

Após o retorno do vereador 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), à Câmara, na última 
terça-feira (17), a Comissão 
de Ética da Casa segue com 
os trabalhos de análise sobre 
o caso. A decisão unânime do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, no último dia 
10, devolveu o cargo ao par-
lamentar, afastado por acusa-
ções como crimes licitatórios 
e corrupção passiva e ativa.

A comissão tem como mem-
bros os vereadores Fabrício 
Dias “da Aeronáutica” (MDB), 
que ocupa o posto de presi-
dente; Marcelo da Santa Casa 
(PSD) e Dani Dias (PSC). Os 
suplentes são os vereadores 
Pedro Sannini (PSC) e Alexan-
dra Andrade (PL).

Segundo o presidente da 
Comissão de Ética, o fun-
cionamento dos trabalhos é 
facilitado com o regresso de 
Celão ao Legislativo. “O tra-
balho continua normalmen-
te. As reuniões, a audiência 
obrigatória, que é prevista 
na resolução 431, parágrafo 
1, do artigo 13 deixa clara a 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

necessidade desta audiência 
na primeira fase com o vere-
ador. Ele estando presente, 
fica mais fácil. Essa audiência 
já está agendada”, explicou 
Dias, que destacou ainda, que 
por força de lei, membros 
da Comissão não podem 
tornar públicos os trabalhos 
realizados.

Entre as fases que trans-
correm na Comissão de Ética, 
de acordo com as normas 
do processo, a primeira é a 
admissibilidade da denúncia, 
etapa que discute a represen-
tação que foi feita contra o 
vereador Marcelo Coutinho. 
Em seguida, o relator da 
Comissão, cargo ocupado 
por Marcelo da Santa Casa, 
apresenta ao final da primei-
ra fase um relatório que pode 
ser ou não acolhido pelos 
demais membros do grupo 
de Ética.

Ainda, segundo o presiden-
te da Comissão responsável 
pelo caso, o relatório, se aco-
lhido, será lido no plenário e 
votado para arquivamento, 
moção de censura ou aber-
tura do processo de contra-
ditório. “Se optado por este 
terceiro caminho (processo 
de contraditório), a partir 

deste momento a Comissão 
passar a ter os poderes de 
convocar as testemunhas, em 
todas essas audiências, com 
a presença do próprio repre-
sentado ou daqueles que ele 
escolher para representá-lo”, 
detalhou.

Durante as sessões de Câ-
mara desta semana, na terça-
-feira, o vereador Celão falou 
sobre sua volta no plenário, 
onde destacou que retorna 
a Casa de Leis com a cons-
ciência tranquila. “Tudo que 
for possível para continuar 
contribuindo com a Justiça, 
eu estou à disposição para es-
clarecer todas essas situações. 
Tenho a certeza que isso já 
está sendo esclarecido e logo, 
em um futuro próximo, nós 
teremos um final onde tudo 
será devidamente esclarecido, 
principalmente à população 
de Guaratinguetá”, frisou.

Histórico – Marcelo Cou-
tinho e três servidores da 
Câmara foram afastados no 
mês de abril, em processo 
foi alvo de investigações do 
Seccold (Setor Especializado 
de Combate a Corrupção, 
Organização Criminosa e La-
vagem de Dinheiro) da Polícia 
Civil de Guaratinguetá.

O Seccold, à época, apontou 
que Celão e os três traba-
lhadores da Câmara teriam 
cometido crimes licitatórios, 
de corrupção passiva e ativa, 
falsidade ideológica e orga-
nização criminosa. A Polícia 
Civil investigou a contratação 
de uma empresa que realizou 
a higienização do prédio do 
Legislativo, durante o período 
de pandemia provocada pela 
Covid-19.

Fotos: Fabiana Cugolo 

“Acredito eu que tivemos 
dias difíceis aqui na Câmara, 
dias difíceis para todos. Só 
que infelizmente quem perde 
com tudo isso é o povo. Assim 
com base, o que ensejou a re-
presentação foi a convocação 
do senhor secretário Ricardo. 
Hoje, ele se encontra aqui, a 
gente teve as conversações e 
conseguimos entender o que 
de fato aconteceu nesse pro-
cesso. Volto a reiterar, eu peço 
a retirada do projeto”, explicou 
Monteiro no plenário.

Em outra parte, Monteiro pe-
diu desculpas à Ana Alice, após 
os últimos embates envolvendo 
os dois vereadores. A atual chefe 
do Legislativo pediu para que 
todos os parlamentares reno-
vem a frase dita na posse: “... 
nós estamos aqui para trabalhar 
para o bem público”. “Meu pro-
pósito foi renovado. Aceito as 
desculpas e vou fazer a minha 
parte, e espero que todos façam 
a sua”, destacou Ana Alice.

Obra – A revitalização da 
rua Benedito Macedo teve 
início em 2020 durante a 
administração da ex-prefeita 
Dina Moraes (DEM). Parali-
sada a obra, o cancelamento 
do contrato foi firmado e 
uma nova licitação segue em 
andamento para a tomada de 
preço. O valor de referência 
da obra é de aproximadamen-
te R$900 mil.

Durante sua fala na tribuna, 
o secretário contou que a nova 
licitação já foi aberta. “A nova 
licitação foi aberta nada data 
de hoje (segunda-feira dia 16), 
com um orçamento de R$ 854 
mil. A empresa vencedora ge-
rou um preço de R$ 826 mil”, 
revelou. “No dia 25 (agosto) 
homologa-se a licitação, dia 27 
se assina o contrato e, se Deus 
quiser, a ordem de serviço no 
dia 30 de agosto”.

Com nova empresa, a revita-
lização está prevista para ser 
entregue em janeiro de 2022. 

O vereador André Monteiro (à dir.), autor do pedido e que se desculpou na última sessão; Ana Alice continua

Celão voltou à tribuna na última terça-feira em Guará; Comissão de Ética segue com análise sobre denúncia

Fotos: Leandro Oliveira

Sylvio Ballerini, durante entrega de novas escrituras em área ocupada

Estado para ser contemplada 
pelo programa. As primeiras 
trinta escrituras desta área 
foram entregues em dezembro 
de 2020. Na última semana, 
seis moradores receberam a 
documentação. “Estamos com 
322 escrituras em andamen-
to no cartório. Trinta foram 
entregues na gestão passada, 
seis escrituras foram entregues 
agora, com a vinda do vice-go-
vernador e 22 já estão prontas 
para entregar. As outras 286 
estão em andamento no car-
tório” explicou a secretária 
de Obras e Planejamento de 
Lorena, Rosana Reis.

As 22 escrituras que estão 
prontas aguardam apenas uma 
sinalização do Estado sobre 
a data e local em que serão 
entregues. As demais seguem 
sem uma data e dependem do 
processo jurídico. “Está em an-
damento no cartório. Há uma 
conferência do Cidade Legal 
e, depois, a liberação para a 
Prefeitura entregar” completou 
Rosana.

Uma das principais deman-
das do bairro, junto à regulari-
zação, é a implantação de um 
sistema de saneamento básico 
que atenda a todos os mora-
dores. Principalmente na área 
ocupada, moradores vivenciam 
situações que comprometem a 
saúde como esgoto a céu aber-
to e falta de água encanada.

A pedido do governo de 

Sylvio Ballerini (PSDB), a Sa-
besp está avaliando como 
pode ser feita a implantação 
do sistema, já que o terreno 
apresenta inconstâncias geo-
gráficas devido à forma como 
parte das residências na área 
foram construídas. Segundo 
levantamento, algumas delas 
não suportam a passagem de 
máquinas para a realização 
do trabalho. “Para a Sabesp 
dar a avaliação e o valor para 
a Prefeitura de quanto ficaria 
essa obra de infraestrutura, eu 
acredito que mais um ou dois 
meses”, avaliou a secretária.

A Prefeitura confirmou tam-
bém que a obra paliativa de 
reestruturação da galeria de 
águas pluviais, para sanar os 
problemas de alagamento na 
Rua 4, já foram concluídas.

Fotos: Reprodução PML
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Mais de 120 mil pessoas devem ser 
beneficiadas com o novo programa; 
atendidos recebem repasse de R$ 535

Ubatuba inicia renovação 
das licenças de ambulantes 
Processo é obrigatório para exercício da atividade em 2022; mais 
de setecentos trabalhadores são aguardados para novo registro

Com R$ 60 milhões investidos, 
EDP inicia construção da primeira 
subestação de energia de Roseira
Mais de oitenta mil pessoas devem ser beneficiadas com sistema, que chega a 
Aparecida e Pinda; expectativa de estrutura para o segundo semestre de 2022

Bruna Silva
Roseira

Com investimento de R$60 
milhões, a EDP iniciou a 
construção da primeira su-
bestação de energia elétrica 
de Roseira. A expectativa é 
que 88 mil pessoas sejam 
beneficiadas no município 

Lucas Barbosa
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no fim da última 
semana o início do processo 
de renovação das licenças 
dos ambulantes que atuam 
nos pontos turísticos da 
cidade. Ao contrário do ano 
passado, o recadastramento 
presencial é uma das exi-
gências para a emissão das 
permissões para 2022.

Em um comunicado publi-
cado no site da Prefeitura de 
Ubatuba, na última sexta-fei-
ra (13), o DTM (Departamen-
to de Tributos Mobiliários) 
convoca os ambulantes a 
comparecerem, o mais breve 
possível, ao Posto de Atendi-
mento ao Munícipe, conhe-
cido também como “Fácil”, 
que fica à rua Dona Maria 
Alves, nº 865, no Centro. Ao 
chegarem à unidade, os tra-
balhadores devem solicitar 
a ficha do requerimento de 
renovação da licença e a lista 
dos documentos necessários. 

Além dos ambulantes, o 
recadastramento abrange 
os moradores que possuem 

licenças para exercerem as 
atividades de arte de verão, 
esportes náuticos e de co-
mercialização de artesana-
tos. Ao todo, 725 inscritos 
são aguardados pelo Execu-
tivo para a renovação. Após 
a entrega da documentação 
e da ficha preenchida, os tra-
balhadores são obrigados a 
pagarem a taxa de abertura 

do processo de recadastra-
mento, que tem o valor de 
R$ 16,50.

Segundo a prefeita Flavia 
Pascoal (PL), a previsão é 
que a entrega das cartei-
ras de licença ocorra entre 
dezembro deste ano e ja-
neiro de 2022. O Executivo 
ressaltou ainda que segue 
suspenso o processo de 

Ambulante trabalha na praia em Ubatuba; Prefeitura pede que trabalhadores renovem licenças para atuação

Fotos: Reprodução PMU

e nas cidades vizinhas, Pin-
damonhangaba e Aparecida.

De acordo com a EDP, a 
estação será erguida em 
uma área de três mil metros 
quadrados, no Vila Romana, 
e deve passar a funcionar a 
partir do segundo semestre 
de 2022. O local contará 
com dois transformadores 
de potência 12,5 MVA dis-

tribuídos em cinco alimen-
tadores de média tensão, 
garantindo a elevação da 
capacidade do sistema do 
município. Os responsá-
veis afirmaram que a ação 
assegura a infraestrutura 
energética para o cresci-
mento econômico da região, 
pois, atualmente, a cidade é 
mantida por subestações de 

Subestação Mantiqueira em Taubaté; Roseira deve contar com uma unidade 100% digitalizada pela EDP

Fotos: Reprodução EDP

Aparecida inicia atendimento 
de “Mudança Social” com 
foco em famílias no CadÚnico

O Fundo Social de Soli-
dariedade e a secretaria 
municipal de Desenvolvi-
mento e Promoção Social 
estão disponibilizando, 
para os moradores ca-
dastrados no CadÚnico, o 
serviço de mudança social, 
com o intuito de auxiliar 
na troca de residência das 
famílias que preencherem 
os requisitos do Termo de 
Concessão do Serviço de 
Mudança Social.

Da Redação
Aparecida

Os interessados em rece-
ber o serviço devem realizar 
o agendamento na sede da 
Frente de Trabalho, na  rua 
Simplício Soares, s/n, no 
Centro. Para o atendimento 
é necessário levar com-
provante da inscrição do 
CadÚnico, documento oficial 
com foto e CPF (Cadastro de 
Pessoas Físicas). O atendi-
mento é feito de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 16h.

A Prefeitura postou os 
requisitos para garantiu o 
serviço na íntegra, nas re-
des sociais oficiais e no site 
aparecida.sp.gov.br.

pedidos de permissão para 
novos ambulantes.

A lista dos documentos ne-
cessários para a renovação, 
que variam de acordo com a 
atividade, pode ser conferida 
no Posto de Atendimento 
ao Munícipe e através do 
seguinte link do site uba-
tuba.sp.gov.br/destaques/
renovacaolicencas2021.

Pindamonhangaba e Apare-
cida. Para fazer a conexão 
do novo equipamento ao 
sistema da EDP, haverá a 
construção de uma rede com 
mais de 116 quilômetros de 
extensão, com tecnologias 
de fiação compacta e pro-
tegida. No percurso, serão 
instalados 350 postes e 15 
equipamentos de proteção e 
de manobras de carga.

A subestação terá um sis-
tema de acústica para evitar 
a propagação do som para 
o meio externo, além de 
transformadores com óleo 
vegetal, eliminando a pos-
sibilidade de impactos ao 
meio ambiente. O espaço 
será 100% digitalizado, sen-
do operado e supervisionado 
através do Centro de Opera-
ção da Companhia.

“Com este importante in-
vestimento em Roseira, a 
EDP reforça seu compro-
misso com seus clientes. 
A construção, ampliação e 
modernização de subesta-
ções e linhas de distribui-
ção são fundamentais para 
garantir o atendimento ao 
mercado, reforçando a con-
fiabilidade do sistema atual 
e a melhoria da qualidade 
do fornecimento dentro de 
elevadas condições técnicas 
e de segurança”, enfatizou 
a diretora da EDP em São 
Paulo, Cristiane Fernandes.

Governo do Estado 
investe R$ 80 milhões 
em Bolsa Trabalho 
para minimizar crise

Com foco em estimular o 
crescimento econômico do 
Estado, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou, 
nesta semana, o programa 
“Bolsa Trabalho”, destinado 
a desempregados. A ação, 
que prioriza as mulheres, 
tem expectativa de aten-
der, direta e indiretamente, 
cerca de 120 mil pessoas. 
Ao todo, serão investidos 
R$ 80 milhões.

O programa pagará men-
salmente uma bolsa no 
valor de R$ 535 aos bene-
ficiados que atuarão em ór-
gãos públicos municipais e 
estaduais. A carga horária 
será de quatro horas, de 
segunda à sexta-feira, e os 
beneficiários poderão rece-
ber o valor por até cinco 
meses consecutivos. Eles 
terão também curso de 
qualificação profissional. 

"O Bolsa Trabalho vai 
contratar trinta mil de-
sempregados no estado 
de São Paulo. É extrema-
mente significativo, não há 
nenhum empreendimento 
privado que contrate, de 
uma única vez, trinta mil 

Bruna Silva
RMVale

pessoas para trabalhar de 
forma remunerada, e é o 
que estamos fazendo aqui. 
É mais uma iniciativa para 
atender as pessoas que 
estão em situação de vulne-
rabilidade, desempregadas, 
desalentadas e que agora 
têm uma oportunidade de 
emprego", ressaltou Doria.

Estão aptos para partici-
par do Bolsa Trabalho pes-
soas com mais de 18 anos e 
que tenham renda familiar 
de até R$ 550 por pessoa. 
Os interessados deverão se 
inscrever no portal Bolsa do 
Povo (bolsadopovo.sp.gov.
br) a partir da próxima se-
gunda-feira (23).

Segundo o cronograma 
estadual, a seleção ocorre-
rá até o dia 4 de setembro, 
e a convocação será feita 
através de publicação no 
Diário Oficial.

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
também conta com outros 
programas de incentivo 
econômico às pessoas em 
situação de vulnerabili-
dade social, como o Pead 
(Programa Emergencial de 
Auxílio ao Desempregado), 
em Pindamonhangaba, e 
a Frente de Trabalho, em 
Guaratinguetá.
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Lucas Barbosa
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras re-
velou na última terça-feira (17) 
que foi contemplada pelo Esta-
do com um convênio de R$14,8 
milhões para a pavimentação 
da principal estrada de acesso 
ao bairro Macacos. Além de 
garantir mais segurança no 
deslocamento das famílias da 
região, a medida promete faci-
litar o escoamento de produtos 
agrícolas.

Com 22 quilômetros de 
extensão, a estrada vicinal Pre-
feito Oswaldo Paulo Cardoso é 
um antigo alvo de reclamações 
dos moradores da zona rural 
devido aos seus pontos com 
erosão e falta de pavimentação. 
Buscando uma alternativa para 
solucionar o problema, a Pre-
feitura mantinha, desde o início 
deste ano, tratativas com o DER 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem). No mesmo período, 
o Munícipio passou a pleitear 
recursos através do programa 
estadual “Novas Estradas Vici-
nais”, coordenado pelo órgão. 
Elaborado pelo DER, o projeto 
técnico de melhorias na via de 
acesso ao Macacos foi aprova-
do no fim do primeiro semestre 

Silveiras é contemplada com R$ 14,8 milhões 
para pavimentação do bairro dos Macacos
Programa estadual atende município para planejamento de ampliação das obras de infraestrutura; 
trabalhos fazem parte de antigas reivindicações de moradores e produtores agrícolas da cidade

pela equipe do governador 
João Doria (PSDB).

Durante entrevista ao Jornal 
Atos, o prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) revelou que 
foi comunicado pelo Estado 
sobre a liberação dos recursos 
necessários para o serviço. A re-
alização do processo licitatório 
para a contratação da empresa, 
que será responsável pela obra, 
deverá ser aberta até o fim de 
setembro. “Ficamos muito feli-
zes em sermos contemplados 
por este programa estadual. É 
um investimento alto que vai 
promover serviços de conten-
ção e pavimentação adequada 
na estrada, garantindo mais 
segurança aos moradores que 
trafegam pelo Macacos. Esta 
ação vai facilitar também o 
escoamento das mercadorias 
dos produtores agrícolas dessa 
importante região da cidade”.

Zona rural – Por meio de 
um investimento municipal de 
R$ 1,3 milhão, a Prefeitura de 
Silveiras, desde o fim do ano 
passado, atua no calçamento 
de sete quilômetros de estradas 
vicinais. Até o momento, os 
bairros que foram contempla-
das com o bloqueteamento das 
vias foram Calunga, Estiva, Fun-
dão, Itagaçaba, Melado, Sertão 
dos Marianos, Usina e Xavier. Calçamento no bairro dos Macacos em Silveiras; investimento do Governo do Estado contempla pavimentação de zona rural do município

Obras para evitar alagamentos no bairro Bom Jesus, em Silveiras; investimento municipal de R$ 1,4 milhão

Com R$ 2 milhões investidos, Silveiras 
avança em obras contra alagamentos
Ação beneficia quatro bairros com nova rede de canalização e contenção do rio

Dando continuidade ao 
pacote de obras que busca 
evitar alagamentos em Sil-
veiras, a Prefeitura iniciou 
nesta semana um serviço de 
adequação no bairro Bom 
Jesus, que conta com um 
investimento municipal de 
R$1,4 milhão. Este é o quarto 
ponto da cidade a receber nes-
te ano melhorias no sistema 
de captação de águas.

Durante entrevista ao Jor-
nal Atos, o prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) explicou 
que a nova obra consiste na 
implantação de uma rede de 
canalização e de contenção 
do rio que corta o Bom Je-
sus. O sistema, que terá uma 
extensão de cerca de 600 
m², é a aposta do Executivo 
para evitar que as casas con-
tinuem sendo parcialmente 

Lucas Barbosa
Silveiras

inundadas pelo rio durante 
o período das fortes chuvas. 
“Essa melhoria é uma antiga 
reivindicação das dezenas de 
famílias que moram nessa re-

gião tão importante da cidade. 
Através de recursos próprios, 
o Município se empenhará 
para que estes moradores 
não voltem a sofrer com 
os transtornos gerados por 
alagamentos e transborda-
mentos do rio”. 

Outro ponto da cidade que 
em breve poderá ficar livre do 
mesmo problema é a região 
central. Segundo Carvalho, 
a construção de um muro de 
arrimo no Ribeirão Silveiras 
está em fase final. Implantado 
próximo à Igreja Santa Rita de 
Cássia, a estrutura de conten-
ção recebeu um investimento 
municipal de aproximada-
mente R$ 450 mil.

No início deste mês, a Pre-
feitura concluiu a moderniza-
ção da rede responsável pela 

Aparecida realiza 
mutirão para atualizar 
atendidos do CadÚnico

A Prefeitura de Aparecida 
inicia na próxima segunda-
-feira (23) um mutirão para 
atualização do CadÚnico, 
para as famílias que estejam 
em situação de vulnerabilida-
de. Serão dois dias de atendi-
mento no Cras (Referência de 
Assistência Social) do bairro 
Itaguaçu.

A Capital Mariana da Fé é 
uma das cidades da região 
que mais sentiu a crise eco-
nômica gerada pela Covid-19. 
Ações da Prefeitura consegui-
ram arrecadar toneladas de 
alimentos, após o apelo do 
prefeito Luiz Carlos de Siquei-
ra, o Piriquito (Podemos) que 
revelou, em rede nacional, 
que o índice de desemprego 
no município, dependente do 
turismo, chegou a 80%, com 
boa parte da população sem 
fonte de renda.

Mesmo com a volta de 
atividades como a feira livre 
e o comércio regular e a re-

Da Redação
Aparecida

tomada do setor hoteleiro nos 
últimos meses, a situação ain-
da é de dificuldade extrema.

Com foco nisso, o atendi-
mento, nos dois primeiros dias 
estará centralizado na sede do 
Cras, na Rua Itacolomi, n°613, 
também atendendo os mora-
dores dos bairros São Geraldo 
e São Sebastião.

Ainda segundo a secretaria 
de Desenvolvimento e Promo-
ção Social, durante os demais 
dias da semana, o atendimento 
será direcionado para a sede 
da Assistência Social, que fica 
Rua Jaime Ribeiro, nº 75, no 
Centro.

Para aderir ao CadÚnico e 
ter acesso um dos programas 
sociais do Estado de São Paulo 
e Governo Federal, como Bolsa 
Família e Vale Gás, os interes-
sados devem ter uma renda 
familiar de até três salários mí-
nimos (R$ 3.351) e apresentar 
documentos como (RG, CPF, 
comprovante de endereço, 
carteira de trabalho e certi-
dão de nascimento) de todos 
os membros das pessoas que 
vivem na mesma residência.

captação de águas pluviais 
(provenientes da chuva) dos 
bairros Vila Esperança e Vila 
Mario Covas. A adequação, 
orçada em cerca de R$ 200 
mil, resultou no aumento da 
capacidade de vazão da água, 
já que a tubulação anterior, 
que tinha apenas vinte centí-
metros de diâmetro, foi substi-
tuída por uma de 1,5 metro de 
diâmetro. “Nossa gestão tem 
uma grande preocupação em 
garantir o bem-estar e a saúde 
da população. Sabemos que 
além dos prejuízos materiais, 
alagamentos representam 
riscos de doenças aos mora-
dores. Continuaremos mo-
nitorando outros trechos da 
cidade, e caso seja necessário 
promoveremos novas melho-
rias”, ressaltou o prefeito.
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Escudos de clubes de futebol que fazem parte de material de confecção, em quadrilha presa na quarta-feira
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Em conformidade com o disposto no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral, o Presidente 

da Entidade supra indicada convoca todos os associados quites a participarem da Assembleia 

Geral Extraordinária que será realizada no dia 25 de novembro de 2021, às 10h, na sede do 

Sindicato, à Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP, 

para a eleição dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos 

Delegados junto ao Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado de São Paulo – FECOMERCIO SP, bem como os respectivos suplentes, 

para o mandato de 24 de janeiro de 2022 a 23 de janeiro de 2026. O prazo para registro das 

chapas será de 5 dias contados da data da publicação deste Edital e deverá ocorrer na 

Secretaria do Sindicato, das 9h às 17h. Havendo recusa do registro da chapa ou do candidato, 

caberá recurso para a Diretoria, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Fica 

determinado o dia 03 de dezembro de 2021 para a segunda convocação, caso não seja 

atingido o quórum na primeira. Em caso de empate entre as chapas votadas, será realizado 

novo escrutínio 15 (quinze) dias após a convocação que atingir o quórum. No caso de chapa 

única, ficam dispensadas todas as formalidades, nos termos do artigo 5º, do Regulamento 

Eleitoral, ocorrendo o pleito por aclamação na primeira data e horário indicados. 

Guaratinguetá, 19 de agosto de 2021. 

 

Elcio Ferreira Damico 
Presidente 

CPF 026.155.678-96 

 

 Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (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.

Página 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 032/2021 - Edital nº 33/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 158/2021 
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 02 de setembro de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 9h30min (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

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:
DOUGLAS APARECIDO PORFÍRIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia
21 de setembro de 1994, residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Ignácio Marcondes
Romeiro, nº 510, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de JULDEMAR FERNANDES
DA SILVA e PATRÍCIA APARECIDA PORFÍRIO.
JADE DE CAMARGO MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão tosadora,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de janeiro de 2002, residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Ignácio Marcondes
Romeiro, nº 510, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO CÍCERO CAMARGO
MONTEIRO e MARIA CLARICE RODRIGUES MONTEIRO. 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, 05 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HELIO ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro de materiais, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Lorena-SP, no dia 18 de junho de 1993, residente e domiciliado Rua Dona Emília
Imediato, nº 262, apto 42A, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filho de JUAREZ
CLEMENTINO DA SILVA e MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO.
GABRIELA BARBOSA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira
de materiais, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Turmalina-MG, no
dia 28 de fevereiro de 1992, residente e domiciliada Rua Dona Emília Imediato, nº
262, apto 42A, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de JOVÂNIA APARECIDA
BARBOSA DE JESUS. 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, 16 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO DE FARIA RODOLFO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de maio de 1986, residente e domiciliado Rua General Benedito Cunha, nº 30,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO RODOLFO e MARIA
SALETE FARIA RODOLFO.
WENDY FRANCINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão coordenadora
administrativo, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de junho de 1990, residente e domiciliada Rua Juscelino Kubitschek de
Oliveira, nº 97, Terra dos Ipês I, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de
WAGNER VALMIR DA SILVA e MÁRCIA GARCIA DA SILVA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FÁBIO ALVARENGA BERTHOUD, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
09 de janeiro de 1996, residente e domiciliado Rua Pedro Correard, nº 590, Santa
Cecília, Pindamonhangaba SP, filho de SEBASTIÃO ADRIANO BERTHOUD e SILVIA
ADRIANA ALVARENGA.
STHEFANIE BRUNA DOS SANTOS FERMIANO, de nacionalidade brasileira, profissão
escrituraria, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 01
de setembro de 1994, residente e domiciliada Rua Pedro Correard, nº 590, Santa Cecília,
Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO RENATO FERMIANO e MARIA DO CARMO
DOS SANTOS FERMIANO. 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, 16 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DORIVAL FRANÇA DE BARROS FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão
funcionário público estadual, estado civil divorciado, de 64 anos de idade, nascido
em Botucatu-SP, no dia 15 de fevereiro de 1957, residente e domiciliado Rua Doutor
Fontes Júnior, nº 1270, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filho de DORIVAL FRANÇA
DE BARROS e CONCHITA COSTILHAS DE BARROS.
VALDILENE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 50 anos de idade, nascida em Passagem dos Teixeiras, Candeias-
BA, no dia 09 de outubro de 1970, residente e domiciliada Rua Doutor Fontes Júnior,
nº 1270, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO SANTANA SANTOS e
VILMA MARIA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO MAXIMIANO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil divorciado, de 53 anos de idade, nascido em Itajubá-MG, no dia 01 de
agosto de 1968, residente e domiciliado Rua José Maria Monteiro, nº 65, Jardim
Imperial, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO CÂNDIDO DE SOUZA e
MADALENA MARIA DE ALMEIDA.
MÁRA RÚBIA GOMES FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
técnica em infermagem, estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em
São Paulo-SP, no dia 09 de novembro de 1974, residente e domiciliada Rua José
Maria Monteiro, nº 65, Jardim Imperial, Pindamonhangaba SP, filha de DOMINGOS
FERREIRA DA SILVA e MARIA ALELUIA GOMES DA SILVA. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUILHERME HENRIQUE DE SALES GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira,
profissão atendente, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Luziânia-
GO, no dia 22 de maio de 2000, residente e domiciliado Rua Joviano Bernardes, nº 11,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOAQUIM GONÇALVES GUIMARÃES e
MARIA LUCIA OTÁVIO DE SALES GUIMARÃES.
THAIENE VITÓRIA SILVA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 23 de
janeiro de 2000, residente e domiciliada Rua Joviano Bernardes, nº 11, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSINO RODRIGUES FONSECA e MARIA NEIDE
MOREIRA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO HENRIQUE FERREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de maio de 1995, residente e domiciliado Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira, nº 239,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO ROBERTO FERREIRA DIAS e
MARIA APARECIDA GUILHERMINO.
ÉRICA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil
divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de junho de
1994, residente e domiciliada Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira, nº 239, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS e ANA APARECIDA
DA SILVA FILHA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY DOS SANTOS MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
apoio ao usuário, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de janeiro de 1996, residente e domiciliado Rua
Teodoro José de Almeida, nº 266, Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filho de
ALMIR DOS SANTOS MORAES e CRISTIANA MOREIRA COSTA MORAES.
PATRÍCIA CAROLINA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de outubro de 1995, residente e domiciliada Rua Teodoro José de
Almeida, nº 266, Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDE ROBERTO
DOS SANTOS e LUCIANA AUXILIADORA JERONIMO SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DEVAIR DELFIM, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro,
de 46 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 26 de novembro de 1974,
residente e domiciliado Rua Anacleto Rosas Júnior, nº 30, Cidade Jardim,
Pindamonhangaba SP, filho de ALIPIO DELFIM e MARIA APARECIDA DELFIM.
LUCIANA CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de novembro de 1978, residente e domiciliada Rua Severino da Silva Lopes, nº
172, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ GABRIEL DA SILVA e
VERA LUCIA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS GABRIEL TELLI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de julho de 1992, residente e domiciliado Rua Joel Teixeira de Souza, nº 343,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS ALBERTO DA SILVA e VANESSA
APARECIDA DA CUNHA TELLI E SILVA.
LAURA HELENA VINHAS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente financeira,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 28 de
setembro de 1998, residente e domiciliada Rua Joel Teixeira de Souza, nº 343, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO GALVÃO VINHAS e MARIA APARECIDA DA
SILVA VINHAS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAICON SÉRGIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 30 de julho de 1992, residente e domiciliado Rua Marino Teixeira, nº 258,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO SERGIO DOS SANTOS e
MARIA DE LOURDES SANTOS.
MARCELA FLORIANO DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão faxineira,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 04 de março
de 1992, residente e domiciliada Rua Marino Teixeira, nº 258, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de MARCELO BRIET DE CAMPOS e ROSEMEIRE
FLORIANO. 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, 19 de agosto de 2021.

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:
FABRICIO DA FONSECA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de marketing, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de setembro de 1988, residente e domiciliado Rua
Capitão Antonio Marcondes do Amaral, nº 312, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP,
filho de JOÃO LUIZ DE CARVALHO e CARMEM LUCIA DA FONSECA CARVALHO.
TICIANE CRISTINE DE OLIVEIRA MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão
assessora, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de agosto de 1992, residente e domiciliada Rua Suíça, nº 1375, bloco 4,
apto 203, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de ROSENILDO ALVES MARQUES e
BERENICE ANGELO DE OLIVEIRA MARQUES. 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, 19 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ARTHUR LUCAS DE CARVALHO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão professor
de educação fisica, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Rio de
Janeiro-RJ, no dia 06 de agosto de 1995, residente e domiciliado Rua Capitão Luiz
Francisco Corrêa Guimarães, nº 85, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE
ANTONIO DA SILVA COSTA e FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA CARVALHO COSTA.
ANNA BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de abril de 1997, residente e domiciliada Rua Capitão Luiz Francisco
Corrêa Guimarães, nº 85, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filha de ELTAIR DA
SILVA e SILVIA HELENA ALVES DE OLIVEIRA SILVA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÁLISSON CASAGRANDE MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquina, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de dezembro de 1995, residente e domiciliado Rua Santa Maria, nº 71,
Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de ADILSON MACEDO e LUCELIA CLARA
CASAGRANDE MACEDO.
CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de outubro de 1997, residente e domiciliada Rua Antônio César, nº 119,
Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS EDUARDO
NASCIMENTO DA SILVA e LUCIANA PEREIRA. 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, 20 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDSON DONIZETI MARIA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
abril de 1974, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 245, bloco 5B,
apto 201, Condominio Mogno, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDICTO
MARIA e EDUARDA EPIFANIA MARIA.
LUCIENE CORREIA DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 16 de novembro de 1985, residente e domiciliada Rua Irene de Oliveira, nº 251,
Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO e
VANDA CORREIA DO ESPIRITO SANTO. Apresentaram os documentos I, III, IV e
V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÁLEF DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de mecânico,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de abril de 1996, residente e domiciliado Estrada Municipal Alcides Soares de
Oliveira, nº 40, Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO DO ESPIRITO
SANTO e ROSA HELENA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO.
NICOLE ROBERTA AJALA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapeuta, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de dezembro de 1996, residente e domiciliada Rua João Carlos Nogueira
de Sá, nº 109, Vitória Vale III, Pindamonhangaba SP, filha de CÉLIO DA SILVA
JÚNIOR e ROBERTA MAGDALENA AJALA DA SILVA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2021.

Prisão em Roseira de quadrilha 
que falsifica roupas aumenta 
atenção sobre crime na região
Três homens são detidos em esquema de confecções clandestinas;
ação apreende milhares de camisas falsas de grife e de times de futebol

Lucas Barbosa
RMVale

Em ação de combate à pi-
rataria na região, uma ope-
ração deflagrada pela Polícia 
Civil apreendeu, na manhã da 
quarta-feira (18), milhares de 
peças de roupas falsificadas 
em Aparecida e Roseira. A ação 
deteve três homens, flagrados 
atuando nas confecções clan-
destinas de camisas de grife e 
de times de futebol.

De acordo com a Polícia 
Civil, o grupo de falsificado-
res foi identificado após um 
trabalho de inteligência da 
corporação, que rastreou a 
venda dos produtos piratas em 
diversas cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Em posse dos endereços, os 
policiais invadiram, simulta-
neamente, os três galpões por 
volta das 7h. Em Aparecida, 
os falsificadores atuavam em 
imóveis nos bairros Itaguaçu e 
Jardim Paraíba. Já em Roseira, 
o flagrante ocorreu no bairro 
Jardim São Pedro.

Além de milhares de peças 
de roupas, a operação apre-
endeu maquinários utilizados 
para a confecção dos produtos 
piratas.

A Polícia Civil investiga 
ainda se as peças eram comer-

cializadas em outras regiões 
de São Paulo e estados.

Fotos divulgadas pela Po-
lícia Civil mostram que o 
grupo falsificava camisas de 
seleções e de times nacionais 
e internacionais. Entre as 
equipes brasileiras, é possível 
identificar peças do Flamengo 
(RJ), Paysandu (PA), Remo (PA) 
e Sampaio Corrêa (MA). De 
seleções, aparecem artigos 
da Alemanha e Holanda, e de 
times internacionais, constam 
do Boca Juniors (Argentina), 
Liverpool (Inglaterra), Lyon 
(França) e Red Bull Leipzig 
(Alemanha).

Os três detidos foram libera-
dos após prestarem depoimen-
to na Delegacia de Aparecida. 

O trio responderá por 
falsificação e crime contra 
a propriedade intelectual. 
O valor da multa não foi 
divulgado pela Polícia Civil 
de Aparecida.

Prejuízo – De acordo com 
um levantamento de maio 
deste ano, divulgado pelo 
FNCP (Fórum Nacional Con-
tra a Pirataria e Ilegalida-
de), o governo brasileiro e 
as indústrias deixaram de 

arrecadar cerca de R$ 287 
bilhões em 2020 devido 
à ação de falsificadores. 
O montante é a soma das 
perdas registradas por 15 
setores industriais e a es-
timativa dos impostos que 
deixaram de ser arrecadados 
pelo Governo Federal. 

O estudo revelou que cerca 
de 2,6 bilhões de produtos 
piratas foram apreendidos 
no país no ano passado.

Fotos: Reprodução Polícia Civil
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Operação de alta complexidade, realizada na última quinta-feira; marco para a medicina do hospital lorenense

Fotos: Reprodução SCL

Após período de paralisa-
ção, a Santa Casa de Lorena 
deve retomar os atendimen-
tos do Ambulatório de Ges-
tação de Alto Risco ainda 
este mês. Referência para 12 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), o 
programa deve contar com 
repasses mensais por até 
um ano.

A atenção entre as secre-
tarias de Saúde cidades da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) segue com novos casos 
de contaminação pela variante 
delta do novo coronavírus. 
Nesta semana, mais dois casos, 
em Piquete e Lavrinhas.

Inserido no grupo das cidades 
que anunciaram contamina-
ções, Piquete confirmou, na úl-
tima terça-feira (17), que o caso 
é de um paciente de 85 anos, 
já imunizado com duas doses. 
Com a variante gama sendo a 
alteração do vírus predominan-
te no Brasil, o aumento da delta 
já preocupa autoridades. 

Rafaela Lourenço
Lorena

Da Redação 
RMVale

Com a passagem do vice-
-governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, pela região, 
obras foram entregues e 
projetos retomados, como do 
ambulatório, que suspendeu 
os atendimentos no dia 30 
de junho, após aguardar seis 
meses pelos repasses. 

Estado aguarda documen-
tação – De acordo com o se-
cretário de Saúde de Lorena, 
Antônio Carlos Fabreti, a 
cidade recebeu um ofício do 
Estado, na última sexta-feira 
confirmando a retomada dos 

trabalhos. “Até o dia 21, o 
diretor da Santa Casa vai ter 
que preencher todo o plano 
de trabalho, e nós voltaremos 
a atender todos os municípios 
da região... são 12 né, além de 
Lorena”, salientou.

Com duração de um ano, o 
convênio será de aproxima-
damente R$ 230 mil mensais 
para pagamentos da equipe 
médica, consultas, exames, 
partos e internações, que 
incluem os leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva). 
“Também há os partos alto 

Santa Casa realiza primeira cirurgia cardíaca 
de alta complexidade da história de Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

A Saúde de Lorena teve um 
dia histórico na última quin-
ta-feira (19), com a realização 
da primeira cirurgia cardíaca 
de alta complexidade no muni-
cípio. A Santa Casa e a equipe 
médica têm como satisfatório 
o procedimento cirúrgico que 
levou cinco horas para a con-
clusão. O novo serviço amplia 
a rede de atendimentos. 

A cidade, que completará 
233 anos de emancipação po-
lítica em novembro, tem como 
um marco a realização desta 
cirurgia, também conhecida 
como ponte de safena. Após 
cinco horas de trabalhos, com 
início pela manhã e término 
no período da tarde, o pa-
ciente, um morador natural 
de Lorena, de 59 anos, passa 
bem. De acordo com as últimas 
informações da Santa Casa, ele 
segue internado em um leito 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) se recuperando, um 
procedimento normal para 
este tipo de complexidade.

Procedimento inaugura centro cirúrgico especializado; planejamento para tornar serviço referência via SUS
A operação, liderada pelos 

médicos Ailton Barbosa e 
Wanderbilt Duarte, contou 
com o apoio de toda a equipe 
de saúde necessária para o 
sucesso do procedimento. 
Segundo a gerente de enfer-
magem do Hospital, Elaine 
Virgínio, a cirurgia vem sendo 
idealizada, programada e toda 
a equipe organizada há um 
tempo para a realização com 
a maior segurança e qualidade 
nos serviços. 

Para o superintendente da 
Santa Casa, Dario Costa, a ci-
rurgia só foi possível após os 
investimentos nas instalações. 
Ele ressaltou ainda que além 
de histórica, ela tem extrema 
importância por ter inaugu-
rado o novo centro cirúrgico 
especializado em cardiologia 
do hospital. “Após a reformu-
lação do Pronto Atendimento 
SUS, estamos investindo em 
diversos outros setores do 
hospital para continuar se 
consolidando como uma refe-
rência em toda a região. Mais 
investimentos estão por vir.”

A oferta deste serviço am-
plia o conforto para os pa-

cientes que necessitarem 
de um procedimento como 
este, que por enquanto será 
realizado apenas de forma 
particular e via planos de 
saúde, como o caso do lo-
renense, que é usuário do 
plano CAS, o Plano de Saúde 
da Santa Casa de Lorena que 
atende outros municípios 
com filiais em Cruzeiro e 
Guaratinguetá. “Hoje em dia 
podemos fazer esse procedi-
mento apenas pelo convênio 
ou de forma privada, porque 
para realizar pelo SUS são 
necessários outros proce-
dimentos administrativos 
para habilitar e credenciar o 
serviço”, explicou Elaine ao 
citar as intenções futuras de 
disponibilizar o trabalho na 
rede pública, referenciando 
Lorena assim como Taubaté. 

Como o centro cirúrgico é 
novo, a equipe também está 
sendo montada para manter 
o atendimento humanizado 
com a técnica necessária para 
resultados satisfatórios para 
todas as vias, instituição, pro-
fissionais e principalmente o 
usuário.

Governo do Estado retoma convênio para Ambulatório 
de Gestação de Alto Risco na Santa Casa de Lorena

Casos em Lavrinhas e Piquete elevam para 14 
contaminações pela variante delta na RMVale

Com R$ 230 mil mensais, serviços prometem garantir atendimento para gestantes de até 13 municípios da região

Cepa originária na Índia é apontada como a mais transmissível; cidades avaliam possibilidade de casos

risco. Ele (convênio) com-
preende até um leito de UTI, 
se houver a necessidade de 
UTI Neonatal. Esse dinheiro 
é pra isso”, destacou Fabreti, 
ao lembrar que dependendo 
da gestação, as mães também 
podem precisar do leito de 
tratamento intensivo.

Questionado sobre a do-
cumentação que deve ser 
enviada à secretaria de Saúde 
estadual, o superintendente 
da Santa Casa, Dario Costa, 
informou que “o Estado nos 
enviou o e-mail e nossa con-

tabilidade já está finalizando 
o cadastro no sistema Sani 
(Sistema Integrado de Apoio 
a Gestão da Coordenadoria de 
Gestão Orçamentária e Finan-
ceira da secretaria da Saúde)”. 
Para Costa, o prazo estipulado 
para o preenchimento dos 
dados do hospital segue até 
o próximo domingo (22). 

Entenda o caso – Firmado 
em maio de 2020 após a 
municipalização do Hospital 
Universitário de Taubaté, 
o convênio com Lorena foi 
concluído em dezembro do 

Segundo a secretaria de 
Saúde do Município, o idoso 
realizou o tratamento domici-
liar com o acompanhamento 
da equipe municipal de saúde. 
A família do paciente manteve 
isolamento social durante 14 
dias. O paciente afirmou que 
começou a sentir os sintomas 
leves, e passa bem. Com alta 
médica, ele e sua família já 
retomaram à rotina.

Nesta quinta-feira (19), 
Lavrinhas registrou um novo 
caso da delta na região. De 
acordo com a Saúde local, 
o paciente, que tem trinta 
anos, também já havia sido 
vacinado, adoeceu em julho 
apresentando sintomas leves 
e cumpriu apenas o isola-
mento durante o período de 
infecção.

mesmo ano. Apesar de li-
deranças garantirem que o 
Estado se comprometeu a 
prorrogar o convênio para 
2021, a Santa Casa da cidade 
atendeu as gestantes locais e 
dos municípios vizinhos, de 
janeiro a junho, sem receber 
os repasses. O Estado alegou 
que firmou com o contrato 
na íntegra até a finalização 
em dezembro, e que estavam 
junto a DRS (Diretoria Re-
gional de Saúde) de Taubaté 
estudando as possibilidades 
de retomada neste ano.

A confirmação da delta veio 
após análise de sequenciamen-
to genético no Instituto Adolfo 
Lutz. A Saúde vai rastrear a 
família do contaminado para 
saber se há outros casos na 
cidade.

Com o caso de Lavrinhas, 
sobe para 18 o número de 
confirmações da variante, 
considerada de alto risco pela 
agilidade de propagação da 
delta, que atingiu nesta sema-
na, de acordo com o Ministério 
da Saúde, uma alta de 84% dos 
diagnósticos positivos para a 
cepa. A variante, identificada 
originalmente na Índia, é 
apontada pela OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) como 
mais transmissível.

Região – Atualmente há dez 
municípios que anunciaram 
casos de variantes, ambos 
com pacientes com alta. A 
cepa já apareceu em Cruzeiro 
(6), Guaratinguetá (2), Roseira 
(2), São José dos Campos (2), 
Caraguatatuba (1), Lavrinhas 
(1), Piquete (1), Potim (1), 
Pindamonhangaba (1) e Uba-
tuba (1).Teste rápido da Covid; RMVale registra aumento da variante delta, cepa de maior velocidade na transmissão

Fotos: Reprodução EBC
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Museu Histórico Dom Pedro I e Dona Leopoldina e apresentação na comunidade hare krishna da Fazenda Nova Gokula pelo City Tour, apostas de Pindamonhangaba para turismo

Com expectativa de fomentar a economia, 
Pinda remodela turismo com “City Tour”
Projeto foca ações turísticas e culturais com passagem por principais pontos da cidade; ação foca MIT

De olho no cenário pós-
-pandemia, a secretaria de 
Cultura e Turismo de Pin-
damonhangaba tem repla-
nejado as estratégias para 
o setor, com o objetivo de 
atrair mais turistas e fazer 
com que os moradores locais 
conheçam mais sobre a pró-
pria cidade. Uma das ações é 
o “City Tour”, que conta com 
passeio em prédios históri-
cos, além de atividades de 
ecoturismo e gastronomia.

A iniciativa tem como obje-
tivo apresentar a cidade para 
grupos de multiplicadores a 
fim de fomentar a atividade 
turística, aquecendo também 
e economia local. O projeto 
foi retomado no início deste 
mês e já contou, até o fecha-
mento desta edição, com três 
edições.

O passeio conta com traje-
to pelos principais prédios 
da cidade, como Igreja São 
José, antiga casa de cadeia 
e Câmara Municipal, Igreja 
Matriz, o Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina – e espaço 
que conta com mais de 18 
mil itens de acervo –, além 
de explorar o ecoturismo, 
como a Fazenda Nova Goku-
la, a maior comunidade Hare 
Krishna da América Latina. 
A ação conta com apoio de 
parceiros e comerciantes 
locais como bares, cafés e 
restaurantes na área rural 
da cidade. 

“Nossas ações têm o ob-
jetivo de mostrar os locais 
que Pinda tem a oferecer, e 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

também apresentar nossa 
proposta de um novo turis-
mo. Estamos felizes com a 
volta gradual das atividades 
depois de um longo período 
de pausa, e temos muitos 
projetos a serem implan-
tados, seguindo essa nossa 
visão de desenvolvimento do 
turismo na cidade”, ressal-
tou o secretário adjunto de 
Cultura e Turismo, Ricardo 
Flores.

As ações fazem parte dos 
planos de Pindamonhanga-
ba, que está se articulando 
para integrar o MIT (Muni-
cípio de Interesse Turísti-
co), título dado às cidades 
que comprovam projetos e 

demandas do setor, garan-
tindo investimento estadual 
(atualmente em R$ 650 mil) 
para fomentar as atividades. 
Na região, cidades como Ca-
choeira Paulista e Cruzeiro 
já contam com o título de 
MIT, enquanto Aparecida, 
Bananal, Guaratinguetá e 
Tremembé são declaradas 
estâncias turísticas. As qua-
tro cidades do Litoral Norte, 
Caraguatatuba, Ilhabela, 
São Sebastião e Ubatuba, 
são estâncias balneárias, e 
outras quatro cidades são 
estâncias climáticas (Campos 
do Jordão, Cunha, Santo An-
tônio do Pinhal e São Bento 
do Sapucaí).

Fotos: Bruna Silva/ Reprodução PMP


