
Câmara libera empréstimo 
de R$ 50 milhões para o 
planejamento de Soliva
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Passou pelo crivo da Câ-
mara de Guaratinguetá o 
projeto do Executivo que 
solicitava autorização para 
um empréstimo do Muni-
cípio junto à Caixa Econô-
mica Federal, por meio do 
Finisa (Financiamento a 
Infraestrutura e Saneamen-
to). A aprovação no plenário 
não apresentou sustos aos 
governistas, mas teve um 
voto contra, do vereador 
de oposição Nei Carteiro 
(MDB). “Não sou contra o 

desenvolvimento da cidade, 
(sou) a favor, mas da maneira 
certa. Se você observar o que 
está escrito na justificativa, 
ele deixa bem claro que os 
bairros elencados são passí-
veis de mudança e o projeto 
em questão cita o valor do 
empréstimo, mas não diz 
em nenhum momento quais 
investimentos de fato serão 
feitos”, justificou Nei, ao ser 
questionado sobre o motivo 
pelo voto contrário.
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Soliva e o presidente Arilson Santos, na Cãmara; proposta garante apoio nas duas bancadas do Legislativo

Com contratos da Educação 
questionados, Mineiro tem  
primeira CPI em Cachoeira

A Câmara de Cachoeira 
Paulista aprovou, na sessão 
da última terça-feira (21), a 
abertura de uma comissão 
processante contra o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB), 
após denúncia de irregula-
ridades na contratação do 
IBC (Instituto Brasileiro de 
Cidadania) para serviços de 
manutenção das escolas e 
gestão da merenda na rede 
municipal, no montante de 

Contratação e gestão do IBC de Sorocaba são questionadas por vereadores
R$ 2,1 milhões, por meio de 
dispensa de licitação. Em maio, 
uma CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) já havia sido criada 
para apurar apontamentos no 
contrato. A sessão teve início 
com a presença do secretário 
de Educação, Francis Augusto 
Guimarães, para responder 
questionamentos dos parla-
mentares. O vereador Max 
Barros (DEM) aproveitou a 
ocasião para questioná-lo so-

bre quais medidas estão sendo 
tomadas para a restituição do 
valor de R$ 350 mil, referente 
à primeira parte do contrato.

“O contrato da IBC foi can-
celado logo na primeira pres-
tação de contas. Foi nomeada 
agora uma comissão de toma-
da de contas especiais, que está 
apurando todas as diferenças 
para fazer o ajuizamento disso, 
para poder receber a diferença 
caso a empresa não queira 

restituir de forma amigável”, 
frisou o secretário. Em julho, a 
Prefeitura anunciou a rescisão 
do contrato (assinado no dia 
23 de abril) com a IBC, após a 
gestão identificar preços dos 
kits de merenda acima da mé-
dia de mercado. O prazo para 
a empresa dar início às ativida-
des era após o pagamento da 
primeira parcela, equivalente 
aos R$ 350 mil.

Antônio Mineiro, que enfrenta CPI aberta após denúncia sobre contrato

Câmara de 
Aparecida 
tem racha
por eleição

Após ter o pedido de anteci-
pação da mesa diretora tirado 
de pauta na última segunda-fei-
ra (20), a Câmara de Aparecida 
teve sessão extraordinária 
nesta sexta-feira (24), com 
intuito de colocar a proposta 
em votação, mas o encontro, 
pedido por seis dos nove vere-
adores, também foi marcado 
por polêmicas envolvendo a 
presidente Ana Alice Braga 
(Podemos) e o vice-presidente, 
André Monteiro (Patriota). Para 
a chefe do Legislativo, a sessão 
não tem validade.O vereador André Monteiro, autor do pedido para antecipação na Casa

Santa Casa de 
Lorena inicia 
atenção do 
“Infarto Zero” 

Com o intuito de reduzir os 
índices de mortalidade por 
infarto agudo do miocárdio, 
a Santa Casa e a Prefeitura de 
Lorena lançaram, na última 
segunda-feira, o programa 
“Infarto Zero”.  O procedimen-
to denominado angioplastia 
primária é realizado ainda no 
atendimento emergencial. A 
possibilidade de se submeter 
a esse procedimento, em um 
momento inicial da manifes-
tação da doença, permite uma 
melhor recuperação, como 
explicou o cardiologista cria-
dor do projeto, Dr. Luiz Heitor 
Demolinari Jr.

Avançando o programa 
“Cidade Inteligente”, Pinda-
monhangaba anunciou que 
a plataforma E-Tributo já 
está disponível para uso da 
população. Através endereço 
eletrônico será possível reali-
zar cadastro de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), 
além de outras taxas imobili-
árias como ISS Fixo e Taxa de 
Localização e Funcionamento. 
Para quitar o tributo através 
do meio eletrônico é neces-
sário que o contribuinte faça 
o cadastro digital. A proposta 
deve atender a nova disposi-
ção no município, que, já no 
próximo ano, deixará de fazer 
a entrega dos carnês impres-
sos de IPTU.

Pinda avança
em serviços 
digitais e lança 
app E-Tributo
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Região se adapta 
à antecipação da 
vacinação com a 
Pfizer

Final de semana de boa 
música na 25ª edição do 
Festival Dilermando Reis

A secretaria de Cultura de Guaratinguetá realiza, desde 
a última sexta-feira (24), o 25° Festival Dilermando Reis. A 
edição deste ano é totalmente online, retomando as home-
nagens ao compositor e músico após o cancelamento, em 
2020, devido à pandemia de Covid-19.

Foto: Marcelo A dos Santos
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Política a conta-gotas...

OS 7 PECADOS CAPITAIS 
DO PRESIDENTE

O doutor da igreja católica, São 
Tomás de Aquino, definiu os sete 
pecados capitais conhecidos na 
atualidade. 

Não estão na bíblia!
O papa Gregório I os enumerou 

há 1500 anos atrás e Dante Alighieri 
consagrou-os em sua obra a Divina 
Comédia.

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, forneceu a Comissão 
Parlamentar de Inquérito os sete 
crimes. 

O relator da Comissão, Renan 
Calheiros, os enumerou a dois anos 
atrás e o presidente da Comissão, 
o senador Omar Aziz, consagrou-
-os na sua obra a Divina Tragédia 
Política.

Um grupo de juristas, de conduta 
ilibada, profundo saber jurídico e 
maiores de 35 anos, não pertencen-
tes ao Supremo Tribunal Federal, 

elencaram 7 crimes na pandemia 
que sugerem ou pedem o impeach-
ment do presidente.

Em substancioso documento de 
226 páginas aponta os seguintes 
crimes: crime contra a saúde públi-
ca; contra a Administração Pública; 
contra a paz pública e a humanida-
de; infração de medidas sanitárias e 
preventivas; charlatanismo; incita-
ção ao crime e prevaricação.

O presidente da Câmara sentado 
em 130 projetos de solicitação de 
impeachment acredita que tal medi-
da trará transtornos para a economia 
ou, em outras palavras, dá para o 
“centrão” tirar mais alguma coisa 
do agonizante governo Bolsonaro.

O presidente cometeu também 
alguns pecados veniais, ou seja, 
pequenos pecados, por mais insigni-
ficantes, não deixam de ser pecados.

Para a vaga do Supremo Tribu-
nal Federal indicou o seu ex-mi-
nistro da Justiça, André Mendonça.

O ministro vaga (desculpe o 
trocadilho) pelo Supremo Tribunal 
solicitando o apoio para a sua acei-
tação e no Congresso Nacional ouviu 
que a sua indicação não é assunto 
prioritário da decisão dos senadores.

Os mais chegados o alertaram: 
esquecer da possibilidade de vir a 
ser o novo ministro. Foram claros: 
esqueça!

À primeira vista pareceu ser 
uma vantagem excessiva para o 
presidente preencher duas vagas no 
colégio de magistrados: o Nunes e 
o André Mendonça.

Outra razão: o Supremo Tribunal 
Federal tem sido um foco de resis-
tência às ameaças do presidente 
contra a Constituição Federal.

Nada pelo fato de ser “terrivel-
mente evangélico”!

A verdade está na solicitação, 
aceita pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Fux, da 
transferência da ministra Carmem 
Lúcia da 1ª. para a 2ª. Câmara, pois 
a vaga aberta pela ministra será ocu-
pada pelo novo indicado, no caso 
André Mendonça, “terrivelmente 
lava jatista”.

O futuro ministro e quinto inte-
grante da turma, dado o seu poder 
de desempate no Plenário e no 
colegiado, poderá ter nas mãos o 
destino de quase meia centena de 
políticos, de mais de dez partidos, 
investigados ou denunciados na 
Lava Jato, a grande maioria base de 
apoio do presidente no Congresso.

Diante do fato, o ministro da 
Procuradoria Geral da República, 
Augusto Arias (o preferido pelo 
STF), que assumiu pela segunda vez 
o cargo, voltou com outros “ares”, 

pois abre a possibilidade de lutar 
pela tão desejada vaga no Supremo 
Tribunal Federal.

Bolsonaro: se cuide!
André Mendonça: esqueça!
Outro pecado cometido pelo 

presidente foi modificar o marco 
regulatório da internet, através de 
Medida Provisória, onde o a ação 
do governo dificulta o processo de 
remoção de conteúdos potencial-
mente ofensivos ou criminosos, 
pelas redes sociais.

A ministra Rosa Weber solicitou 
explicações ao presidente.

Na mesma semana, o presidente 
do Congresso Nacional, Rodrigo 
Pacheco, devolveu ao presidente 
uma medida provisória pelo fato 
de não justificar urgência ou rele-
vância.

É a primeira vez, desde que insti-
tuída pela Constituição de 88, entre 
milhares de Mediadas Provisórias 
emitidas pelos presidentes tem a sua 
devolução que sequer foi submetida 
a apreciação do colégio de senado-
res. Caso único e raro!

A medida provisória é um equí-
voco constitucional ou um mal-en-
tendido, inspirada no parlamenta-
rismo espanhol. Os Constituintes 
redigiram uma constituição emi-
nentemente parlamentar e no pro-
cesso de aprovação talvez tenham 
esquecido deste fato.

Não será por este engano que 
inventamos o “presidencialismo 
de coalizão” para o presidente 
governar, ou, criamos um hiato de 
poder que em trinta anos gerou dois 
impeachments e o terceiro não saiu 
por falta de tempo?

É para pensar!

 André Mendonça, 
“terrivelmente lava jatista"

“No fundo, talvez não 
seja muito bom negócio 

vender a alma. A alma, às vezes, faz falta”
Rubem Braga

Bundalelê
É voz corrente pelas esquinas 

de Cachoeira que além da denúncia 
do quiosque que está fervendo no 
Ministério Público, o vereador que 
gosta de mostrar o ‘traseiro’ vai ter 
de explicar o BO que deixou pra 
trás na época em que passou pela 
Fundação Casa...

Agora é pra valer
Por onze votos a dois, o prefeito 

Antonio Mineiro enfrenta sua pri-
meira comissão 
processante na 
Câmara de Ca-
choeira – pela 
contratação mal-
fadada de uma 
OS para a edu-
cação. De acor-
do com turma do 
pessoal que arra-
sou a economia da cidade, a ideia é 
derrubá-lo para avançar novamente 
aos cofres públicos.

Fazenda Alegre
Enquanto a ‘batata do prefeito 

assa’ com a comissão processante 
da Câmara de Cachoeira, aquele 
líder do PSD já articula a equipe 
do próximo governo no pós-golpe 
contra Mineiro. Apostam que o 
vice Dr Ailton não deverá assumir 
o Paço Municipal, caso ocorra a 
cassação do prefeito. Perguntem ao 
Guilherme Danzi!!!

Caso de saúde pública
Circula pelas rodas políticas de 

Cruzeiro que o caso ‘daquele ex-ve-
reador’, que na falta de mandato, 
tem feito uso de megafone para 
dar vazão aos seus desequilíbrios 
– atacando os detentores de man-
datos – deve ser problema de saúde 
pública, ou mental. Dias atrás, numa 
fila de banco, lembraram do antigo 
Sanatório Bom Jesus – desativado 
há anos na cidade – que faz muita 
falta em ocasiões como esta...

“Entrou de gaiato...”
E por falar em desequilíbrio, 

quem se deu mal na semana passa-
da foi o vereador Diogo Miranda, 
que acompanhava uma operação 
de troca de iluminação pública, 
quando apareceu o tal ‘homem do 
megafone’ para questionar o serviço 
que estava sendo prestado. Resumo, 
Miranda foi envolvido ‘sem querer’ 
como protagonista do vídeo-denún-
cia do gardenal.

Puxador de votos
Em conexão com a cúpula do 

PL estadual – leia-se deputado 
federal Motta do Sincomerciários 
– o ex-vereador Charles Fernandes 
busca ‘as bênçãos’ do cacique do 

partido em Cruzeiro, Paulo Vieira, 
para viabilizar sua candidatura a 
deputado estadual. Segundo os mais 
chegados, Charles estaria disposto 
ao desafio numa tentativa de criar 
‘gordura’ para sucessão de Thales 
nas modalidades ‘prefeito’ ou até 
mesmo vice – quem sabe do próprio 
Vieira!!!

Um sai, outro entra
Comenta-se pelos balcões da 

Praça Conselheiro que mal ter-
minou a ‘saga’ de um ‘Marcelo’ 
na fatídica Comissão de Ética da 
Câmara de Guará, já existe indício 
de outra. Segundo a boca-pequena, 
o Tribunal de Justiça tirou Celão do 
foco, porém, o Ministério Público, 

se as coisas forem medidas com 
a mesma régua, empurrou Mar-
celo da Santa Casa para dentro, 
por suspeita de envolvimento no 
‘esquema’ de comercialização de 
medicamentos superfaturados à 
Prefeitura em 2011.

Perguntar não ofende
Será que o vereador Fabrício da 

Aeronáutica – integrante da Co-
missão de Ética do Legislativo de 
Guaratinguetá, vai usar do mesmo 
expediente adotado nos últimos 
meses para investigar o colega de 
oposição Marcelo da Santa Casa, 
que por sinal, também faz parte da 
tal comissão?

 
Comemoração

Que pesem as críticas no mer-
cado político de Guará, um fato é 
notório até para oposição: quando o 
prefeito Marcus Soliva se predispõe 
em fazer algo, as coisas acontecem; 

a prova disso 
foi a respos-
ta da Câmara 
esta semana, 
em aprovar seu 
projeto de fi-
nanciar R$ 50 
milhões, pelo 
Finisa, para so-
mar com ou-

tros recursos e soltar ainda neste se-
mestre um pacote inédito de R$100 
milhões em obras. Comenta-se que 
outro desafio de Soliva é chegar no 
final de seu mandato com seu go-
verno acima de 80% de aprovação.

Articulação
Entre os que acompanharam a 

jornada de meses do prefeito Mar-
cus Soliva e sua equipe de governo 
em elaborar e aprovar o pacote de 
R$ 100 milhões de obras, em sua 
maioria não apostavam no êxito do 
projeto, a julgar pelas dificuldades 
impostas inicialmente por alguns 
vereadores – em número suficiente 
para ‘melar’ o investimento. Projeto 
concluído, articuladores do gabinete 
em campo e, entre diálogos, encon-
tros e muitas conversas, só faltou o 
voto dos vereadores Nei Carteiro – 
por ser declaradamente contra e de 
Pedro Sannini, por indisposição de 
participar na sessão.

Água no chopp
Numa semana de discursos en-

calorados na Câmara de Guará, o 
vereador Fabricio Dias – da Aero-
náutica viu seu projeto que proíbe 
a inauguração de obras inacabadas 
pela Prefeitura ser rejeitado por 
cinco votos a quatro. Segundo a pa-
tuleia política do pedaço, se a ideia 
do Fabrício é criar dificuldades para 
o prefeito Marcus Soliva, terá de ser 
mais criativo, principalmente agora 
que seu mentor ‘saiu de cena’.

Aniversário & verba
O prefeito Sylvio Ballerini com-

pletou aniversário na última quar-
ta-feira, mas quem ganhou o maior 
presente foi literalmente Lorena. O 
governador João 
Doria ligou pes-
soalmente para 
as felicitar Bal-
lerini e informar 
que estava depo-
sitando R$ 700 
mil na conta da 
Prefeitura, com 
foco na infraes-
trutura da cidade; da mesma forma 
o deputado Samuel Moreira creditou 
também no caixa do Município, 
recursos de R$ 350 mil. Ou seja, 
R$1,050 milhão...

Desvio de foco
Tem gente de Aparecida descon-

fiando que a disputa de comando 
entre a presidente da Câmara Ana 
Alice Vieira e alguns vereadores que 

estão pontuando independência de 
poderes, é mera figuração para des-
viar o foco do Executivo. Enquanto 
o ‘racha’ ocorre no plenário e nos 
bastidores da Casa, o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira – o Piriquito, 
surfa na administração sem projetos 
de relevância.

Precipitação
Ainda sobre a disputa de mando 

na Câmara de Aparecida, os verea-
dores Gabi, Budão e Gu Castro não 
abrem mão de antecipar a eleição 
para futura presidência da Casa. 
Aparentemente na contramão des-
te pensamento, Ana Alice segue 
driblando os colegas adversários 
para ganhar espaço na esperança de 
alguém tocar no assunto de reeleição 
para ‘presidenta’. Pelo menos isso, é 
o que se ouviu na esquina da Padaria 
Ouro Fino...

Enigma
Falam abertamente pelas bancas 

do Mercadão que a novela do novo 
Plano Diretor de Pinda – que jaz nos 
labirintos da Câmara desde 2019 – 
ainda segue no jogo de interesses 
de algumas figuras bem conhecidas 
no mercado político. Segundo a 
especulação, um ex-vereador joga 
nos bastidores para seja aprovado 
o mais rápido possível, a bem de 
seus negócios; na queda de braços, 
um ex-prefeito articula para que o 
projeto se mantenha engavetado, em 
nome da boa saúde de seus imóveis, 
por isso conta com a simpatia de 
dois ‘vereadores e meio’...

Quem não sabe rezar...
...xinga o santo!!! Fato comenta-

do nas rodas políticas de Pinda, nos 
últimos dias, é a ascensão do nome 
do Dr Fernando Oliveira – centro de 

imagens da San-
ta Casa – como 
for te  concor-
rente, em 2024, 
em sua segunda 
candidatura. Fa-
lam ainda que o 
nome do médico 
vem sendo im-
pulsionado pelos 

próprios concorrentes, inclusive 
por aquele vereador que patrocina 
a imprensa ‘míope’ da cidade, que 
na crítica, acaba promovendo ainda 
mais o Doutor.

Base de lançamento
Após ganhar as apostas de que 

conseguiria harmonizar e trazer a 
ordem na Câmara – elevando a apro-
vação do Legislativo no conceito 
da população, viabilizar o projeto 

da Praça dos Três Poderes e, entre 
outros, manter a unidade entre os 
vereadores para dar governabilidade 
ao Executivo, o presidente Fábio 
Longuinho aposta em estabelecer a 
maior frente eleitoral para as futuras 
eleições. Abriu diálogo com Mariet-
ta Bartelega, aproximou lideranças, 
estabeleceu parcerias com deputa-
dos, e dias atrás, 'trocou figurinhas' 
e compartilhou experiências com a 
Doutora Rita Marton, que também 
vislumbra 2024.

O que todos querem saber
Na eventualidade de Arilson 

Santos voltar para Secretaria Social 
após sua presidência na Câmara, 
qual o outro vereador que deverá 
se afastar para os suplentes Irene 
Cobradora e João Pita assumirem 
suas cadeiras no Legislativo?

Antonio Mineiro

Charles e Motta da Federação

Marcus Soliva

Sylvinho

Dr Fernando

Rita Marton e Fabio Longuinho
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Com aval da Câmara por R$ 50 milhões, Soliva 
já pode planejar e obras para infraestrutura

Câmara aprova processante contra 
Mineiro por contrato na Educação

Prefeitura entrega 
mais de vinte mil 
kits de uniformes e 
materiais escolares

Passou pelo crivo da Câma-
ra de Guaratinguetá o projeto 
do Executivo que solicitava 
autorização para um em-
préstimo do Município junto 
à Caixa Econômica Federal, 
por meio do Finisa (Finan-
ciamento a Infraestrutura e 
Saneamento). A aprovação 
no plenário não apresentou 
sustos aos governistas, mas 
teve um voto contra, do vere-
ador de oposição Nei Carteiro 
(MDB). “Não sou contra o 
desenvolvimento da cidade, 
(sou) a favor, mas da maneira 
certa. Se você observar o que 
está escrito na justificativa, 
ele deixa bem claro que os 
bairros elencados são passí-
veis de mudança e o projeto 
em questão cita o valor do 
empréstimo, mas não diz em 
nenhum momento de quais 
investimentos de fato serão 
feitos”, justificou Nei, ao ser 
questionado sobre o motivo 
pelo voto contrário.

Antes da votação, na segun-
da-feira, dia 20, o prefeito 
Marcus Soliva (PSC) esteve 
na Casa, quando apresen-
tou o projeto aos vereado-
res. Apenas dois vereadores 
não estiveram presentes na 
apresentação: Pedro Sannini 
(PSC), que está afastado de-
vido a problemas de saúde, e 
Fabrício Dias (MDB). O segun-

A Câmara de Cachoeira 
Paulista aprovou, na sessão 
da última terça-feira (21), a 
abertura de uma comissão 
processante contra o prefei-
to Antônio Carlos Mineiro 
(MDB) após denúncia de 
irregularidades na con-
tratação do IBC (Instituto 
Brasileiro de Cidadania), 
para serviços de manuten-
ção das escolas e gestão da 
merenda na rede municipal, 
no montante de R$ 2,1 mi-
lhões por meio de dispensa 
de licitação. Em maio, uma 
CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) já havia sido 
criada para apurar aponta-

Com a retomada das aulas 
presenciais, os alunos da rede 
municipal de ensino de Cara-
guatatuba passaram a receber, 
na última semana, os novos 
uniformes e os materiais. Os 
primeiros a receberem foram 
os estudantes da escola Profes-
sora Adolfina Leonor Soares 
dos Santos, no Sumaré.

A ação deve atender toda a 
comunidade escolar, totalizan-
do mais de vinte mil alunos. 
O kit de uniformes conta 
com agasalho completo para 
os dias frios, além de duas 
camisetas de manga longa, 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Da Redação
Caraguatatuba

do se reuniu com o prefeito 
no dia seguinte, antes da 
sessão, e optou por votar a 
favor do empréstimo.

A bancada do PSD, que 
conta com Marcelo Coutinho, 
o Celão, Marcelo da Santa 
Casa e Rosa Filippo, votou 

Executivo prepara lista de ações orçadas em R$ 100 milhões; Nei Carteiro foi único vereador contrário

Contratação e gestão do IBC de Sorocaba são questionadas por vereadores

Entrega para alunos da rede municipal 
começou nesta semana; kit conta com 
agasalho completo, camisas e shorts

a favor, assim como todos 
os vereadores presentes do 
PSC, Danielle Dias e Márcio 
Almeida. O presidente da 
Câmara, Arilson Santos, que 
votaria apenas em caso de 
empate, acenou favoravel-
mente à proposta. Do MDB, 

mentos no contrato.
A sessão teve início com 

a presença do secretário de 
Educação, Francis Augusto 
Guimarães, para responder 
questionamentos dos parla-
mentares. O vereador Max 
Barros (DEM) aproveitou a 
ocasião para questioná-lo 
sobre quais medidas estão 
sendo tomadas para a res-
tituição do valor de R$ 350 
mil, referente à primeira 
parte do contrato.

“O contrato da IBC foi 
cancelado logo na primeira 
prestação de contas. Foi no-
meada agora uma comissão 
de tomada de contas espe-
ciais, que está apurando to-
das as diferenças para fazer 
o ajuizamento disso para 
poder receber a diferença 

caso a empresa não queira 
restituir de forma amigá-
vel”, frisou o secretário.

Em julho, a Prefeitura 
anunciou a rescisão do con-
trato (assinado no dia 23 de 
abril) com a IBC, após a ges-
tão identificar preços dos 
kits de merenda acima da 
média de mercado. O prazo 
para a empresa dar início às 
atividades (manutenção das 
escolas e creches da rede 
municipal e distribuição dos 
kits alimentícios) era após 
o pagamento da primeira 
parcela, equivalente aos 
R$350 mil.

Logo após a sabatina de 
perguntas ao secretário, foi 
votado o pedido para aber-
tura de uma Comissão Pro-
cessante, encaminhada pela 
denúncia de um morador da 
cidade. Dos 13 vereadores 
presentes apenas dois foram 
contra a denúncia, Rogéria 
Nunes-Pode e Agenor do 
Todico-PL.

Após a abertura, a co-
missão processante foi 
formada pelos vereadores 
Max como presidente, Dil 
Fonseca (PSD) como relator 
e Carlinhos da Saúde (PL) 
como membro.

No documento é detalha-
do o repúdio e solicitado 
que seja instaurado a pro-
cessante, que pode levar 
à cassação do mandato 
do prefeito. Entre as ma-
nifestações, trechos como 
“... nota-se que o valor 
de R$ 2,1 milhões é por 
demasiado alto para tal 
modalidade de dispensa, 
inexistindo causas descri-
tas na Lei 8.666/93 que 
justifiquem a contratação 
por tal modalidade...”, “... a 
dispensa irregular da lici-
tação configura claramente 
infração político-adminis-
trativa...”, “... a Prefeitura 
Municipal não firmou o 
devido contrato de ges-
tão, que fixaria as metas 
e especificaria os prazos, 
justamente no intento de 
burlar a fiscalização da 
execução contratual”, “não 
bastasse a afronta demo-
crática consistente não 
omissão de submissão da 
contratação pelo Conselho 
Municipal, outra, e mais 
grave, afronta democrática 
ocorreu na não submissão 
da contratação à essa Câ-
mara Municipal”.

Após a formação da co-
missão e a notificação de 
Mineiro, que deve apresen-
tar sua defesa prévia, um 
parecer sobre o prossegui-
mento será submetido ao 
Legislativo.

A reportagem do Jornal 
Atos procurou o prefeito 
de Cachoeira Paulista para 
abordar a investigação 
iniciada na Câmara, mas 
Antônio Carlos Mineiro não 
respondeu até o fechamen-
to desta matéria.

duas de manga curta, dois 
shorts ou shorts-saia. “O kit 
de uniformes e os materiais 
escolares representam uma 
economia real para as famílias. 
Além disso, o uso do uniforme 
escolar é um importante item 
para a segurança dos nossos 
alunos, pois identifica que eles 
pertencem à nossa rede mu-
nicipal”, ressaltou o prefeito 
Aguilar Junior (MDB), durante 
a entrega.

Os alunos receberão ainda 
os materiais escolares com-
plementares, conforme as 
etapas de educação. Os itens 
são entregues de acordo com 
a idade e também às ações 
pedagógicas que envolvem 
o ensino.

Vantuir Faria e Fabrício Dias 
acompanharam os demais 
parlamentares.

Defesa – Coube ao líder do 
governo na Casa, Márcio Al-
meida, defender a aprovação 
da proposta. “No projeto e no 
desejo dele (prefeito), é fazer 

reforma de praças esportivas, 
praças públicas e também 
ampliação de vias, no que 
diz respeito à pavimentação. 
Não somente recapear, mas 
também levar pavimentação 
aos bairros que ainda não 
tem”, destacou Almeida.

O empréstimo será pago 
em dez anos e tem carência 
de dois anos. De acordo com 
Márcio Almeida, a atual ad-
ministração da Prefeitura co-
meça a pagar as parcelas em 
2024. Os vencimentos devem 
ser quitados pelas próximas 
duas gestões municipais.

No projeto constam obras 
de recapeamento e alarga-
mento de avenidas e ruas do 
Pedregulho, Vila Alves, São 
Dimas e Colônia do Piagui. 
São descritas ainda pavimen-
tações e drenagens de ruas 
dos bairros Clube dos 500, 
Pingo de Ouro, Parque das 
Garças, Chácaras Agrícolas 
Beira Rio e Chácara Piagui. 
Outras propostas, como a 
fase 1 do Complexo Viário e 
ligação entre a avenida Pa-
droeira do Brasil ao Comple-
xo Mário Covas, a construção 
da Arena Multieventos, du-
plicação da avenida Alberto 
Barbetta, nova entrada para 
o bairro Tamandaré e uma 
série de obras e reformas 
também foram listadas.

Com a aprovação, a Pre-
feitura poderá celebrar o 
convênio com a Caixa por 
meio do Finisa para garantir 
os R$ 50 milhões. O valor é 
metade do orçamento previs-
to para o plano de estrutura 
montado pelo governo Soliva, 
que conta ainda com R$ 20 
milhões da Fazenda Munici-
pal e outros R$ 30 milhões de 
verbas parlamentares.

O governista Márcio Almeida e o oposicionista Fabrício Dias, em sessão na Cãmara; proposta garante apoio nas duas bancadas do Legislativo

Aluno de Caraguá recebe kit escolar do prefeito Aguilar Junior (esq.)

Foto: Divulgação PMC

Merenda distribuída na escolas da rede municipal; gestão da IBC já era investigada por CEI aberta na Câmara

Foto: Reprodução PMCP
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PF apura irregularidades na compra 
de material escolar em Aparecida

Apurando uma denúncia de 
desvio de verbas federais na 
Educação destinadas a Apare-
cida em 2015, a Polícia Fede-

Lucas Barbosa
Aparecida

Com indícios de fraude, licitação de 2015 é alvo de investigação durante operação 
nesta quarta-feira; mandados de busca e apreensão são cumpridos em São José

ral deflagrou uma operação 
na manhã desta quarta-feira 
(22), em São José dos Cam-
pos. A corporação rastreia um 
esquema que teria fraudado 
licitações com indícios de 
superfaturamento na compra 
de materiais escolares.

Foto: Arquivo Atos

O ex-prefeito Márcio Siqueira, que em seu segundo mandato foi afastado do cargo pela Justiça; o vice-prefeito Ernaldo Marcondes, que ganhou a sucessão, mas também não concluiu o mandato

Apesar de não divulgar os 
bairros, a PF revelou que suas 
equipes cumpriram manda-
dos de busca e apreensão 
em seis imóveis em São José 
dos Campos, onde foram 
recolhidos documentos e 
computadores. Os endere-

ços pertencem às empresas 
participantes da concorrên-
cia pública organizada pela 
Prefeitura de Aparecida em 
2015, ano em que o mu-
nicípio foi comandado por 
Márcio Siqueira (PSDB) e Er-
naldo Marcondes (MDB), que 

substituiu o titular, afastado 
pela Justiça. 

Aberto para a aquisição de 
R$ 4,6 milhões em materiais 
escolares, o processo licitató-
rio atraiu a participação de 
três empresas, mas a investi-
gação da PF apontou que as 

terceirizadas eram ligadas ao 
mesmo empresário, apesar 
de estarem registradas nos 
nomes de outras três pessoas 
(laranjas).  

A PF explicou que a apu-
ração revelou que “... para 
ocultar o verdadeiro sócio 
das empresas, interpostas 
pessoas ingressaram no 
quadro societário, tais como 
parentes e funcionários de 
outras empresas do empre-
sário, que, sequer, possuíam 
capacidade financeira para 
efetuar a integralização do 
capital social (trecho do do-
cumento)”.

Reforçando as suspeitas da 
PF sobre uma possível fraude 
licitatória, no dia do pregão 
apenas o representante de 
uma das três empresas com-
pareceu, automaticamente 
vencendo o certame.

Uma análise técnica da PF 
apontou que alguns dos pro-
dutos adquiridos através dos 
recursos do Fundeb (Fundo 
Nacional de Educação Básica) 
estavam com valores acima 
do praticado pelo mercado. 
Ao todo, os itens com preços 
desproporcionais causaram 
um prejuízo de R$ 622 mil 
aos cofres públicos. 

Em nota oficial à imprensa 
regional, a defesa de Márcio 
Siqueira afirmou que a lici-
tação foi realizada em um 
período em que ele estava 
afastado do comando do 
Executivo, substituído pelo 
então vice-prefeito Ernaldo 
César Marcondes. 

A reportagem do Jornal 
Atos tentou um posicionamen-
to de Marcondes sobre o caso, 
mas ele não foi localizado até 
o fechamento desta edição.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Avançando o programa 
“Cidade Inteligente”, Pinda-
monhangaba anunciou que 
a plataforma E-Tributo já 
está disponível para uso da 
população. Através endere-
ço eletrônico será possível 
realizar cadastro de IPTU 
(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano), além de outras 
taxas imobiliárias como ISS 
Fixo e Taxa de Localização 
e Funcionamento.

Para quitar o tributo atra-
vés do meio eletrônico é ne-
cessário que o contribuinte 
faça o cadastro digital. A 
proposta deve atender a 
nova disposição no muni-
cípio, que, já no próximo 
ano, deixará de fazer a en-
trega dos carnês impressos 
de IPTU. As autoridades 
municipais apontam que 
diversos endereços estão 
desatualizados, o que difi-
culta o processo de entrega. 
“Com isso, milhares de car-
nês retomam à Prefeitura 
ou extraviam no processo 
de entrega. Ainda existem 
endereços incompletos e 

outras questões que inter-
ferem na entrega de carnês 
e guias”, enfatizou o diretor 
de Receitas e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Corrêa.

No E-Tributo, o atendi-
mento para emissão de 
segunda vias de boletos 
ou carnês ficará disponível 
24 horas, todos os dias da 
semana. A ação integra o 
pacote de atividades do “Ci-
dade Inteligente”, que visa 
medidas eficientes e ágeis 
aos moradores. A gestão 
decidiu fazer o lançamento 
estratégico em setembro, 
garantindo à Prefeitura 
tempo hábil para divulgação 
e habituação do conceito.

A expectativa é que a 
população se adapte às 
adequações durante o úl-
timo trimestre de 2021. O 
IPTU terá vencimento em 
março, e o cadastramento 
para recebimento online já 
está disponível.

Para realizar o cadastra-
mento, basta acessar o site 
da Prefeitura, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br e clicar 
no banner “E-Tributo”. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3644-6000.

Pinda avança em 
atendimento digital 
e lança E-Tributo
Parte do "Cidade Inteligente", plataforma 
oferece serviço de cadastro eletrônico de 
IPTU e taxas imobiliárias do município

Atendimento na Tributação de Pinda, que agora conta com E-Tributo

Foto: Bruna Silva
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Santa Casa de Lorena inicia “Infarto Zero” 
para diminuir mortalidade no município
Em parceria com Prefeitura, serviço foca prestação pela rede pública apenas para moradores da cidade

Com o intuito de reduzir os 
índices de mortalidade por 
infarto agudo do miocárdio, 
a Santa Casa e a Prefeitura 
de Lorena lançaram o pro-

Gabriel Mota
Lorena

Equipe médica, responsável pelo atendimento iniciado com o novo plano do Infarto Zero, na Santa Casa

grama “Infarto Zero” na 
última segunda-feira (20). O 
procedimento denominado 
angioplastia primária é rea-
lizado ainda no atendimento 
emergencial. 

A possibilidade de se sub-
meter a esse procedimento, 
em um momento inicial da 
manifestação da doença, 
permite uma melhor re-
cuperação, como explicou 
o cardiologista criador do 
projeto, Dr. Luiz Heitor De-
molinari Jr. “Isso vai trazer 
um benefício para a popu-

lação de Lorena, porque nós 
vamos ter a oportunidade de 
tratar esses pacientes de for-
ma mais precoce. Tentando 
assim reduzir a mortalidade 
da doença que mais mata na 
nossa era”.

O médico também atua 
no hospital Frei Galvão, em 

Guaratinguetá, onde realiza 
o procedimento há cerca de 
15 anos, por meio de convê-
nios particulares. Segundo 
ele, neste período, 10 mil 
atendimentos cardíacos des-
se tipo já foram realizados. 
O que, inclusive, demonstra 
a forma como a doença se 
manifesta com frequência.

Em Lorena, mensalmente, 
uma média de cinco pacien-
tes aguardam pelo menos 
uma semana para serem 
transferidos para outro mu-
nicípio na realização do 

atendimento, como reforçou 
a gerente de enfermagem da 
Santa Casa, Elaine Virgínio. 
“Hoje, via de regra, é feito 
em São José dos Campos ou 
em Taubaté. A nossa ideia 
é de que a gente consiga 
aplicar esse protocolo de 
dor torácica para identificar 
os pacientes subnotificados 
e também atender esses 
que nós já conhecemos a 
demanda”

O superintendente-geral 
da Santa Casa, Dario Costa, 
afirmou que, neste primeiro 
momento, os atendimentos 
serão custeados pelo hospi-
tal. “Nós temos um estudo 
de mercado do custo médio, 
só que nós não sabemos 
do tamanho dessa deman-
da. Então, a Santa Casa irá 
custear durante três meses 
esse projeto e, assim que nós 
tivermos indicadores, nós 
passaremos para a Prefei-
tura, para aí sim começar a 
realizar um novo convênio”

Costa reforçou ainda que 
apenas os moradores de 
Lorena serão atendidos pelo 
programa “Infarto Zero”, já 
que a Prefeitura vai custear 
os investimentos para esse 
serviço. 

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), por outro lado, falou 
sobre a possibilidade de ex-
pansão desses atendimentos 
para outras cidades da re-
gião, assim que o município 
for contemplado pela verba 
estadual do Tripé da Saúde.

“Acredito que, daqui a um 
mês, a Santa Casa de Lorena 
vai receber uma média de 
quase R$ 2 milhões por mês 
do Estado para melhorar o 
atendimento geral e também 
essa prevenção ao infarto, 
que vai atender as pessoas 
de Lorena e, futuramente, da 
região, assim que a verba for 
liberada” afirmou Ballerini.

O superintendente da Santa Casa, Dario Costa; novo atendimento

O Governo do Estado São 
Paulo anunciou que vai anteci-
par a segunda dose da vacina 
Pfizer contra a Covid-19, a 
partir da próxima sexta-feira 
(24), em oito semanas, ao invés 
de 12, como estava sendo rea-
lizado pelo PEI (Plano Estadual 
de Imunização).

Para estar apto a receber a 
aplicação, a pessoa deve verifi-
car a carteirinha de vacinação 
e contar 56 dias (oito semanas) 
a partir da data da aplicação da 
primeira dose.

De acordo com a secretaria 
de Estado da Saúde, 6,9 milhões 
de pessoas já foram imunizadas 
com a primeira dose serão 
beneficiadas com a redução 
de tempo de espera. Para ace-
lerar o atendimento, a Prodesp 
(Companhia de Processamento 
de Dados do Estado de São 
Paulo) está reprogramando o 
disparo de mensagens de texto 
pelo celular (SMS) e e-mail com 
informações sobre a medida re-
forçando a recomendação para 
consulta aos cronogramas das 
cidades de residência e confe-
rência da carteira de vacinação. 
“A partir de hoje (quinta-feira), 
cerca de dois milhões de doses 
estão sendo enviadas aos 645 
municípios paulistas para que a 
gente possa fazer a antecipação 
e a conclusão do esquema vaci-
nal”, explicou a coordenadora 
do PEI, Regiane de Paula.

Entre as cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
Cachoeira Paulista e Ubatuba 
foram as primeiras a anuncia-
rem o adiantamento.

Na cidade litorânea, a Pre-

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

feitura está disponibilizando 
nove pontos para a aplicação 
do imunizante. Neste sábado 
(25), Ubatuba vai realizar 
uma repescagem para vacinar 
pessoas com 18 anos ou mais 
que ainda não tomaram a pri-
meira dose da vacina contra 
a Covid-19. Para receber a 
aplicação, é necessário apre-
sentar um documento com 
foto e o cartão de vacinação. 
Para a primeira dose é impor-
tante levar um comprovante 
de moradia na cidade. Os polos 
de vacinação contra a Covid-19 
funcionam das 9h às 16h ou 
até o fim das doses disponíveis 
no dia.

Em Cachoeira Paulista, o 
secretário de Saúde Gabriel 

Tadeu Rodrigues revelou que 
as aplicações foram realizadas 
até esta sexta-feira (24), na 
escola Cleston Mello Paiva. A 
partir desta segunda-feira (27), 
o local será alterado. A aplica-
ção será feita ao lado CEO, na 
Rodoviária Nova, à rua José 
da Silveira Mendes, no Parque 
Primavera.

Ainda segundo o secretário, 
Cachoeira está com 92% de sua 
população imunizada com pelo 
menos uma dose e 45% com o 
seu esquema vacinal completo. 
“Com esse adiantamento de 
oito semanas da Pfizer (...) eu 
acredito que Cachoeira Paulista 
vire o ano com mais de 75% de 
sua população totalmente va-
cinada”, finalizou o secretário.

Preparação de vacina; cronograma da Pfizer adiantado em todo estado

Foto: Reprodução

Região se adapta à vacinação antecipada com a Pfizer

Foto: Gabriel Mota

Fotos: Gabriel Mota
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PODER LEGISLATIVO
Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

2º Quadrimestre de 2021F
i
l
t
r
o
:

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal
Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses Total (últimos 12

meses) (a)ago/2021jul/2021jun/2021mai/2021abr/2021mar/2021fev/2021jan/2021dez/2020nov/2020out/2020set/2020

Inscritas em RP
não Processados -

2020 (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 570.308,66 559.657,98 558.352,30 1.060.750,82 589.303,11 570.416,84 602.301,23 578.057,97 586.814,44 578.631,84 499.181,50 652.689,60 7.406.466,29

   Pessoal Ativo 567.455,18 556.804,50 555.498,82 1.057.897,34 586.449,63 567.563,36 597.949,67 575.204,49 583.960,96 575.778,36 496.328,02 649.836,12 7.370.726,45

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 469.905,42 459.483,11 459.508,57 793.868,24 514.802,21 470.847,40 500.771,59 478.920,78 485.395,50 478.019,62 476.492,25 475.444,27 6.063.458,96

      Obrigações Patronais 97.549,76 97.321,39 95.990,25 264.029,10 71.647,42 96.715,96 97.178,08 96.283,71 98.565,46 97.758,74 19.835,77 174.391,85 1.307.267,49

      Benefícios Previdenciários

   Pessoal Inativo e Pensionistas 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 4.351,56 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 35.739,84

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

      Pensões 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 4.351,56 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 2.853,48 35.739,84

      Outros Benefícios Previdenciários

   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
   Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária

   Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração

   Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao
da Apuração

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 570.308,66 559.657,98 558.352,30 1.060.750,82 589.303,11 570.416,84 602.301,23 578.057,97 586.814,44 578.631,84 499.181,50 652.689,60 7.406.466,29

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 263.379.330,04

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) 263.379.330,04 100,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 7.406.466,29 2,81

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 15.802.759,80 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 15.012.621,81 5,70

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 14.222.483,82 5,40

FABIO CESAR FERNANDES LONGUINHO         
                             

FELICIA DANIELA DE OLIVEIRA ELAINE APARECIDA DA SILVA GONÇALVES

PRESIDENTE CONTROLE INTERNO Contador

CPF: 261.376.958-08 CRC: 195408/O-2/SP

GeoSIAP - CMLORE Página 1 de 1

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS 
 DA COMARCA DE LORENA – SP 

 
Jefferson Padilha Schoffen 

Oficial  
 

Rua Erendy Novaes Ferreira, 126, Centro – Lorena/SP – CEP: 12.600-440. 
TEL: (12)3152-3836 

EDITAL  
Procedimento de Usucapião Extrajudicial 

 
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
desta Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz saber que 
LICARIÃO ROCHA INCORPORAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF n. 04.773.201/0001-82, representada por seu sócio 
administrador ANTONIO ROCHA FILHO, inscrito no CPF/MF n. 080.477.408-06, 
apresentando junto a este Oficial de Registro de Imóveis, a documentação necessária, 
protocolada sob o número 125.983, em 02 de dezembro de 2020, visando o 
reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, conforme Art.1.241, 1.242 e 1.243 
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DA QUADRA 30, DO LOTEAMENTO “VILA SANTA MARIA DE LOURDES” 
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PAOLA DANIELA SILVA GUATURA 
Escrevente Autorizada 
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Câmara Municipal de Lorena

Lorena inaugura quadras de 
futebol society para esporte 
no  Cecap e Santo Antônio

Sylvio Ballerini participa da inauguração de quadra society no bairro Cecap, primeira de duas em uma semana

Foto: Reprodução PML

Investimento superior a R$ 303 mil, espaços oferecem estrutura 
para atividades esportivas para moradores de todas as idades

Da Redação
Lorena

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) tem dado sequência 
ao cronograma de inaugu-
rações em Lorena. Nesta 
semana, foi a vez do esporte 
e lazer. Dois bairros, Cecap 
e Santo Antônio, ganharam 
quadras de futebol society, 
com orçamento superior a 
R$ 303,5 mil.

Após um investimento de 
quase R$ 129 mil, a Prefei-
tura inaugurou, na última 
terça-feira (21), uma qua-
dra na Cecap. A proposta é 
garantir uma opção a mais 
de lazer para os moradores 
e revelar novos talentos do 
esporte.

Além das presenças do 
prefeito e do presidente 
da Câmara, Fabio Longui-
nho (PSD), a cerimônia de 
entrega da quadra reuniu 
diversas outras autorida-

des municipais. Também 
marcaram presença no 
evento os familiares do ho-
menageado, o ex-vereador 
José Eracheu Marcondes 
Romeiro Filho, o Zé Tico, 
que teve seu nome utilizado 
para batizar o novo espaço 
esportivo.

Iniciada em 10 de outubro 
de 2020, ainda na gestão do 
ex-prefeito Fábio Marcon-
des (sem partido), a obra foi 
realizada pela construtora 
Ferraz Filho Engenharia Ei-
reli EPP, sediada em Lorena, 
vencedora de um processo 
licitatório.

Já na sexta-feira (24), foi 
a vez da inauguração do 
campo de futebol society no 
bairro Santo Antônio. Para a 
construção do espaço, foram 
investidos R$ 174.522,44. O 
campo possui grades e telas 
de proteção que impedem 
que a bola passe para além 
das instalações, dois banhei-
ros e uma área de sombra. 
O prefeito destacou que a 
grama, natural, deve ser tro-
cada por uma artificial “para 
que ele (campo) possa ser 
usado o dia todo”, destacou.

O espaço ganhou o nome 
de “Antônio Pinto de Olivei-
ra”, mais conhecido como 
Ovinho, ex-morador do bair-
ro e personagem da histó-
ria do futebol amador da 
cidade. Ovinho faleceu em 
2012, deixando a esposa 
Nildezete e seus filhos Luiz, 
Beatriz e Ana Paula, além 
de dois netos. Os familiares 
participaram do evento ao 
lado de Silvio Ballerini e dos 
vereadores Careca da Lo-
cadora (PSDB), Jair Guedes 
(Podemos) e Bruno Ribeiro 
(DEM).

Compareceram também 
os atletas Kauã Andrade e 
Hendrew Augusto, dos ti-
mes sub-18 e sub-20 do São 
Paulo de futsal, que pres-
tigiaram o evento, acom-
panhados pelo treinador 
Rodolfo Zanin.

Final de semana de boa 
música na 25° edição do 
Festival Dilermando Reis

A secretaria de Cultura 
de Guaratinguetá realiza, 
desde sexta-feira (24), o 25° 
Festival Dilermando Reis. 
A edição deste ano é total-
mente online, retomando as 
homenagens ao compositor e 
músico após o cancelamento, 
em 2020, devido à pandemia 
de Covid-19.

Neste ano, a programação 
é transmitida pelo canal do 
Youtube "Cultura Guaratin-
guetá", com apresentações 
até o próximo domingo (26).

Depois de “Gu 7 Cordas”, 
que se apresentou na sexta-
-feira, o evento segue neste 
sábado (25), às 20h, com as 
apresentações de “Marcos 

Da Redação
Guaratinguetá

Evento ganha versão online e três 
dias de shows em Guaratinguetá

Kayser” e em seguida, “Haiu 
Ando Ballet”. O domingo 
(26) encerra a edição 2021, 
às 20h, com “Os Seresteiros 
de Guaratinguetá”.

Ícone – Criado em 1995, 
o festival homenageia o 
violonista e compositor, 
considerado um dos maiores 
ícones do violão brasileiro. 
Dilermando Reis nasceu em 
Guaratinguetá e ficou mar-
cado por obras em gêneros 
como choro e clássicos do 
violão.

Ídolo do ex-presiden-
te Juscelino Kubistcheck 
(1956-1961), perpetuou 
suas obras até os dias atuais. 
Anualmente Guaratinguetá 
recorda a memória e as 
músicas no evento, que faz 
parte do calendário nacional 
da música.

Dilermando Reis, ícone da música, lembrado com festival em Guará

Foto: Reprodução
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Em confronto, vereadores votam antecipação 
de eleição, mas Ana Alice tenta barrar medida

Após ter o pedido de ante-
cipação da eleição da mesa 
diretora tirado de pauta na 
última segunda-feira (20), a 
Câmara de Aparecida teve 
sessão extraordinária nesta 

Leandro Oliveira 
Aparecida 

sexta-feira (24), com intuito 
de colocar a proposta em 
votação, mas o encontro, pe-
dido por seis dos nove vere-
adores, também foi marcado 
por polêmicas envolvendo a 
presidente Ana Alice Braga 
(Podemos) e o vice-presiden-
te André Monteiro (Patriota). 
Para a chefe do Legislativo, 

Autor do pedido apresentado em Aparecida, André Monteiro e presidente trocam acusações após 
sessão extraordinária marcada por polêmicas e proibição de uso da estrutura funcional da Casa

O autor do requerimento para a antecipação da eleição à mesa diretora da Câmara, André Monteiro, fala, acompanhada pela presidente Ana Alice; guerra polìtica aberta em Aparecida

Fotos: Leandro Oliveira

a sessão não tem validade.
Para ter quórum que ga-

rante a realização de ses-
sões, são necessários dois 
terços do número total de 
vereadores, mas não é assim 
que pensa a presidente da 
Casa. “Não foi válida, não 
está sendo registrada por 
essa Casa. Não tem áudio, 

livro de presença, foi uma 
votação simbólica. Foi des-
necessário”, frisou Ana Alice. 
“Deixei livre, não ia proibir 
o vereador de adentrar ao 
plenário da Casa, mas não 
vai ter validade nenhuma. 
Vamos judicializar isso pela 
tentativa, embora não con-
solidada, de usurpação do 

poder ilegalmente”, afirmou 
a presidente.

Para Monteiro, a sessão 
teve validade já que contou 
com quórum e foi assinada 
por maioria absoluta dos 
vereadores. O parlamen-
tar apontou que Ana Alice 
impediu os servidores da 
Casa de trabalharem na 

sessão e prestarem auxílio 
aos demais vereadores. Ele 
distribuiu dois comunica-
dos internos assinados pela 
presidente.

“São duas lstimas, que 
proibiam tanto a diretoria 
como a secretaria da Casa 
de ajudar, auxiliar os traba-
lhos. Um deles é tão grave 
que fere a lei 2.915, artigo 9 
inciso 4, que estabelece que 
o cargo de diretor da Câmara 
de assessorar (sic)os vere-
adores. Ela cometeu crime 
de abuso de autoridade ao 
proibir o diretor de exercer 
a função dele”, concluiu 
Monteiro, autor do pedido 
para antecipação da votação 
que deve definir presidente, 
vice e secretários da Cãmara 
a partir de janeiro de 2022.

Além da eleição, a extra-
ordinária acabou com a 
aprovação de projetos como 
a abertura de crédito para 
melhorias na iluminação pú-
blica da cidade, proposta do 
Executivo com emenda im-
positiva de Carlos Alexandre, 
o Xande (PSD), e o projeto 
legislativo do vereador Gu 
Castro (PSDB) que institui 
o selo “Amigo do Turismo”.

Ana Analice informou ao 
Jornal Atos que emitiu os 
comunicados pois a sessão 
não era oficial. A presiden-
te confirmou ainda que os 
projetos do Executivo de 
abertura de crédito para 
iluminação pública, e do 
Legislativo, referente ao selo 
do Amigo do Turismo, serão 
votados de forma oficial na 
próxima sessão. Segundo a 
vereadora, o projeto que visa 
antecipar a eleição da mesa 
diretora não será votado.

Mães são agredidas pelos filhos em Aparecida e Lorena
Homem é preso após ataque e adolescente internado na Fundação Casa; menor tenta colocar fogo na cama da avó

Da Redação 
RMVale

A última terça-feira (21) foi 
marcada pelo medo e decep-
ção para duas moradoras de 
Aparecida e Lorena, agredi-
das e ameaçadas de morte 
pelos próprios filhos. Em um 
dos crimes, o detido tentou 
esfaquear a mãe e incendiar o 
quarto da avó.

De acordo com a Polícia Civil, 
o primeiro caso de violência 
ocorreu por volta das 11h, 
no bairro São Sebastião, em 
Aparecida. Uma mulher de 31 
anos acionou a Polícia Militar 
pedindo socorro, já que seu 
filho, de 13 anos, estava ten-
tando esfaqueá-la. Ao chegar 
na casa da família, os policiais 
conseguiram deter o menor de 
idade. Num dos cômodos do 
imóvel, os PM’s constataram 
que o adolescente tentou atear 
fogo na cama da avó, mas as 
chamas apagaram antes de 
consumir todo o colchão.

Em depoimento, a mãe re-
latou que as agressões come-
çaram após ela questionar 
o fato de o filho ter saído de 
casa no último domingo (19) 

e ter retornado apenas dois 
dias depois. Insatisfeito com 
a “bronca”, o menor foi até a 
cozinha e pegou uma panela, 
que estava com óleo quente. 
Na sequência, ele arremessou 
o objeto na direção da vítima, 
mas ela conseguiu desviar. Pou-
cos minutos depois, ele tentou 
esfaquear a mãe e a avó, de 52 
anos, mas elas conseguiram 
fugir e chamar a PM.

Apreendido por tentativa de 
homicídio, o adolescente foi 
encaminhado à Fundação Casa 
de Taubaté. No começo deste 
ano ele já havia sido apreendi-
do por tentar enforcar a avó, 
mas foi liberado após prestar 
depoimento.

O segundo caso ocorreu em 

uma casa no bairro Vila Rica, 
em Lorena. Segundo a PM, 
vizinhos da família acionaram 
a corporação após ouvirem 
gritos e outros barulhos sus-
peitos. Ao chegarem ao local, 
os policiais perceberam que 
o morador, que estava visivel-
mente alterado, havia danifica-
do o carro da mãe e quebrado 
diversos objetos da residência. 
Após detê-lo, os PM’s ouviram 
o relato moradora que afirmou 
ter sido agredida por ele.

Encaminhado à Delegacia 
de Lorena, o criminoso, que 
responderá por violência do-
méstica, permanece à disposi-
ção da Justiça. Mãe e filho não 
tiveram seus nomes e idades 
divulgados.

Fotos: Reprodução

Viaturas da Polícia Militar; operações apreendem agressores; menor é encaminhado para Fundação Casa
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Santuário de Frei Galvão planeja entregar 
primeira fase de obras com festa em outubro

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Centro católico quer ampliar estrutura para atender fiéis; planos contam com doações para conclusão da área

Sindicato da categoria aponta que articulações com a empresa estão sendo difíceis; mobilização durou cerca de duas horas

Durante coletiva de imprensa 
na última terça-feira (21) no 
Santuário de Frei Galvão, foram 
atualizadas informações sobre 
o andamento das obras de 
construção do novo Santuário 
e festividades para o mês de 
outubro, período em que é 
celebrado o Dia de Frei Gal-
vão. A entrevista contou com 
a presença do reitor do local, 
frei Diego Melo, e do diretor de 
políticas públicas da Fundação 
SOS Mata Atlântica, instituição 
parceira do Santuário, Mario 
Mantovani. A administração da 
igreja projeta a entrega de uma 
das fases da construção para o 
dia 25 de outubro, dia dedicado 
ao primeiro santo brasileiro da 
Igreja Católica.

Com liberação de atividades 
específicas e capacidade total 
de público permitida pelo Esta-
do de São Paulo, o Santuário de 
Frei Galvão realizará a novena 
dedicada ao santo. As celebra-
ções, porém, por preferência da 
gestão dos franciscanos, terão 
capacidade de 80% de público 
dentro da igreja, com objetivo 
de evitar aglomerações por 
conta da Covid-19. A parte 
externa do Santuário contará 
com tendas e telão, para que 
um maior número de visitantes 
acompanhe as celebrações.

No último dia da Festa de 
Frei Galvão, a programação 
inclui uma missa às 9h. A 
celebração será marcada pela 
inauguração da Alameda de 
Frei Galvão, local na parte 
externa da igreja, próximo a 
estátua do santo, onde estão 
sendo realizadas obras de 

pavimentação. “Nós faremos 
a inauguração desta primeira 
etapa, a etapa ‘Laudato Sì’ 
(‘Louvado Sejas’, em latim). 
Dentro desta etapa faremos a 
inauguração da Alameda, um 
espaço de visitação, de oração 
e de procissão para quem vem 
visitar o Santuário”, explicou o 
reitor, frei Diego Melo. “A partir 
do dia 25 de outubro, os pere-
grinos que aqui chegam não 
terão somente este espaço (a 
atual igreja) para visitar. Eles 
terão toda a alameda para 
percorrer, rezarem diante da 
imagem abençoada pelo Papa 
Francisco, fazerem belíssimas 
fotos e conhecerem o terreno 
do Novo Santuário”, destacou.

A primeira etapa das obras, 
que tem previsão de entrega 
no próximo mês, consiste em 
drenagem, terraplanagem 
preliminar, cercamento de Santuário Frei Galvão apresenta ações com primeira fase até outubro

Manifestação de trabalhadores da Gerdau; categoria cobra direitos

Foto: Fabiana Cugolo

Foto: Divulgação SMP

toda a área do local de 96 mil 
metros quadrados, a constru-
ção da alameda, e o plantio 
de árvores junto à Fundação 
SOS Mata Atlântica. Ainda de 
acordo com informações do 
Santuário, somente o plantio 
das árvores não estará com-
pleto até outubro, pois a ação 
aguarda o período de chuvas. 

A pavimentação da área 
da igreja continua. Segundo 
frei Diego Melo, os francis-
canos optaram pelo uso de 
bloquetes pelo compromisso 
do Santuário com o meio 
ambiente e com a ecologia, 
já que com este material, ao 
contrário do asfalto, é possível 
a irrigação do solo. O Santuá-
rio de Frei Galvão conta com 
o auxílio de doações para a 
compra de 175,5 mil blocos 
necessários para a conclusão 
da pavimentação.

Metalúrgicos da Gerdau fazem paralisação pelo aumento salarial

Os metalúrgicos da Ger-
dau, empresa produtora de 
aço, fizeram uma paralisa-
ção, na manhã desta quar-
ta-feira (22), pela campanha 
salarial. Esta é a segunda 
mobilização, em cerca de 
dois meses. De acordo com 
a categoria, neste mês foi 
divulgado o INPC (Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor) referente ao 
último ano. O dado apontou 
crescimento de 2,94%, to-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

talizando 10,42%. Somente 
em Pindamonhangaba a 
fábrica é responsável por 
2,4 mil postos de trabalho.

A paralisação começou 
às 7h, momento em que 
diversos de funcionários 
fazem a entrada para o novo 
turno. Conforme o Sindicato 
de Metalúrgicos, a fábrica 
operou normalmente em 
2020 e obteve totalidade 
de seu efetivo, além de 
registrar vários recordes 
de produção. Em agosto, 
foi divulgado o resultado 
financeiro da empresa que 
apontou recorde histórico. 

Durante o semestre, o Ebi-
tda (lucro antecedente de 
juros e impostos) ajustado 
obteve elevação de mais de 
300%, superando a casa dos 
R$ 10 bilhões. O número 
também é 327% superior, 
ao mesmo período que an-
tecedia a pandemia, há dois 
anos.

O foco da mobilização 
estava em pressionar as 
bancadas patronais para 
prosseguirem nas negocia-
ções com os sindicatos e 
também com a FEM CUT/SP 
(Federação de Metalúrgicos 
da Central Única dos Traba-

lhadores). “É uma campanha 
salarial dura, está muito 
difícil chegar no índice da 
inflação, e os patrões ainda 
querem parcelar o reajuste. 
Aqui na Gerdau, pelo nível 
de produção, pelo lucro 
recorde que ela está tendo, 
isso não é justo. O sindicato 
vai sim buscar inclusive o 
aumento real de salário”, 
enfatizou o presidente do 
Sindicato, André Oliveira.

Os responsáveis afirma-
ram que novas paralisações 
poderão ocorrer de forma 
intensa, caso não haja avan-
ço nas negociações.


