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Guará tem reunião para definir
os detalhes para gestão da UPA

Saúde ajusta contratação e novo Pronto Socorro; coordenação e retaguarda devem atuar separadas
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma reunião realizada
na última quarta-feira (17)
ajustou detalhes do edital
que será lançado em breve
pela Prefeitura de Guaratinguetá para definir a gestora
da UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) nível 3, para
os trabalhos a partir do próximo ano. O hospital pode
ser inaugurado em março,
de acordo com previsão
fixada pelo prefeito Marcus
Soliva (PSC) em entrevistas
recentes.
Com o edital ainda em fase
de confecção, o Executivo
pode fazer ajustes e alterações no edital após a reunião.
A conversa técnica tocou
em pontos como o número
de leitos disponíveis, assistência prestada 24 horas e
outras questões pontuais.
Nenhuma das pessoas que
estiveram presentes quis
gravar entrevista, mas falaram extraoficialmente sobre
o encontro.
A inauguração da UPA
passa por duas etapas distintas. A primeira delas é
a gestão da unidade, que
pode configurar um contrato com valores acima dos

R$ 3 milhões mensais para
custear todas as operações
do hospital. Atualmente o
Hospital Frei Galvão gere o
Pronto Socorro Municipal e
recebe R$1,350 milhão por
mês. O próprio Frei Galvão,
a Santa Casa e organizações
sociais podem se credenciar
para concorrer.
Diferente do que acontece
atualmente, no novo contrato, a empresa escolhida será
totalmente responsável pela
locomoção e transferência
de pacientes, assim como
atendimentos médicos especialistas no processo. Hoje, o
suporte do Pronto Socorro é
realizado pelo Hospital Frei
Galvão.
A segunda etapa é a elaboração do contrato com
a retaguarda hospitalar.
Essa situação está bem encaminhada e o Município
pode firmar contrato com a
Santa Casa. Já há um acesso
exclusivo entre os hospitais,
através de uma passarela
recém-concluída pela Prefeitura. O local servirá para
transporte de pacientes de
um hospital ao outro, quando
houver necessidade. Esse
contrato também contempla
todo o suporte cirúrgico,
com equipe de anestesista
e cirurgia 24 horas, além de
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A Unidade de Pronto Atendimento de Guaratinguetá, que segue em etapas distintas para contratos de gestão e retaguarda hospitalar na cidade

instrumentação cirúrgica. As
cifras podem chegar aos R$
250 mil mensais.
A Prefeitura foi procurada

pela reportagem do Jornal
Atos para responder sobre
o edital e informou, através
da assessoria de Comuni-

cação, que não há previsão
para definir as estratégias
ou publicar o edital. “Não
houve avanço”, de acordo

Justiça condena empresários por condições
de escravidão em obra de creche em Cruzeiro
Construção de unidade em 2014 tinha vítimas atuando com alimentação e moradia precárias
Da Redação
Cruzeiro

A Justiça Federal condenou,
na última quinta-feira (18), três
empresários de Pindamonhangaba por manterem operários
em condições análogas à escravidão durante a construção de
uma creche em Cruzeiro, em
2014. Na época, as vítimas
foram submetidas a jornadas
exaustivas de trabalho, escassez de alimentação e moravam
num alojamento precário.
Proferida pelo juiz da 1ª
Vara Federal da Subseção
Judiciária de Guaratinguetá,
Matheus Rodrigues Marques,
a decisão levou em conta os
apontamentos feitos pelo MPF
(Ministério Público Federal),
que apurou uma série de irregularidades cometidas pela
empresa Shekinah Construtora
Ltda. Vencedora de um processo licitatório da Prefeitura em
2013, a terceirizada contratou
dez operários para atuarem na
construção da creche do bairro
Vila Regina Célia. Os trabalhadores, sendo um deles menor

de idade, eram naturais de
Cunha, Xingó (Alagoas) e Monte Alegre (Sergipe). O grupo foi
alojado pela construtora numa
casa próxima à obra.
Uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho no
alojamento constatou que o

imóvel estava em péssimas
condições de habitação. Além
da ausência de portas nos
quartos e no banheiro, os
fiscais verificaram que a residência não contava com rede
elétrica adequada, obrigando
os trabalhadores a tomarem

banhos gelados e ficarem no
escuro durante a noite. Como
a empresa não forneceu camas,
os próprios operários construíram beliches para terem onde
dormir. O órgão fiscalizador
descobriu que os empresários,
além de atrasarem os salários

dos contratados, forneciam
apenas arroz e feijão para a
alimentação do grupo, que
chegou a contrair dívidas em
mercearias de Cruzeiro em
busca de complementação das
refeições.
Após analisar a denúncia do

Atuação da Polícia Federal; empresários são condenados após operação apontam trabalho de operários em situação análoga à escravidão

com o Executivo, referente
aos detalhes de valores e
prazos para contratação da
nova gestora.

MPF e o resultado da fiscalização do MPT, a Justiça inferiu
que “a restrição indireta à liberdade dos trabalhadores restou
evidenciada, na medida em que
foram aliciados no Nordeste e
não receberam seus salários,
motivo pelo qual acabaram se
endividando, passando fome,
sem qualquer condição de retornarem às suas cidades, nos
estados de Alagoas e Sergipe
(trecho da decisão)”.
Desta maneira, a Justiça
Federal condenou os três representantes da Shekinah
Construtora por manterem os
operários em condições análogas à escravidão. A maior pena
foi dada ao empresário Omar
Alves Macedo, sentenciado a
seis anos de prisão em regime
semiaberto. Os empresários
Salviano Vieira dos Santos e
Márcia Gonçalves dos Santos
Macedo foram condenados
a quatro anos de prisão em
regime semiaberto.
Márcia teve a pena convertida pela Justiça em multa,
sendo obrigada a pagar vinte
salários mínimos às vítimas,
sendo dois salários para cada
uma. O MPF recorreu da sentença, cobrando que o trio seja
responsabilizado também pelo
aliciamento das vítimas.
A reportagem do Jornal Atos
solicitou um posicionamento
da Shekinah Construtora Ltda,
mas nenhum contato divulgado na internet é válido.
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“Uma vez, um juiz
julgou quem havia
escrito a lei. Primeiro mudaram o juiz.
Logo em seguida, a lei”
Fabrizio De André

A LAVA JATO NA POLÍTICA
Na semana que passou o ex-ministro da Justiça e Segurança, Sergio
Moro, com um discurso de candidato
filiou-se ao partido Podemos do senador Álvaro Dias.
Na realidade, seu discurso não
define o cargo a concorrer, senador
ou presidente da República.
Há seis anos, o Supremo Tribunal
Federal autorizava a investigação de
98 políticos, sendo oito ministros,
três governadores, 24 senadores e 39
deputados federais.
A Polícia Federal de posse dos
mandatos acordou o senador Renan
Calheiros do MDB, Humberto Costa
do PT e Aécio Neves do PSDB e, posteriormente, Michel Temer através de
uma delação premiada e mais outra
centena de autoridades investigadas
por corrupção.
O ato apoteótico, um fato nunca

das facilidades, do “molhar a mão”,
da “rachadinha”, “orçamentos secretos”, do “toma lá dá cá” e por aí vai.
Sergio Moro e a sociedade acreditavam que seria possível eliminar a
corrupção na política!
A Lava Jato sofreu o mesmo processo que a força-tarefa das “Mãos
Limpas” italiana que ao longo de dois
anos havia investigado e condenado
o alto escalão da política e do empresariado italiano.
Nos meses e anos seguintes,
governo e parlamento italiano, promoveram um verdadeiro movimento
na modificação das leis para proteger
a classe política e dificultando as
investigações.
O desmonte da Lava Jato veio
com a decisão do Supremo Tribunal
de tirar as investigações sobre o caixa
dois da Justiça Federal e repassá-las
à Justiça Eleitoral comandada por
membros da Suprema Corte.

Pindamonhnagaba está
entre cidades paulistas
com as menores taxas
de mortalidade neonatal
Dados de 2019, divulgado pelo Município nesta semana,
apontam estratégia que encaminharam a bom resultado
Fotos: Reprodução

Sergio Moro e a sociedade
acreditavam que seria possível
eliminar a corrupção na política!
visto pela sociedade brasileira, a prisão do ex-presidente Lula.
A sociedade estava indignada com
a corrupção que vinha do mensalão
onde ninguém foi para a cadeia apesar do esforço incansável e isolado do
ministro Joaquim Barbosa.
Os protagonistas da Lava Jato,
talvez pela luta heroica do ministro
Joaquim Barbosa, o juiz Sergio
Moro, responsável pelo caso, e Deltan Dallagnol, procurador que comandava a força-tarefa tornaram-se
celebridades.
A justiça sendo protagonista de
um fato novo em nosso país, conhecido por uma justiça que falha e tarda.
O convite de Moro para o Ministério da Justiça e Segurança do
governo Bolsonaro, como tema de
campanha no sentido de acabar com
a corrupção do país, ajudou muito na
vitória do presidente.
O ambiente de seriedade e honestidade do candidato Bolsonaro e
o ambiente de corrupção que o país
vivia levou Sergio Moro a desistir
da carreira jurídica para se tornar
ministro da Justiça.
Um caminho para modificar as
leis e costumes dos governantes.
A certeza de que o cidadão Sergio
Moro acreditava que seria possível
através de seu prestígio e o apoio da
sociedade.
Mera ilusão, a tradição da impunidade persisti!
Porque, então, não entrar para a
política e tentar convencer a sociedade e os poderes, e que o país não seja
mais ser reconhecido como um país

O ministro Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações de
inquéritos com compartilhamento
das informações do Coaf (Conselho
de Atividades Financeira).
Dos vinte e cinco artigos da lei
sobre Improbidade Administrativa,
de 1992, restaram apenas dois artigos.
O clima que no início havia sido
amplamente favorável a Lava Jato
entre a população, grande parte da
mídia, redes sociais, partidos da oposição, aos poucos arrefecendo.
Sergio Moro, considerado entre
as cem mais importantes pessoas
influentes do mundo é definido como
um fraco, traidor, oportunista e, agora, político.
O mesmo caminho tomou a operação Mãos Limpas na Itália em que
o procurador Antonio de Pietro, ao
término de uma audiência no Tribunal
de Milão tira a toga e afirma:” saio de
fininho e com a morte no coração”.
Sergio Moro e Antonio de Pietro,
os dois símbolos da luta contra a
corrupção, tomaram caminhos parecidos: trocaram a toga pela política,
na palavra dos dois para prosseguir
na luta contra a corrupção.
A pergunta que fica: se a Lava Jato
praticou arbitrariedades, feriu o Estado de Direito, por que razão durante
cinco anos não alertaram a sociedade
e exigiram o cumprimento da lei?
A frase que abre a coluna é do
cantor italiano, Fabrízio de André,
em uma canção de sua autoria onde
retrata o desmonte da operação Mãos
Limpas, na Itália.
...mudaram o juiz e depois a lei…

A Santa Casa, apontada como primordial em trabalho para Pindamonhangaba avançar contra os números da mortalidade infantil
Bruna Silva
Pindamonhangaba

A secretaria de Saúde de Pindamonhangaba anunciou, nesta
semana, ter registrado uma das
menores taxas de mortalidade
infantil neonatal do estado, além
de ter a melhor posição da RMVale (Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte).
Os dados são referentes a
2019 e foram publicados, recentemente, pelo Sinasc (Sistema
de Informações sobre Nascidos
Vivos) do Estado de São Paulo.
Segundo o indicativo, a cada mil
nascidos vivos, sete faleceram. A
média estadual é de 12,7. Pindamonhangaba possui a menor

taxa na região e por isso lidera o
ranking. Diante do estado, ocupa
a 126ª colocação entre os mais
de quatrocentos municípios. O
levantamento considera partos realizados na rede pública e privada.
“Hoje, o município oferece atendimento exclusivo, com recepção
separada e médico presente 24
horas, sala de espera com poltrona e TV, sala de triagem com
enfermeiros em período integral,
sala de procedimento com poltronas reclináveis e consultório
adotado com banheiro e suporte
para maca”, afirmou a responsável
pela pasta da Saúde, Ana Cláudia
dos Santos.
A cidade atrelou o bom desempenho à atuação do Pronto
Atendimento Saúde Gestante, em

colaboração com a Santa Casa de
Misericórdia, que realiza em média 2,4 mil procedimentos. A unidade atende consultas médicas,
consultas para recém-nascidos,
análise laboratorial, ultrassonografia transvaginal e obstétrica,
além de serviços de enfermagem,
tococardiografia e medicações. A
média de atendimentos é de duas
mil pessoas por mês. Oferece
também sala de repouso e suporte
de oxigênio, centro de imagens,
centro cirúrgico e posto de coleta
de leite humano.
A expectativa é que mais R$ 600
mil reforcem o orçamento para
os atendimentos às grávidas, por
meio de emendas parlamentares
que serão direcionadas à Santa
Casa.

Isael Domingues assina pacotes
de obras em educação avaliado em
mais de R$ 2 milhões em Pinda
Montante deve reforçar condições de creches e escolas para próximo ano
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco em garantir qualidade
no espaço de aprendizagem, o prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues (PL), assinou no último dia
8, um pacote de obras para reforma
e ampliação de unidades educacionais do município. A medida ocorre
no período da retomada das aulas
presenciais e deve beneficiar 1,2
mil crianças.
Segundo a gestão, nesta primeira fase serão contempladas duas
unidades escolares, uma creche e
uma unidade do NAP (Núcleo de
Apoio Psicopedagógico). A escola
municipal Elias Bargis Mathias,
no Araretama, receberá a reforma
e ampliação com valor estimado
em R$ 1,1 milhão. No Bem Viver, a
creche Ruth Doris Lemos receberá
também ações de manutenção e
reforma com investimento previsto
em R$329 mil.
A escola Maria Zara Miné Re-

noldi dos Santos, no Ouro Verde,
terá expansão e manutenção com
investimento de cerca de R$ 830
mil, enquanto o NAP do Bela Vista
receberá o montante de R$ 361mil
para as obras. As empresas responsáveis pelas melhorias são Multivale,
Halbitech Engenharia, Decicco Simões
Engenharia. A expectativa é que as
obras sejam concluídas ainda no
primeiro semestre de 2022.
“Nos últimos anos, o avanço na
manutenção em nossos prédios foi
muito significativo. Em julho deste
ano demos início a um contrato que
garante agilidade na conservação e
zeladoria das nossas sessenta unidades escolares”, enfatizou a responsável pela pasta, Luciana Ferreira.
O prefeito explicou que as ações
de melhorias ocorrem conforme as
indicações dos professores e gestores,
desde o início de sua gestão em 2017,
para que o espaço pedagógico seja de
qualidade em toda rede municipal. Ele
recordou ainda a necessidade da manutenção constante das escolas. “Nós
temos que cobrar o resultado dessas

empresas, resultado com excelência,
com qualidade, para que a gente não
passe mais por situações vexatórias
de ter goteira na sala de aula no caso
de uma telha quebrada. Por causa
de um fio elétrico que foi mal instalado, corre em risco a segurança dos
professores, dos funcionários e das
nossas crianças. Então essa evolução
é uma evolução que a gente já via,
previa um gráfico, e a gente chegaria
num grau de excelência da gente ter
uma certa independência em relação
(manutenção) das escolas”, finalizou.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 053/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria
Municipal da Saúde, conforme Proposta nº 11476.068000/114002- Portaria GM/MS nº
163/2020 - Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, conforme descrição constante do
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO:
06/12/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 22 de novembro de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 054/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância UTI Móvel (Tipo D)
e em Ambulância de Suporte Básico (TIPO B) para Secretaria da Saúde, conforme
especificações constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 07/12/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões
da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame.
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 22 de novembro de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obra
implantação e recapeamento no entorno da Praça Nossa Senhora da Conceição
e Rua Antonio Benedito Quintanilha no Bairro Ventura, em Silveiras/SP, com o
fornecimento de material e mão de obra, conforme descrição constante do Termo
de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às
8h30 do dia 09/12/2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre
Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á
na mesma data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço
supra. O EDITAL na íntegra está à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item
Licitações.
Silveiras, 22 de novembro de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 440/2021-SUP;
9195/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição emergencial de formula infantil para atender decisão judicial exarada
nos autos do processo n° 1002266-12.2021.8.26.0323.
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA
CNPJ: 09.238.758/0001-37
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2021
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 441/2021-SUP;
9399/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição emergencial de cateter hidrofílico Vapro Hollister para atender decisão
judicial exarada nos autos do processo n° 1002676-70.2021.8.26.0323.
CONTRATADA: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
CNPJ: 74.400.052/0001-91
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2021
PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021, PROCESSO Nº 411/2021
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do AVISO
DE LICITAÇÃO do processo acima referido, onde lê-se: “...23 DE NOVEMBRO
DE 2021”, leia-se “25 DE NOVEMBRO DE 2021”.
O restante permanece inalterado.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 PROCESSO 445/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de uniformes para uso
da Guarda Municipal, GTAM (Motocicletas), Guarda Municipal (Patrimonial) e Porteiros do
município de Lorena/SP, que do dia 22 de novembro de 2021 a 03 de dezembro de 2021 até
às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta
Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das
Propostas acontecerá no dia 03 de dezembro de 2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o
Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 03 de dezembro
de 2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA
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Lorena confirma Carnaval com
retorno das escolas de samba
Rafaela Lourenço
Lorena

Lorena confirmou que a
cidade está entre as que contarão com o Carnaval em 2022.
Além de manter a festividade
na praça central, o evento será
marcado pelo retorno das
escolas de samba e blocos de
rua. Com um investimento de
até R$ 150 mil, o cronograma
segue em desenvolvimento.
Após três reuniões com representantes das seis escolas

de samba e dois blocos carnavalescos, o Carnaval de Lorena
tem data definida para iniciar
as atividades: 22 de janeiro.
Não haverá repasses dos cofres
públicos às agremiações e competição para as apresentações
em fevereiro.
Em parceria com o Clube
Comercial de Lorena, a escolha
da Corte do Carnaval, composta
por rainha, rei momo, minirrainha e rainha gay abrirá as
atividades carnavalescas no
ginásio poliesportivo do clube.
Já no dia 25 de fevereiro será

PREFEITURA DE PIQUETE
TOMADA DE PREÇOS
Nº 09/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2021
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a abertura oficial do Carnaval
com o concurso de Destaques
em Destaques com quesitos
como criação, transformista,
originalidade e luxo feminino
e masculino, no mesmo local,
a partir das 19h. Como não há
repasses municipais, a Liga das
Escolas de Samba terá acesso à
bilheteria e ao bar nas duas festividades. O ingresso será vendido
a R$ 5 e a mesa por R$ 50.
De sábado à terça-feira o
evento será das 15h às 22h na
praça Arnolfo de Azevedo. No
sábado, matinê às 15h para as
crianças, às 19h apresentação
do Batucarte e uma atração das
20h que ainda será definida.
No domingo, 15h matinê, 18h
desfile do Bloco 100% e posteriormente a apresentação reduzida de três escolas de samba.
O sorteio ainda será realizado
entre Estrela D’Alva, Acadêmicos, Gavião Imperial, Unidos
de Nova Lorena, Império da
Olaria, Império do Vinagre.
Na segunda-feira a matinê
segue normalmente a partir
das15h, o desfile do Bloco
do Toco às 18h, seguido da
apresentação das outras três
agremiações.
De acordo com o presidente
da Comissão de Festividades
Carnavalescas, o secretário
de Trânsito e Transportes
Lucas Mulinari, as ações para

garantirem a segurança e o
cumprimento dos protocolos
sanitários, como a utilização
da máscara serão reforçados.
Além da Guarda Civil Municipal
e de agentes de trânsito, o evento contará com uma equipe de
segurança terceirizada, som e
iluminação.
As barracas da praça de
alimentação serão padronizadas em 3x3 metros na praça
Arnolfo de Azevedo, em frente
à lotérica. As credenciais serão
limitadas e todos os detalhes
para cadastramento junto
ao setor de Tributação serão
divulgados em janeiro.
Com foco no fomento à
cultura e a retomada econômica, Mulinari destacou que o
evento deve gerar cinquenta
empregos diretos e cerca de
cem indiretamente. “Traz um
giro financeiro para todo o
comércio da cidade, tanto a
loja que vende a espuminha de
Carnaval, confete, serpentina,
quanto a que vai vender a fantasia de crianças ou a mãe que
vai ao salão de beleza para ir à
praça. A população precisa de
um pouco de alegria”.
O evento será realizado seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo,
que atualmente mantém a
obrigatoriedade do uso de
máscara.
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Região tem divergência sobre Carnaval de
2022 e Câmara de Pinda cobra definição
Câmara aguarda resposta de Isael sobre evento; Jacareí e Ubatuba já anunciaram o cancelamento das festividades
Foto: Bruna Silva

Bruna Silva
RMVale

Folia nas ruas de Pinda em 2020; edição do próximo ano divide opiniões na região devido ao receio por possibilidade de nova onda de Covid
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Enquanto o ano marcado
pela sequência da luta contra
a Covid-19 se aproxima do
fim, o debate sobre os planos
para 2022 se acirram. Entre
eles o Carnaval. Nas últimas
semanas, prefeituras paulistas
anunciaram o cancelamento
das festividades. Na região, as
opiniões divergem.
Com receio de um novo
surto, os vereadores de Pindamonhangaba passaram a
pressionar a Prefeitura para o
cancelamento. Até o momento,
o Município não se pronunciou
sobre as festividades de Momo.
O pedido foi liderado pelo vereador e pastor Marco Mayor
(PSDB), que relatou preocupação com a voracidade que
a pandemia levou vidas e
lembrou dos novos surtos que
ocorrem na Europa. “Imagine se nossa cidade receber
uma nova onda? Como vamos
enfrentar isso novamente?
Eu não quero mais receber
ligações e vocês (vereadores)
receberam tantas de alguém
desesperado na fila para uma
vaga na UTI”, lamentou no
plenário.
A solicitação foi ainda endossada pelo presidente da Casa,
José Carlos Gomes, o Cal (PRB),
e outros, como Magrão (PL).
Fortalecido após a trágica
inundação em São Luiz do Paraitinga em 2010, o Carnaval
de Pindamonhangaba passou
a trazer os blocos luizenses
como atrações para as festividades de rua. Nos últimos
anos, se tornou um dos mais
importantes da RMVale (Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte).

Em 2020, a estimativa de
público foi de oitenta mil
pessoas entre os cinco dias de
programação. Blocos tradicionais da época como Juca Teles
e Barbosa arrastaram, em
2018, 25 mil e 40 mil foliões,
respectivamente.
Por meio de nota, a Prefeitura esclareceu que o Comitê
de Enfrentamento à Covid
está analisando a situação
gradativamente. “Além disso
a secretária de Saúde tem
monitorado a situação junto às
outras secretarias de saúde da
região, analisando os números
de internação e vacinação. Assim que o Município tiver uma
posição ele vai se manifestar”.
Desde o início da crise sanitária, Pindamonhangaba
registrou mais de 20 mil casos
e 432 óbitos causados em
decorrência de complicações
da doença. Ao menos cinco
moradores seguem hospitalizados, entre casos confirmados e suspeitos. Os índices de
internação operam em 13% na
enfermaria pública e privada e
25% na UTI pública (Unidade
de Terapia Intensiva).
Decisão tomada – Ainda
nesta semana, as prefeituras
de Ubatuba, Jacareí e Taubaté
optaram pelo cancelamento
do Carnaval como meio de
segurança à saúde pública. Em
Jacareí, a medida foi tomada
entre a Associação Jacareiense
de Samba e as autoridades
municipais. Já em Taubaté, a
Prefeitura viabilizará que cada
escola celebre a data dentro de
suas sedes, controlando assim
o fluxo de pessoas. Ubatuba
teve a suspensão anunciada
pela prefeita Flavia Pascoal
(PL), por meio das redes sociais. Em Lorena, a Prefeitura
confirmou o evento.

