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Paciente procura Ambulatório SUS, que está no centro de controvérsia

Foto: Reprodução 5 BIL

Fotos: Leandro Oliveira
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Ambulatório SUS da 
Santa Casa é foco de 
polêmica em Lorena
Impasse com renovação de contrato é cena repetida na cidade; Prefeitura 
alega normalidade nos serviços, enquanto Santa Casa frisa paralisação

Com uma fila de espera 
de aproximadamente qua-
tro mil pacientes, Lorena 
segue com a incógnita: o 
Ambulatório SUS na Santa 
Casa está ativo ou parali-
sado? A Prefeitura garante 
normalidade, enquanto o 
hospital confirmou que os 
atendimentos estão sus-

pensos. O ambulatório, que 
desde 2018 dá suporte à 
Atenção Básica com 14 es-
pecialidades como pediatria, 
anestesia, reumatologia, 
ortopedia e ginecologia, teve 
o convênio finalizado em de-
zembro. Apesar do contrato 
de 2021, com vigência de 
três meses, para auxiliar na 

diminuição da fila de espera 
por consultas e exames, a 
secretaria de Saúde afirmou 
que o serviço segue com 
um aditivo e atendendo a 
população. O secretário de 
Saúde, Adailton José Pinto, 
negou que haja uma parali-
sação dos serviços e afirmou 
que até o final de janeiro o 

contrato deva ser renova-
do. “Não tem nada parado 
não. Nossa expectativa é 
de que neste mês a gente 
conclua esse trabalho com 
uma melhor definição, com 
a pretensão de não termos 
essa fila de espera como 
ficou no ano passado”.
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Manthiqueira na Copa 
São Paulo: chuva, 
críticas e eliminação

A derrota do Manthiqueira para o São José-RS, 
combinada com o triunfo do XV de Piracicaba 
sobre o Vitória-BA culminaram com duas classifi-
cações e duas eliminações já na segunda rodada 
da fase de grupos da Copa São Paulo. O time de 
Guaratinguetá e os baianos estão fora da disputa. 
As equipes se enfrentam na próxima rodada para 
cumprir tabela. Gaúchos e piracicabanos estão 
classificados. No jogo de encerramento da rodada, 
o XV de Piracicaba bateu o Vitória por 3 a 1, de 
virada. Os piracicabanos decidem contra o São 
José, na próxima segunda, às 13h, quem fica em 
primeiro e quem termina em segundo no grupo. 
Manthiqueira e Vitória se enfrentam às 15h15 
para saber quem será o terceiro e quem fica com 
a lanterna do grupo.
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O técnico Dado Oliveira, que criticou elenco após derrota para o XV

NOVO COMANDO   Uma solenidade, na quinta-feira (6), marcou a passagem de comando do 
5º BIL (Batalhão de Infantaria Leve – Regimento Itororó), do tenente-coronel Maurício Aparecido 
França ao tenente-coronel Attila Zoltán Balczó de Andrade. 

O evento teve início com a inauguração do retrato do tenente-coronel França na Galeria dos 
Eternos Comandantes, seguida da entrega do distintivo e da insígnia de comando, e do machado de 
guerra "Aratu", tradicional símbolo da Brigada Aeromóvel. Em seguida, foi realizada a Formatura 
Militar de Transmissão de Cargo, que foi presidida pelo comandante da 12ª Brigada de Infantaria 
Leve (Aeromóvel), o general de Brigada Rodrigo Ferraz Silva. 

Prestigiaram o evento o general de Divisão Jorge Cardoso Martins ,  comandante da 2ª Região 
Militar e antigo comandante do 5º BIL; o brigadeiro do Ar Antônio Marcos Godoy Soares Mioni 
Rodrigues, comandante da EEAR (Escola de Especialistas de Aeronáutica); autoridades civis e mili-
tares; veteranos das Forças Armadas; amigos e familiares; representantes dos órgãos de segurança 
pública e dos poderes Executivo e Legislativo locais e de entidades civis.

Após a formatura, o tenente-coronel França e o tenente-coronel Balczó receberam os cumpri-
mentos das autoridades e convidados presentes. O comando do 5º BIL destacou que durante a 
atividade foram respeitados todos os protocolos de prevenção e combate da Covid-19.

Cruzeiro conclui obra
para reforma do velório 
orçada em R$ 45 mil

Atendendo um pedido da 
população de Cruzeiro, a Pre-
feitura concluiu na quarta-fei-
ra (5) a obra de revitalização 
do velório municipal. Segundo 
o Executivo, a ação tenta 
proporcionar mais estrutura 
e conforto às famílias durante 
o momento de luto. Em nota 
divulgada no site oficial da 
Prefeitura de Cruzeiro, a atual 

gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), explicou que 
o serviço de modernização do 
velório Irmã Anhese Antônia 
de Bortoli consistiu na reorga-
nização do espaço e melhorias 
no paisagismo, mobília, equi-
pamentos funerários, pintura 
e identidade visual.

Pinda inicia ampliação da 
rede de água na zona rural

Prefeita de 
Ubatuba acusa 
médico de 
dormir plantão

Acusado pela prefeita de 
Ubatuba, Flavia Pascoal (PL), 
de dormir durante o plantão 
numa unidade de Pronto Aten-
dimento, um médico registrou 
na quarta-feira (5) um boletim 
de ocorrência contra a chefe 
do Executivo. O profissional de 
saúde revelou que moverá con-
tra a gestora uma ação judicial 
por danos morais.
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Estado anuncia vacina contra 
Covid a crianças de 5 e 11 anos

Liberado há três semanas 
pela Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária), 
o Governo do Estado de 
São Paulo apresentou nesta 
quarta-feira (5) o plano para 
imunizar contra a covid 4,3 
milhões de crianças com 
idades entre 5 e 11 anos. 
De acordo com a secreta-
ria de Saúde do Estado, a 
campanha deve ser iniciada 

imediatamente após a chega-
da das vacinas da Pfizer, que 
serão enviadas pelo Governo 
Federal. Segundo a pasta, o 
Instituto Butantan também 
aguarda resposta da Anvisa 
ao novo pedido de uso da 
Coronavac na imunização 
infantil. Há 12 milhões de 
doses desta vacina prontas 
para o uso.
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Potim lança 
informatização 
da Saúde por 
maior agilidade

A Saúde de Potim implantou 
o agendamento de pacientes 
e arquivos de dados informa-
tizados. A proposta é agilizar 
o atendimento, ampliar a se-
gurança das informações e 
facilitar o gerenciamento de 
documentos.

Pág.  4



8 DE JANEIRO DE 20222

Política a conta-gotas...

Guilherme Carvalho

TEMAS DE CAMPANHA
A eleição de 2022, sem dúvida 

nenhuma, será uma das eleições mais 
curiosas que o país vai assistir.

Os dois candidatos, com maior 
intenção de votos, disputarão na con-
dição de ex-presidentes.

Com exceção do candidato Ciro 
Gomes, os demais candidatos, em âm-
bito nacional, terão que se apresentar 
aos eleitores.

A persistir o quadro dos três candi-
datos com a maior intenção de votos, 
no momento, - não se esqueçam: 
política é como nuvens – a campa-
nha eleitoral terá uma conotação 
sui generis, nunca vista no país pós 
democratização.

O ex-presidente Lula usará na 
campanha a mística de vítima da elite, 
pois o eleitor não vai perceber que 
os seus crimes não foram extintos e 
sim o processo anulado. Os crimes 
persistem!

O presidente Bolsonaro terá que 
pensar em uma estratégia de campa-

nha muito bem elaborada, pois está 
no governo e só a CPI da Covid é um 
arsenal de acusações.

O ex-juiz de Direito, Sergio Moro, 
na expectativa dos novos números, 
mas já rotulado como traidor, juiz 
imparcial, sofrendo as mesmas crí-
ticas e pressões que seus ex-colegas 
italianos, das “Mão Limpas” sofreram 
na Itália: o esquecimento político.

Terá chance em outro cargo eletivo 
caso não decole nas pesquisas.

A grande expectativa, com certeza, 
será o emocionante debate entre os 
presidenciáveis.

Diante do quadro atual, dificil-
mente os candidatos se exporão a um 
debate que terá duas possibilidades: o 
mais intenso, tóxico e ácido, ou troca 
de figurinhas, o momento é união, o 
passado ficou para trás, vamos pensar 
no país, na pobreza (sempre culpa 
das políticas externas), a alta do dólar 
(culpa dos investidores gananciosos), 
assim por diante.

O ataque ao ex-presidente Lula, 
apesar da sua sagacidade, é direto. 

Uma oportunidade de relembrar o 
descalabro que foi a sua administração 
(não esquecer do Mensalão do Lula 
inspirado no mensalão mineiro do 
PSDB, do seu vice) e a as pedaladas 
fiscais de Dilma, sua predileta.

O ataque ao presidente Bolsonaro, 
apesar da sua maneira grosseira de 
reagir, é presente e direto. 

Não há intempestividade ou gros-
seira que suporte.

Com referência ao candidato Ser-
gio Moro, com bastante dificuldade 
para crescer eleitoralmente terá na 

Operação Lava Jato um dos principais 
focos dos debates.

O interessante é que nestas elei-
ções não serão ressaltadas as desco-
bertas dos focos de corrupção, mas 
sim o resultado dos trabalhos feitos 
pela operação Lava Jato, que hoje não 
existe mais, pois esvaziada que foi e 
extinta com as suas forças-tarefas.

Com certeza os números da opera-
ção serão lembrados: 130 denúncias, 
174 condenações, valores vultuosos 
que retornaram aos cofres públicos 
em função das investigações.

Com certeza o ex-presidente Lula 
rebaterá as posições do ex-juiz ale-
gando que a Operação Lava Jato foi 
idealizada pelo governo americano e 
Sergio Moro um agente da CIA.(?)

Já o candidato Ciro Gomes afirma-
rá que a Lava Jato destruiu empresas 
e gerou o desemprego, consequen-
temente, a corrupção gera emprego! 
Bingo.

Bolsonaro defenderá o combate 
à corrupção das empreiteiras (foi 

eleito com este discurso) e ocultará 
as “rachadinhas” correndo o risco de 
ser lembrado por um dos candidatos. 

As suspeitas de corrupção são 
anteriores a Lava Jato.

A sociedade dever ter esquecido 
do episódio da Refinaria Abreu e 
Lima, em Pernambuco, em que o 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
denunciava irregularidades no projeto. 
Era o ano de 2011!

Em 2015, a Petrobras divulgou seu 
balanço contabilizando uma perda de 
6 bilhões com o esquema de corrup-
ção, valor totalmente reabilitado no 
ano passado.

Em 2019, o desmonte da operação 
Lava Jato – um tema muito interessan-
te para os candidatos discutirem – em 
que o Supremo, em decisão de março 
do mesmo ano, que crimes como cor-
rupção e lavagem de dinheiro devem 
ser processados pela Justiça Eleitoral 
na incidência de caixa dois.

A declaração de parcialidade do 
ex-juiz, Sergio Moro, definida pelo 
Supremo Tribunal Federal, está res-
trita tão somente aos casos do ex-pre-
sidente Lula.

Essas discussões são de atribuição 
da segunda turma, onde os ministros 
Gilmar Mendes, Lewandowski e 
Nunes Marques formam a maioria na 
tendência de anular as provas contra 
o ex-presidente.

Segundo o ministro Gilmar Men-
des, a operação Lava Jato é “a ameaça 
mais concreta a democracia”. E a 
corrupção?

Os presidenciáveis poderiam ex-
plicar esta afirmação no debate!

   A grande expectativa, com certeza, 
será o emocionante debate entre

os presidenciáveis

“Manteremos o foco 
contra a corrupção e 

contra a impunidade no país"
Raquel Dodge, ex-procuradora da República

Assunto da semana
A notícia de que o prefeito An-

tônio Mineiro pode suspender o 
contrato do transporte escolar em 
Cachoeira, que remonta do período 
da Motolandia, provocou gritaria 
entre os ‘milicianos’ do regime 
passado. Segundo a boca pequena, 
Mineiro estaria ‘matando muitos 
coelhos’ com uma canetada só. A 
suspeita, quase que comprovada, 
é que tem muita gente mamando 
nessa teta suculenta da Educação...

Criando asas
E por falar no prefeito de Ca-

choeira Antônio Mineiro, se ele 
não criou asas, 
quer dizer, vi-
rou tucano, está 
quase. Circulou 
entre os bem 
informados do 
Vale que ele 
está de 'malas 
prontas'  para 
migrar sua fi-

liação para o PSDB por insistência, 
quer dizer, a convite de João Doria.

Olha quem chegou...
...de repente!!! Fontes extrao-

ficiais deram conta no início dessa 
semana, que o ex vice-prefeito de 
Cruzeiro, Dr. Davi Mota, pode 
encarar o desa-
fio de mais uma 
vez disputar uma 
cadeira de depu-
tado – em 2018 
o médico teve 
perto de 18 mil 
votos para fede-
ral. Comenta-se 
pelas esquinas e 
balcões da cidade que o pânico de 
‘meia dúzia’ do pedaço não seria 
pela eleição deste ano, mas para a 
de 2024, quando Thales for passar 
o bastão!!!

Com tinta na caneta
Desde a última segunda-feira, 

Regis Yasumura está no comando 
de Guaratinguetá, cobrindo as fé-
rias do prefeito 
Marcus Soliva. 
O fato relevante 
deste período é 
a quantidade de 
tinta na caneta. 
Segundo os pala-
cianos, Soliva li-
berou geral para 
seu vice ‘fazer e 
acontecer’, informação que deixou 
alguns comissionados com ‘as bar-
bas de molho’.

Numa questão de limites
Com a polêmica que um fake 

levantou na terrinha do Frei, que 
Regis Yasumura teria suspendido os 
eventos do Carnaval na cidade, ele 
foi categórico na imprensa domés-
tica, que um ato dessa envergadura 
cabe apenas ao prefeito Marcus 
Soliva quando retornar de suas fé-
rias. Na opinião de muitos, não foi 
omisso quanto sua posição contrária 
à realização das festas de Momo...

O salário dos sonhos
Correu como rastilho de pólvora 

pelas esquinas de Guaratinguetá a 
suposta intenção do presidente da 
Câmara, Arilson Santos (PL), em re-
ajustar em mais 
10% os salários 
dos servidores 
do Legislativo 
– segundo a in-
dignação popu-
lar, os concur-
sados mais bem 
pagos da cidade 
e região. Pelo 
que se ouviu entre os gabinetes da 
Casa de Leis, Santos já começou os 
‘embargos auriculares’ com alguns 
vereadores para sentir a temperatura 

Arilson Santos

quando a proposta for levada a ple-
nário. Se é que vai! Com a palavra, 
Nei Carteiro...

Já que é para gastar...
Na provável tentativa de dar 

destino a sobra do duodécimo da 
Câmara de Guará, teve vereador 
que aproveitou a motivação do pre-
sidente Arilson Santos em reajustar 
os já polpudos e invejados salários 
dos servidores, para sugerir uma 
maneira menos onerosa aos cofres 
públicos: a ampliação de 11 para 17 
parlamentares para próxima legis-
latura. Nas contas da especulação 
política, mesmo com aumento de 
cadeiras no plenário, a conta para 
o município vai menos e ainda vai 
sobrar muito dinheiro para devolver 
no final de cada ano. Perguntem ao 
Fabrício da Aeronáutica!!!

Conflitos subliminares
Rola entre os ‘previsólogos’ 

da Praça Arnolfo Azevedo que o 
retorno das sessões de Câmaras em 
Lorena pode vir a público uma dis-
puta entre ‘duas cabeças pensantes’ 
do Legislativo por espaço e mando 
de jogo. De forma indireta, já se ou-
vem rumores de apostas ‘quem vai 
engolir que’ no mercado político...

Base de lançamento
Quem diria que por falta de 

candidatos a deputado, Lorena te-
ria também postulante ao Senado 
da República. Meses atrás, quando 
a calmaria do mercado político 
indicava possibilidade zero de can-
didaturas locais, bastou virar o ano 
e o silêncio foi quebrado com Cel 
Quintino (PL) para federal e Daniel 
Munduruku (PDT) para senador. 
Se os alvos são diferentes – um 
Congresso Federal e outro Senado, 
os posicionamentos políticos mais 
ainda; enquanto um segue a linha 
Bolsonarista, o outro, vai de Ciro 
Gomes...

A ‘praça’ é nossa!!!
O prefeito de Aparecida, Luiz 

Carlos Siqueira – o Piriquito, agen-
dou para a próxima semana a pri-
meira inauguração de seu mandato, 
um play ground, quer dizer, uma 
praça no bairro Itaguaçu. Já que ou-
tras construções e obras não aconte-
cem, o pessoal da pizzaria indagou: 
“ainda bem que a primeira obra não 
é um cemitério, caso fosse, a cidade 
ganharia o nome de Sucupira"...

Desviando o foco
Após deixar o vice-prefeito “de-

salojado”, a prefeita de Ubatuba, 
Flavia Pascoal (PL), envolveu-se em 
mais uma polêmica nesta primeira 
semana do ano. Acompanhada do 
vereador Josué D'Menor ela realizou 
uma vistoria ‘surpresa’ ao Pronto 
Atendimento do Maranduba, onde 
afirma ter flagrado um médico dor-
mindo em pleno horário de serviço. 
Após dar o susto no “doutor sone-
ca”, a prefeita foi para as redes so-
ciais, denunciando o caso. Enquanto 
alguns aplaudiram a iniciativa, os 
politiqueiros da Orla especularam o 
episódio com uma “cortina de fuma-
ça” para desviar o foco do vexame 
que ela protagonizou ao despejar 
seu vice, Marcinho da Aciu (PSB) 
de seu gabinete.

Rotina saudável 
Mantendo sua tradicional políti-

ca de investimento na Saúde, o pre-
feito de Silveiras, 
Guilherme Car-
valho (PSDB), 
investiu nesta 
semana na mo-
dernização dos 
equipamentos de 
fisioterapia de 
duas ESF's (Es-
tratégia de Saúde 
da Família). Buscando agilizar a re-

cuperação dos pacientes, Guilherme 
adquiriu diversos aparelhos como 
eletroestimuladores, exercitadores 
de dedos e mãos, rolo de liberação 
miofascial e rolo de posicionamen-
to. Além das ESF's dos bairros Bom 
Jesus e Macacos, os equipamentos 
atenderão também os usuários da 
Sala Municipal de Fisioterapia, na 
região central da cidade.

Parece, mas não é!!!
Para desespero de alguns grupos 

políticos de Pinda, o que parece 
campanha política não condiz com 
a realidade, trata-se de acúmulo de 
obras e projetos da administração 
pública. Por mais que questionam 
nos bastidores da política local, 
os números confirmam que Isael 
Domingues já construiu e inaugu-
rou mais obras que os últimos três 
prefeitos juntos. Pelo menos essa é a 
explicação que se ouve entre os go-
vernistas que se sentem confortáveis 
para sairem na foto com o prefeito 
na série de inaugurações que vêm 
ocorrendo. Perguntem ao Magrão!!!

Se não for dessa vez...
...desista, está mais que pro-

vado que os eleitores de Pinda, a 
exemplo de outras cidades, optam 
pela alternância de poder, ou seja, 
prefeito pode até se reeleger, mas 
fazer sucessor, torna-se um para-
digma. E esta é mais uma meta da 
administração de Isael Domingues, 
garantir que seus inúmeros projetos 
que não param de surgir, tenham 
continuidade após o término de seu 
segundo mandato. E para isso, seu 
vice Ricardo Piorino tem se mos-
trado um bom discípulo; segundo 
a boca-pequena, ‘melhor até que a 
encomenda’. De qualquer maneira, 
o futuro a Deus pertence...

Pacote completo
Em uma leitura dinâmica da atu-

al administração com vistas as futu-
ras eleições em Pindamonhangaba, 
o prefeito Isael Domingues não vai 
precisar ‘ciscar em outros terreiros’ 
para fechar o pacote completo da 
eleição, embora ainda faltem 1.004 
dias para o pleito municipal. Segun-
do os matemáticos do mercadão, 
ele tem uma gama de opções para 
formar chapa completa: prefeito, 
vice e vereadores. Ah! Disseram 
ainda que com a quantidade de pos-
tulantes à futura Câmara, que mês 
a mês se alinham com Domingues, 
será o suficiente para lançar três ou 
quatro grupos. 

O nome dele é...
E o agora técnico do Manthiquei-

ra, Dado Oliveira, mal começou na 
nova atividade à frente do time na 
Copinha e já sentiu na pele a força 
de uma torcida descontente com a 

equipe. Na últi-
ma sexta-feira, 
na segunda der-
rota da Laranja 
no Dario (2 a 1 
para o São José-
-RS), o ex-presi-
dente ouviu das 
arquibancadas 
alguns gritos de 

“burro! burro!”, após substituição. 
E ainda teve um malaco que pensou 
“e se o torcedor de Guará não tives-
se a mesma paciência com aqueles 
vereadores que se enrolam na hora 
de votar”, vish...

Cuturam onça com vara curta
Se alguém apostou que os últimos 

acontecimentos relacionados a Fábio 
Marcondes, na Câmara de Lorena, 
desmotivariam sua participação nas 
próximas eleições municipais, per-
deu. Fontes ligadas ao ex-prefeito 
garantem que ele vem, e vem forte 
para disputar, se preciso for, com 
força de liminar. O jogo promete ser 
duro. Faltam 1.004 dias...

Antonio Mineiro

Dr Davi Mota

Regis Yasumura

Dado de Oliveira
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População volta a questionar 
demora por atendimento e
Ambulatório SUS segue como 
incerteza na saúde de Lorena
Impasse com renovação de contrato é cena repetida na cidade; Prefeitura 
alega normalidade nos serviços, enquanto Santa Casa frisa paralisação

Com uma fila de espera de 
aproximadamente quatro mil 
pacientes, Lorena segue com a 
incógnita: o Ambulatório SUS 
na Santa Casa está ativo ou 
paralisado? A Prefeitura ga-
rante normalidade, enquanto 
o hospital confirmou que os 
atendimentos estão suspensos.

O ambulatório, que desde 
2018 dá suporte à Atenção 
Básica com 14 especialidades 
como pediatria, anestesia, 
reumatologia, ortopedia e 
ginecologia, teve o convênio 

finalizado em dezembro. Ape-
sar do contrato de 2021, com 
vigência de três meses, para 
auxiliar na diminuição da 
fila de espera por consultas e 
exames, a secretaria de Saúde 
afirmou que o serviço segue 
com um aditivo e atendendo 
a população.

O secretário de Saúde, Adail-
ton José Pinto, negou que haja 
uma paralisação dos serviços 
e afirmou que até o final de 
janeiro o contrato deva ser 
renovado. “Não tem nada pa-
rado não. Nossa expectativa 
é de que neste mês a gente 
conclua esse trabalho com 
uma melhor definição com a 

pretensão não termos essa fila 
de espera como ficou no ano 
passado”, frisou.

Por outro lado, o superin-
tende da Santa Casa, Dario 
Costa, contrariou a informação 
da Prefeitura afirmando que, 
apesar das tratativas para 
renovação, o convênio foi 
finalizado em dezembro de 
2021, ou seja, ano de 2022 
foi iniciado sem o recurso e 
a mão de obra para atender 
a população. “Neste período 
(outubro a dezembro) foram 
realizados 6.908 atendimen-
tos com absenteísmo de 35%. 
As especialidades que mais 
tiveram atendimentos foram 

Ambulatório SUS, na Santa Casa de Lorena; controvérsia sobre atendimento gera dúvidas entre pacientes

Fotos: Gabriel Mota

oftalmologia, cirurgia geral e 
clínico geral”, explicou Costa, 
que destacou ainda que uma 
nova proposta será apresenta-
da à Prefeitura nesta semana, 
para dar continuidade aos 
atendimentos.

Com ou sem ambulatório, 
pacientes seguem aguardan-
do por atendimento, como a 
diarista Gilmara Osório, mora-
dora do Brisas do Campo. Ela 
está há mais de quatro meses 
aguardando por exames como 
ultrassonografia abdominal. 
“Preciso passar por cirurgia. 
Está marcado para eu fazer 
ultrassom e até agora não 
consegui, já estive no posto 
de saúde, me falaram que está 
em falta. Uma hora o médico 
pegou Covid-19, outra hora o 
rapaz que faz a ultrassom tam-
bém estava com problema de 
Covid, e até agora não resolveu 
nada. Não ligam pra gente”.

Além do surto de gripe no 
município, que aumentou a 
demanda de atendimentos na 
saúde pública, a alta de absen-
teísmo também atrapalha os 
serviços. Com a falta a exames 
e consultas sem justificativa ou 
comunicado prévio, o paciente 
prejudica outro morador que 
esteja aguardando pelo mes-
mo procedimento.

O Jornal Atos procurou 
novamente pelo secretário 
Adailton Pinto para esclarecer 
a informação sobre o ambula-
tório, mas nenhuma resposta 
foi enviada até o fechamento 
desta matéria.

Santa Casa de Cachoeira implanta gripário 
para conter onda de casos de influenza

Rafaela Lourenço
Lorena

Após registar um considerá-
vel aumento de casos de gripe 
em Cachoeira Paulista, a Prefei-
tura implantou no último fim 
de semana na Santa Casa um 
setor, isolado, para tratar casos 
da doença. Tentando impedir o 
avanço do vírus da influenza 
no município, a medida tenta 
evitar que pacientes infectados 
tenham contato com os demais 
no hospital.

Assim como a maioria das 
cidades brasileiras, Cachoeira, 
desde o fim do ano passado, 
enfrenta um surto atípico de 
gripe, provocado pelo subtipo 
H3N2 do vírus influenza.

Apesar de não detalhar os 
números, a atual gestão muni-
cipal, comandada pelo prefeito 

Antônio Carlos Mineiro (MDB), 
revelou em nota oficial que 
a Santa Casa registrou um 
crescimento significativo na de-
manda de pacientes gripados 
nos últimos meses de 2021. O 
fato contribuiu para dobrar o 
número de atendimentos no 
hospital e consequentemente 
ampliar o tempo de espera por 
consultas.

Buscando reduzir o risco de 
contaminação pela influenza 
dentro do PS (Pronto Socorro) 
e da Santa Casa, que segue sob 
intervenção municipal desde 
1997, a Prefeitura e a equipe 
médica promoveram no último 
dia 30 a implantação de um 
gripário. Exclusivo para aten-
dimento de síndromes gripais, 
o setor funciona num espaço 
anexo ao PS.

Além de orientar os morado-
res que apresentam sintomas 

gripais a irem diretamente ao 
gripário, o secretário de Saúde 
de Cachoeira, Rafael Franco, 
justificou a necessidade da 
implantação do setor. “Esse 
atendimento visa apoiar o PS 
e diminuir o tempo de espera 
entre as consultas. A equipe téc-
nica e o corpo clínico também já 
foram reorganizados para ofe-
recer mais suporte e suprir a de-
manda. Salientamos novamente 
para que a população se atente 
sobre as informações e tenha o 
correto entendimento sobre o 
assunto em questão, seguindo 
todo os protocolos sanitários de 
prevenção e controle”. 

O chefe da pasta recomen-
dou ainda às famílias de Ca-
choeira adotarem uma série de 
medias de prevenção a doença. 
“Mediante ao período pandêmi-
co que vivemos, e pelo aumento 
de casos de síndrome gripal 

causada por influenza sazonal 
ou outros vírus respiratórios, 
reforçamos para que todos 
mantenham o distanciamento 
social. Também é necessária a 
higienização das mãos e uma 
boa higiene pessoal, uma ali-
mentação saudável, ingestão 
de bastante água, assim como 
o uso obrigatório de máscaras”.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura de 
Cachoeira Paulista informou 
que a implantação do gripário 
não necessitou de investimen-
to, já que o Município utilizou 
mão de obra e materiais pró-
prios.

 O Atos solicitou também 
dados referentes a média de 
atendimentos de pacientes com 
influenza registrada nos últi-
mos meses, mas o pedido não 
foi atendido até o fechamento 
desta edição.

Setor tenta impedir contato entre pacientes; atendimento dobra nos últimos meses
Da Redação
Cachoeira Paulista

Prefeitura inicia obras de prolongamento 
da rede de água na zona rural de Pinda

Avançando nas ações de 
infraestrutura e desenvol-
vimento, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a Sa-
besp (Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo) deram início, na 
terça-feira (4), às ações de 
obras de prolongamento no 
bairro Colmeia, na região 
rural da cidade.

A rede de abastecimento 
de água terá 2,7 mil metros 
de extensão e com o prazo 
de entrega em três meses. 
Ao todo, a obra receberá 
investimento de R$ 511 
mil, sendo R$150,5 mil da 
Companhia e R$ 360,1 mil 
da Prefeitura.

“Os moradores e comer-
ciantes terão água encanada 
e tratada, água com qualida-
de da Sabesp. Isso é saúde, 
é conforto, é facilidade e 
qualidade de vida para todos 

vocês. Procuramos a direção 
da Sabesp para a realização 
desta obra e eles pronta-
mente nos atenderam. Da 
mesma forma, tenho um 
agradecimento especial à 
Câmara. Quando a questão 
da rede de água no Colmeia 
surgiu para debatermos 
o assunto, os vereadores 
abraçaram a ideia e deram 
todo o apoio necessário”, 
enfatizou o prefeito Isael 
Domingues (PL). 

A população aguardava a 

melhoria há quase quatro 
décadas na estrada muni-
cipal Jesus Antônio de Mi-
randa. A expectativa é que 
todos tenham acesso à água 
de qualidade em curto prazo.

O gerente de divisão da 
Sabesp, José Marcondes, 
estimou que as atividades 
sejam concluídas em no-
venta dias em parceria com 
a Prefeitura. “Havendo boas 
condições climáticas, pode-
mos concluir o serviço antes 
dos noventa dias”.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Estado inaugura Copom 
regional e foca atenção 
à segurança da RMVale

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), esteve 
em São José dos Campos na 
última quarta-feira (5) para 
inaugurar a nova sede do 
Copom (Centro de Opera-
ções da Polícia Militar). A 
unidade é responsável pelos 
atendimentos em toda a 
região do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte. Referência 
importante para a PM, o 
Copom passa a atender 
também serviços de emer-
gência para os municípios. 
O evento contou com a 
presença de prefeitos da 
região e teve como surpresa 
o lançamento de um aplica-
tivo para acesso direito a 
serviços da PM e do Corpo 
de Bombeiros.

Ao lado de autoridades 
políticas da região e do go-
verno paulista, ele realizou 
o descerramento da placa 
que simboliza a inaugura-
ção da nova sede do 41º 
Batalhão da Polícia Militar, 
em Jacareí. Essa unidade já 
está em funcionamento. Os 
investimentos totais nos 
dois prédios foram acima 
de R$ 28 milhões.

“Este investimento na 
sede do Copom aqui em 
São José dos Campos vai 
facilitar muito o processo de 
agilização no atendimento 
à população. Aqui temos 
uma estrutura completa, 
integrada com monitora-
mento por vídeo wall (série 
de monitores conectados 
fisicamente e que geram 
uma grande tela). Esses 
serviços emergenciais vão 
permitir atendimento à 
toda a região, são mais de 
30 cidades beneficiadas”, 

Leandro Oliveira
RMVale

explicou Doria, durante 
discurso em São José.

O secretário interino 
de Segurança Pública do 
Estado, coronel Álvaro 
Camilo, destacou os R$ 22 
milhões investidos apenas 
no Copom de São José dos 
Campos e citou que os re-
cursos são bem aplicados 
e vão reforçar a segurança 
pública em toda a região. “É 
um grande avanço para a 
nossa polícia de São Paulo. 
R$ 22 milhões investidos 
aqui, só em tecnologia 
neste Copom tem R$ 3 
milhões. Vai atender mais 
ou menos 3 milhões de 
pessoas”, salientou. “Um 
atendimento melhor e mais 
rápido”, destacou coronel 
Camilo.

Ainda em São José dos 
Campos, Doria confirmou 
o lançamento dos aplica-
tivos 190 SP e Bombeiros 
Emergência. São canais de 
comunicação direta para 
serviços da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros. É 
um mecanismo a mais para 
a população em casos de 
urgência ou emergência, 
além do 190 e do 193, da 
PM e Bombeiros, respecti-
vamente. Os apps podem 
ser baixados nas platafor-
mas Play Store e IOS.

Violência – Até novem-
bro, o Vale do Paraíba era 
a região com os piores 
índices de crimes violentos 
como homicídio em todo o 
estado. Cruzeiro registrou 
até o fim de novembro 42 
assassinatos, o que repre-
sentou um aumento de 
13% na comparação com 
o mesmo período de 2020. 
A secretaria de Segurança 
Pública do Estado ainda 
não divulgou os dados refe-
rentes a dezembro de 2021.

Nova unidade amplia atendimentos; 
aplicativo para emergências lançado 
tenta ampliar segurança na região

João Doria lança projetos de ampliação para a segurança na RMVale

Fotos: Leandro Oliveira
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Lorena ganha nova área na 
região central para criação 
da “Praça dos Três Poderes”
Investimento em novos prédios públicos é aposta na qualificação dos 
atendimentos aproximados entre Executivo, Legislativo e Judiciário

Lorena fechou o ano de 
2021 com o recebimento de 
uma área doada no Centro, 
que deve receber a “Praça 
dos Três Poderes”. O proje-
to, encabeçado pelo presi-
dente do Legislativo, Fábio 
Longuinho (PSD), promete 
unir os atendimentos da 
Câmara, Prefeitura e Vara 

do Trabalho. Ainda sem de-
finição de investimentos, o 
parlamentar acredita que a 
construção das novas sedes 
possa ser iniciada até 2023.

Após aprovação dos vere-
adores, na última sessão de 
2021, Longuinho aguarda 
a sanção do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) para seguir 
com os trâmites burocráti-
cos. As empresárias Mariet-
ta e Alexandra Bartelega 
doaram uma área próximo 

a nova unidade do colégio 
Sesi (também doada pela 
família) de dez mil metros 
quadrados. A divisão dos 
espaços deve ser feita pela 
Prefeitura ainda neste ano.

Segundo Longuinho, de-
vem ser destinados cin-
co mil metros quadrados 
para a possível construção 
de um novo prédio para o 
Executivo, três mil metros 
quadrados para a nova sede 
da Câmara e dois mil metros 

Área doada, que deve receber sedes para Prefeitura, Câmara e Vara do Trabalho; Praça dos Três Poderes

Fotos: Gabriel Mota

quadrados para a Vara do 
Trabalho. 

O presidente, que acredita 
no avanço do município 
com uma área administra-
tiva, frisou que “já estava 
fazendo as previsões nas leis 
orçamentárias” do projeto 
de construção da Câmara. 
“Vamos programar o projeto 
de construção da Câmara 
Municipal e estamos vendo 
junto ao prefeito a melhor 
forma de construir, se será 
a própria Câmara ou se 
o Município construirá” 
explicou o vereador, des-
tacando a possibilidade do 
investimento das obras ser 
retirado mensalmente de 
parte do duodécimo, como 
uma amortização.

Após visitas a outros pré-
dios públicos da região, 
Longuinho acredita que o 
nova Câmara de Lorena deve 
ser semelhante às sedes dos 
legislativos de São José dos 
Campos e Pindamonhanga-
ba. As expectativas são de 
que o processo licitatório 
seja realizado neste ano, e o 
início das obras no primeiro 
semestre de 2023. A Vara 
do Trabalho deve ser de 
responsabilidade da Justiça 
Federal, pela 15ª região. 

A equipe de reportagem 
entrou em contato com a 
Prefeitura para detalhar o 
projeto, mas as respostas, 
como a sanção da lei, não 
foram enviadas até o fecha-
mento desta edição.

Prefeitura de Lorena 
alerta sobre fake news 
de concurso no Cras

A Prefeitura de Lorena emi-
tiu um alerta sobre publica-
ções de um falso concurso no 
Cras (Centro de Referência da 
Assistência Social) da cidade, 
que está circulando nas redes 
sociais durante esta semana.

A publicação é apontada 
como um possível golpe para 
conseguir dados pessoais e fur-
tar o dinheiro dos inscritos no 
processo seletivo. A indicação 
para as pessoas que receberem 

Da Redação
Lorena

a postagem é denunciar e não 
clicar no link disponível. 

Segundo a Prefeitura, um 
concurso deve ser realizado 
para preencher vagas no Cras, 
mas a divulgação do edital e 
as demais informações serão 
anunciadas nas redes sociais 
do Município. A principal orien-
tação para as pessoas que 
clicaram no link ou efetuaram 
algum pagamento é ir à dele-
gacia e registrar um boletim de 
ocorrência. Publicar e divulgar 
notícias falsas é crime, com 
pena de três meses a um ano 
de reclusão e multa.

Estado anuncia vacina 
contra Covid-19 para 
crianças de 5 e 11 anos

Liberado há três semanas 
pela Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária), 
o Governo do Estado de 
São Paulo apresentou nesta 
quarta-feira (5) o plano para 
imunizar contra a covid 4,3 
milhões de crianças com 
idades entre 5 e 11 anos.

De acordo com a secre-
taria de Saúde do Estado, a 
campanha deve ser iniciada 
imediatamente após a chega-
da das vacinas da Pfizer, que 
serão enviadas pelo Governo 
Federal. Segundo a pasta, o 
Instituto Butantan também 
aguarda resposta da Anvisa 
ao novo pedido de uso da 
Coronavac na imunização 
infantil. Há 12 milhões de 
doses desta vacina prontas 
para o uso.

A 28 dias para o início do 
ano letivo de 2022, o Estado 
está cadastrando escolas 
da rede pública de ensino 
para serem unidades de va-
cinação. Estão prontas 268 
escolas de nove municípios. 
Com início do programa, a 
estimativa é de que 250 mil 
crianças sejam imunizadas 
por dia. Para isso, 5,2 mil 
unidades de saúde receberão 
essas pessoas.

“Vacinar dentro das esco-
las é algo que tem trazido efi-
ciência ao longo da história. 
Em todos os momentos que 
o Brasil tem feito campanhas 
próximas das escolas, a efi-
ciência sempre cresceu. São 
Paulo foi o primeiro estado 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

a vacinar os profissionais da 
educação, e vacinar também 
as crianças será algo funda-
mental para manter as escolas 
abertas”, afirmou o secretário 
estadual de Educação, Rossieli 
Soares da Silva.

O governo tucano informou 
que já adquiriu nove milhões 
de seringas e agulhas, e ini-
ciou a distribuição de 4,5 mi-
lhões de cartões de vacinação 
específicos para as crianças.

O secretário executivo da 
secretaria de Estado da Saúde, 
Eduardo Ribeiro, destacou 
que foram mais de 2,5 mil 
casos de internações graves 
de crianças por Covid-19 e 93 
mortes. “Se tivéssemos come-
çado a vacinar em dezembro, 
já teríamos 90% das crianças 
vacinadas”.

Segundo dados do “Vaci-
nômetro”, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) tem 
76% de sua população com 
esquema vacinal completo 
e 17% com dose de reforço 
aplicada.

Público-alvo de 4,3 milhões de pessoas; 
Estado acredita que em três semanas 
todos devem ter ao menos uma dose

Rafaela Lourenço
Lorena
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Informatização da Saúde promete 
agilizar agendamentos em Potim

Com investimento de R$ 45 mil, Cruzeiro 
conclui a reforma do velório municipal
Inaugurado há três anos, prédio no Centro da cidade passa por reformulação de estrutura e mobiliário

Atendendo um pedido 
da população de Cruzeiro, 
a Prefeitura concluiu na 
quarta-feira (5) a obra de re-

O repaginado Velório Municipal de Cruzeiro; prefeito Thales Gabriel investiu cerca de R$ 45 mil para qualificar estrutura de atendimento

vitalização do velório muni-
cipal. Segundo o Executivo, 
a ação tenta proporcionar 
mais estrutura e conforto às 
famílias durante o momento 
de luto.

Em nota divulgada no 
site oficial da Prefeitura 

de Cruzeiro, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Thales Gabriel Fon-
seca (PSD), explicou que o 
serviço de modernização 
do velório Irmã Anhese 
Antônia de Bortoli consistiu 
na reorganização do espaço 

e melhorias no paisagismo, 
mobília, equipamentos fune-
rários, pintura e identidade 
visual.

Com um investimento mu-
nicipal de aproximadamente 
R$ 45 mil, a revitalização 
do prédio, localizado na 

avenida Major Novaes, no 
Centro, havia sido solicitada 
também pela primeira-dama 
de Cruzeiro e secretária 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social, Hevelyn 
Sígolo.  

De acordo com o Execu-
tivo, o velório, inaugurado 
por Fonseca no fim de 2018, 
já realizou cerca de qui-
nhentos atendimentos até 
o momento. “Essa readequa-
ção do prédio busca atender 
com ainda mais qualidade 
e dignidade a nossa popu-
lação. Teremos melhores 
condições de acolher as 
famílias de Cruzeiro neste 
momento tão delicado que é 
a perda de um ente querido”, 
explicou o prefeito. 

A Prefeitura revelou que 

outra questão que motivou 
a modernização do espaço 
público foi o fato dele ser 
“vizinho” do prédio que, 
desde julho de 2021, recebe 
obras para a implantação da 
Clínica de Especialidades 
Médicas.

O equipamento de Saúde 
oferecerá aos pacientes da 
cidade atendimentos médi-
cos de 16 especialidades, 
exames com imagens e 
procedimentos laborato-
riais. Previsto para entrar 
em funcionamento até o 
fim do primeiro semestre 
deste ano, o aparelho pú-
blico contribuirá para que a 
média mensal de consultas 
oferecidas pela Prefeitura 
dobre de 1,3 mil para 2,6 
mil atendimentos.

Àrea interna do novo Velório, inaugurado nesta semana em Cruzeiro

A secretaria da Saúde de 
Potim implantou, desde a 
última terça-feira (4), o agenda-
mento de pacientes e arquivos 
de dados informatizados. A 
proposta é agilizar o atendi-
mento, ampliar a segurança 
das informações e facilitar o 
gerenciamento de documentos.

O trabalho realizado pelo 
setor de tecnologia da infor-
mação atualizou com um novo 
servidor de dados, placa e infra-
estrutura de rede. A informati-
zação nos processos de dados 
e atendimento nas prefeituras 
é uma realidade de municípios 
como Pindamonhangaba, que 
lançou em 2021 o E- Tributo, 
uma plataforma facilitadora 
para pagamento digital do 
IPTU, ISS e taxas online.

Para realizar o agendamen-

to de consultas e exames em 
Potim, o procedimento é o 
mesmo. Os interessados devem 
ir até a UBS (Unidades Básicas 
de Saúde) mais próxima e 
marcar o atendimento. Para 
outras informações, a secre-

tária disponibiliza o e-mail 
saúde.sec@potim.sp.gov.br, o 
telefone 3112-9222 e atendi-
mento presencial de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, na 
rua Antônio de Oliveira Portes, 
nº149, 1º andar, no Centro.

Atendimento na saúde de Potim; Município anuncia a informatização

Fotos: Divulgação PMC

Fotos: Reprodução PMP

Da Redação
Cruzeiro

Da Redação
Potim
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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:
RAFAEL ANDRADE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
22 de fevereiro de 1996, residente e domiciliado Rua Cinco, nº 214, Jardim Alberto
Ronconi, Tremembé SP, filho de MARCOS ANDRADE DE SOUZA e ECILENE
APARECIDA MENDES DE SOUZA.
FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
máquinas, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 01 de maio de 1998, residente e domiciliada Rua Mauro Rodrigues Ribeiro, nº 76,
Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filha de ROQUE DE OLIVEIRA e ANA CLAUDIA
ALVES DE OLIVEIRA. 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, 03 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELISEU ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil divorciado, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de março de 1983, residente e domiciliado Avenida Professora Elvira de
Moura Bastos, nº 470, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de ELISEU ANTUNES
DOS SANTOS e MARCIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS.
GLEICIMARA FRANÇA SANSONETTI, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 45 anos de idade, nascida em Belford Roxo-RJ, no dia 14 de
junho de 1976, residente e domiciliada Avenida Professora Elvira de Moura Bastos,
nº 470, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filha de RUTH FRANÇA SANSONETTI.
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, 04 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO CÉSAR ALVES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
de enfermagem, estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de abril de 1977, residente e domiciliado Rua Múcio
Rodolfo, nº 57, Araretama, Pindamonhangaba, filho de JOÃO BATISTA DE ANDRADE
e MARIA JOSÉ ALVES DE ANDRADE.
CINTHIA KELLY APARECIDA DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de fevereiro de 1984, residente e domiciliada Rua
Múcio Rodolfo, nº 57, Araretama, Pindamonhangaba, filha de JOSÉ ANTONIO ALVES
DE TOLEDO e NILCÉA APARECIDA RODRIGUES GARCIA DE TOLEDO.
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, 05 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFFERSON DOUGLAS APARECIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
piloto de avião, estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de novembro de 1977, residente e domiciliado Rua
José Lino de Macedo, nº 77, Vila São Paulo, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO
SILVA e MARINA RODOGERIO SILVA.
RENATA PATRICIA GICA, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado
civil solteira, de 47 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 27 de novembro
de 1974, residente e domiciliada Rua José Lino de Macedo, nº 77, Vila São Paulo,
Pindamonhangaba SP, filha de TARCIZIO MARIA GICA e MARIA OTILIA GICA.
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, 05 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
aposentado, estado civil divorciado, de 59 anos de idade, nascido em Roseira-SP, no
dia 29 de junho de 1962, residente e domiciliado Rua Deodato Pestana, nº 115, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS e DULCE
DE MOURA SANTOS.
SUELI MARIA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 47 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de abril de 1974, residente e domiciliada Rua Deodato Pestana, nº 115, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALVES FILHO e MARIA NARCISA
ALVES. 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, 06 de janeiro de 2022.
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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
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JAILTON SANTOS DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em São Miguel dos Campos-AL, no dia 13
de junho de 1982, residente e domiciliado Rua Luís Cláudio César, nº 88, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de JORGE SANTOS DA ROCHA e JOSEFA TERTO DA
CONCEIÇÃO.
GISLENE DOS SANTOS NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia 04 de novembro
de 1984, residente e domiciliada Rua Luís Cláudio César, nº 88, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS ROBERTO NUNES e MARLENE ALVES
DOS 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, 27 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUILHERME MOTA ELIZIARIO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de setembro de 1994, residente e domiciliado Rua Professora Idalina
César, nº 383, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ HENRIQUE ELIZIARIO
e ELIANA MOTA ELIZIARIO.
MARIA LAURA FONSECA MARQUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
artesã, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 29 de setembro de 1997, residente e domiciliada Rua Professora Idalina
César, nº 383, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de OLAVO MARQUES PEREIRA
e SANDRA REGINA FONSECA MARQUES 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, 27 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO VERNER DA SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Guarulhos-SP, no dia
01 de abril de 1985, residente e domiciliado Rua Eduardo da Silva Neto, nº 475,
Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de CREUSA MARIA RAMOS.
ANDRESSA LUCENA CORREARD, de nacionalidade brasileira, profissão fiscal de
caixa, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 14 de junho de 1987, residente e domiciliada Rua Eduardo da Silva Neto, nº
475, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de HENRIQUE GUIMARÃES
CORREARD e CLAUDELICE OLIVEIRA DE LUCENA CORREARD. 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, 28 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS FELIPE TOLEDO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de março de 1995, residente e domiciliado Rua Suíça, nº 1375, bloco 1, apto 301,
Santana, Pindamonhangaba SP, filho de WALDECIR JOSÉ PEREIRA DA COSTA e
IVANISE TOLEDO MOREIRA.
FABÍOLA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de abril de 1988, residente e domiciliada Rua Suíça,
nº 1375, bloco 1, apto 301, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO
PEREIRA DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO 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, 28 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUIZ FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão metálurgico, estado
civil divorciado, de 38 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia 13
de janeiro de 1983, residente e domiciliado Rua Professor Demétrio Cabral, nº 137,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO TEODORO FRANÇA e MARIA
JOSÉ SEVERINA FRANÇA.
MARISA BICUDO RAMOS FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
saúde bucal, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de julho de 1991, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes,
nº 240, Bloco 1B, Apto 203, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de
MARILDO TEODORO FERRAZ e RAQUEL BICUDO RAMOS FERRAZ. 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, 28 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO RICARDO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 05 de julho de 1978, residente e domiciliado Rua Francisco Joaquim de Oliveira
Filho, nº 305, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL VIRGILINO DE
PAULA e CLEMENTINA LEMES DE PAULA.
MIRIAN PRADO PIMENTA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
outubro de 1980, residente e domiciliada Rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho, nº
305, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de SAMUEL PIMENTA e CLEUSA BENTO
DO PRADO PIMENTA. 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, 29 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL NOBUYKI NAGAOKA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
09 de março de 1995, residente e domiciliado Rua Manoel Ernesto de Souza, nº 46,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de CLOVIS NAGAOKA e CLEUSA MOREIRA
NAGAOKA.
JENIFFER CAROLINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de setembro de 1995, residente e domiciliada Rua Manoel Ernesto de Souza, nº 46,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LUIS DOS SANTOS e ELIANA
APARECIDA DE OLIVEIRA. 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, 30 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EZEQUIEL DE ASSIS MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 08 de junho de 1971, residente e domiciliado Rua José Alves Pereira Sobrinho, nº
77, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ADILSON DE ASSIS MONTEIRO e
MARINA ISABEL INÁCIO MONTEIRO.
NEIDE APARECIDA DELGADO, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado
civil divorciada, de 48 anos de idade, nascida em Angra dos Reis-RJ, no dia 05 de
agosto de 1973, residente e domiciliada Rua José Alves Pereira Sobrinho, nº 77,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de NILZON RIBEIRO DELGADO e PULQUERIA
PEREIRA DELGADO. 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, 30 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA LOIOLA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 11 de setembro de 2001, residente e domiciliado Estrada João Marcondes
dos Santos, nº 133, Residencial Pasin, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de
ANTONIO JURANDIR SEVERO LOIOLA e ELIANA APARECIDA DE SOUZA.
GIULIA MARIA COSTA FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 30 de
setembro de 2001, residente e domiciliada Rua Dona Emília Imediato, nº 187, apto 2,
Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de TIAGO FONSECA FRANCISCO e
VANESSA MARIA COSTA. 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, 03 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NOEL DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
divorciado, de 51 anos de idade, nascido em Lagoinha-SP, no dia 10 de dezembro de
1970, residente e domiciliado Rua Pinina, nº 91, Maricá, Pindamonhangaba SP, filho
de JORGE DE MOURA e MARIA APARECIDA FERREIRA MOURA.
TELMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 55 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no dia 19 de
abril de 1966, residente e domiciliada Rua Pinina, nº 91, Maricá, Pindamonhangaba
SP, filha de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. 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, 03 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº: 01/2021 - Processo: 432/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 01/2021 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia elétrica para a prestação de serviços de gestão em iluminação pública 
no município de Lorena/SP, compreendendo a execução de serviços de gerenciamento, 
manutenções corretiva e preventiva, cadastramento de todo o sistema de IP, obras de 
eficientização e ampliações incluindo os materiais, mão de obra e equipamentos.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, 
decide que as empresas BRASILUZ ELETRIFICADO E ELETRONICA LTDA, RT ENERGIA 
E SERVIÇOS LTDA, TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA e 
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI foram HABILITADAS 
e as empresas RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA e WT TECNOLOGIA GESTAO 
E ENERGIA AS foram INABILITADAS.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo Licitatório nº 569/2020– PP nº 78/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: MANDELA SOLUÇÕES LTDA EPP - CNPJ Nº: 20.103.780/0001-02
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 02/2021, decorrente do Proc. Licitatório nº 569/2020, PP nº 
78/2020, firmado entre os contratantes em 05/01/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/01/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, conforme índice contratual 
(IGPM), no percentual de aproximadamente 17,87% (dezessete inteiros e oitenta e sete 
centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 89.110,08 (oitenta e nove mil, cento 
e dez reais e oito centavos), observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado 
a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 89.110,08 (oitenta 
e nove mil, cento e dez reais e oito centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2022

Férias exigem reforços para 
identificação de vazamentos
Medidas simples podem auxiliar nos desperdícios de água

Os vazamentos podem ocor-
rer em qualquer ponto da 
tubulação, os mais comuns são 
torneiras pingando, válvulas 
de descarga que não travam, 
tubulações rachadas e na boia 
da caixa d’água. Há também 
aqueles que estão ocultos e 
muitas vezes exigem os servi-
ços de um encanador, pois são 
difíceis de serem encontrados, 
e podem provocar grandes 
transtornos.

O desperdício repercute di-
retamente no seu bolso, visto 
que a água perdida é registrada 
pelo hidrômetro e computada 
na fatura, podendo trazer um 
aumento não esperado ao or-
çamento familiar.

Além do impacto no con-
sumo, litros e mais litros são 
perdidos em meio a descar-
gas desreguladas ou canos 
danificados. Diante disso, a 
Águas Piquete, empresa do 
grupo Iguá e responsável 
pelo fornecimento de água da 
cidade, orienta, principalmente 
nesse momento de férias, que 
o morador faça uma vistoria 

Da Redação
Piquete

rigorosa em sua residência. 
“Quanto mais cedo os vaza-
mentos forem identificados e 
consertados, menores serão 
os desperdícios de recursos 
e os prejuízos financeiros”, 
disse Mirian Guillen, diretora 
operacional da concessionária.
Confira abaixo as dicas para 
identificar possíveis vazamen-
tos domésticos:

Válvula ou caixa de des-
carga:

Esgote ao máximo a água do 
vaso sanitário e observe. Caso 
não volte ao nível em que se en-
contrava antes, possivelmente 
há vazamento.
Extravasor (torneira da boia 
defeituosa):

Verifique o funcionamento da 
torneira da boia. Em dias não 
chuvosos, observe se há vaza-
mento pelo telhado ou calhas.
Ramal interno alimentado 
direto da rede:

Mantenha aberto o registro 
do cavalete (equipamento res-
ponsável por liberar o fluxo de 
água geral do imóvel).

Feche bem todas as torneiras 
e não utilize os sanitários.

Feche completamente a tor-
neira da boia da caixa, não 
permitindo a entrada de água.

Verifique no hidrômetro (me-
didor) se houve alteração na 
marcação, se sim, há vazamen-
to no ramal interno alimentado 
diretamente pela rede. Chame 
um encanador.
Vazamento na instalação ali-
mentado pela caixa d'água:

Feche todas as torneiras da 
casa, e não utilize os sanitários.

Sobre a Iguá Saneamento: 

A Iguá é uma companhia de 
saneamento, controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões 
e de parcerias público-privadas. 
Uma das principais operadoras 
privadas do setor no país, atu-
almente está presente em 38 
municípios de seis estados brasi-
leiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – por meio de 19 
operações que beneficiam cerca 
de 7,2 milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essenciais 
que orientam a realização das 
ações socioambientais em todas 
as suas unidades operacionais, 
constituindo o planejamento 
estratégico SERR – Segurança 

hídrica; Eficiência na produção e 
distribuição de água; Responsa-
bilidade na coleta e tratamento 
de esgoto; e Respeito às pessoas. 
Em 2020, a Iguá aderiu à Rede 
Brasil do Pacto Global (iniciativa 
das Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e com-
bate à corrupção. A companhia 
foi eleita, em 2020, pelo quarto 
ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar pela 
consultoria Great Place to Work 
(GPTW). Atualmente, emprega 
cerca de 1,5 mil pessoas. O nome 
Iguá é uma referência direta ao 
universo em que atua: em tupi-
-guarani, “ig” quer dizer água.
www.igua.com.br

Feche completamente a tor-
neira de boia da caixa, impe-
dindo a entrada de água.

Marque na caixa o nível 
da água e após 1 hora, no 
mínimo, verifique se ele bai-
xou. Em caso afirmativo, há 
vazamento na instalação ou 
nos sanitários alimentados 
pela caixa d'água.
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Com R$ 3 milhões investidos, Delegacia de 
Lorena deve ser entregue ainda em 2022
Ação atende série de cobranças sobre falta de estrutura em prédios para atuação da Polícia Civil; 
atendimentos referentes ao 1º DP são prestados temporariamente em sede no Cidade Industrial

Com necessidade de recu-
peração estrutural, o prédio 
do 1º DP (Distrito Policial) 
no Vila Geny, em Lorena, 
teve a reforma iniciada no 
último mês. A conclusão das 
obras está prevista para o 
fim do ano. Até lá, o atendi-
mento será feito no bairro 
Cidade Industrial.

O processo licitatório para 
a contratação de uma em-
presa responsável pela re-
forma foi feito em 2021. O 
orçamento é de R$ 3 milhões 
e o prazo estimado para a 
entrega do prédio é de dez 
meses.  

Anteriormente, a constru-
ção abrigava a Delegacia, o 
Ciretran (Circunscrição Re-
gional de Trânsito) e a cadeia 
pública. Para a sequência 
dos trabalhos, após a finali-
zação da reforma, ainda está 
sendo feito um estudo sobre 
os serviços que estarão dis-
poníveis, buscando otimizar 
os espaços e o baixo número 
de servidores na corpora-
ção, segundo o delegado da 
Seccional de Guaratinguetá, 
Marcelo Vieira Cavalcante.

“A nossa ideia é, quem 
sabe, levarmos a DDM (De-

legacia da Defesa da Mulher) 
para esse prédio. Aí fun-
cionaria também o 1ºDP, o 
centro de triagem de presos 
e o plantão policial de volta 
para a Vila Geny”, contou o 
delegado.

Se os planos da Seccional 
se concretizarem, o prédio 
do Centro deve manter o 2º 
DP e o setor de identidades. 
O Ciretran não é mais de 
responsabilidade dos poli-
ciais civis e a cadeia pública, 
onde os presos cumpriam 
pena, deu lugar ao centro 
de triagem, local onde os 
detidos são mantidos apenas 
até a audiência de custódia 
e, posteriormente, são con-
duzidos às penitenciárias.

Os atendimentos do 1ºDP 
e do setor de identidades es-
tão sendo prestados pela Po-
lícia Civil, temporariamente, 
em um prédio na rua Silvio 
Costa, no Cidade Industrial. 
Enquanto no Centro, seguem 
o 2ºDP, a DDM e o plantão 
policial.

“Gostaria de agradecer 
ao prefeito Sylvio Balleri-
ni (PSDB), que não mediu 
esforços, junto à Câmara 
Municipal, de nos auxiliar na 
cessão desse prédio durante 
o período da reforma” frisou 
Cavalcante.

Região – Em maio, quando 

anunciada a reforma em Lo-
rena, a corporação também 
aguardava o início das obras 
em Cachoeira Paulista e Ro-
seira. Segundo o delegado da 

Seccional de Guaratinguetá à 
época, Márcio Ramalho, em 
entrevista ao Jornal Atos, 
a reforma em Roseira era 
orçada em cerca de R$160 

mil, enquanto em Cachoeira 
Paulista o valor deveria ser 
um pouco mais alto.

Ele afirmou que as de-
legacias das três cidades 

são as que tinham a maior 
necessidade por reparos 
na região demarcada pela 
Seccional, que abrange nove 
municípios.

Delegacia pública da Vila Geny, em Lorena; Seccional estuda uso de nova estrutura após série de reclamações de policiais da RMVale

Fotos: Gabriel Mota

Prefeita de Ubatuba acusa 
médico de dormir plantão
Profissional garante que estava em período de descanso 
e registra boletim de ocorrência contra Flavia Pascoal

Acusado pela prefeita de 
Ubatuba, Flavia Pascoal (PL), 
de dormir durante o plantão 
numa unidade de Pronto 
Atendimento, um médico 
registrou na quarta-feira (5) 
um boletim de ocorrência 
contra a chefe do Executivo. 
O profissional de saúde re-
velou que moverá uma ação 
judicial por danos morais 
contra a gestora.  

Em um vídeo publicado no 
fim da tarde da terça-feira 
(4) em sua página no Face-
book, a prefeita afirma que 
havia acabado de flagrar um 
médico do PA do bairro Ma-
randuba deitado numa sala 

em pleno expediente. Visi-
velmente irritada e ao lado 
do vereador Josué Lourenço 
(Avante), Flavia criticou a 
postura do profissional, que 
não teve o nome revelado, 
e anunciou as providências 
que tomou após o episódio. 
“Não aceito, como prefeita, 
esse tipo de atitude. Já acio-
nei a secretaria de Saúde e 
vamos trocar esse médico. 
Aqui é para atender o povo 
e não para deixá-lo esperan-
do”, esbravejou a prefeita 
no vídeo.

Com quase mil comparti-
lhamentos no Facebook, a 
publicação recebeu centenas 
de comentários de mora-
dores de Ubatuba, maioria 
favorável ao ato de Flavia.

Já na manhã da quarta-

-feira o médico registrou um 
boletim de ocorrência contra 
a prefeita na Delegacia de 
Ubatuba. Durante entrevista 
ao portal de notícias do Lito-
ral Norte “Tamoios News”, o 
clínico, que pediu para que 
sua identidade fosse preser-
vada, classificou o ato de Fla-
via como humilhante e vexa-
tório. O profissional acusou 
a prefeita de desrespeitar o 
local privativo dos médicos 
no PA e o seu direito legal a 
um período de descanso. Ele 
revelou também que moverá 
uma ação judicial por danos 
morais contra a prefeita.

De acordo com a Prefeitu-
ra de Ubatuba, o profissional 
já foi substituído por outro, 
na unidade de Saúde do 
Maranduba.

A prefeita Flavia Pascoal e o vereador Josué Lourenço, em vídeo onde acusa médico de dormir no PA

Fotos: Reprodução

Com dois assassinatos, Cruzeiro inicia ano 
como terminou 2021, marcado pela violência
Homicídios com intervalo de 14 horas aumentam tensão; menor e jovem mortos no Olaria e Vila Romana

Da Redação
Cruzeiro

Lucas Gabriel morto durante o começo de ano violento em Cruzeiro

Terceira cidade mais violen-
ta da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) no ano passado, 
Cruzeiro parece manter o rit-
mo de ocorrências neste início 
de 2022. Em menos 14 horas, 
dois jovens de 18 anos foram 
assassinados entre a noite da 
segunda-feira (3) e a tarde da 
terça-feira (4). 

De acordo com a Polícia 
Militar, o caso mais recente 
ocorreu por volta das 13h des-
ta terça-feira. A vítima, identifi-
cada como Lucas Gabriel, que 
tinha 17 anos, caminhava por 
um trecho do bairro Olaria 
quando foi surpreendida por 

um atirador que efetuou dois 
disparos de arma de fogo. 
Atingido nas costas e no braço, 
o adolescente foi socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros e 
encaminhado à Santa Casa 
de Cruzeiro, mas morreu logo 
após dar entrada na unidade. 

A morte do menor causou 
comoção nas redes sociais, 
onde diversos amigos e fami-
liares prestaram homenagens 
em seu perfil no Facebook. 

O assassinato de Lucas Ga-
briel aconteceu pouco menos 
de 14 horas após a morte do 
jovem, Pedro Leonardo Aze-
vedo, que tinha 18 anos, na 
noite da última segunda-feira. 

Segundo a PM, o rapaz 
estava na rua Lambari, no 
bairro Vila Romana, por volta 
das 19h, quando foi alveja-

do por diversos disparos de 
arma de fogo, efetuados por 
um criminoso. Socorrido por 
moradores da via, Azevedo foi 
levado à Santa Casa de Cruzei-
ro em estado grave. Apesar do 
esforço da equipe médica, a 
vítima morreu por volta das 
23h no centro cirúrgico. 

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu inquéritos para apurar 
os homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar). 
Além de tentar identificar os 
autores, a corporação investi-
ga se há relação entre os casos.  

O início de ano violento 

preocupa as famílias de Cru-
zeiro, que temem que a cidade 
permaneça em meio a onda de 
violência iniciada em 2021. 

De acordo com dados da Se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado, Cruzeiro contabi-
lizou 35 assassinatos entre 
janeiro e novembro do ano 
passado. O levantamento esta-
dual, que ainda não apresenta 
os dados de dezembro, aponta 
a cidade como a terceira mais 
violenta da região, ficando 
atrás de Taubaté, que teve 46 
vítimas; e São José dos Cam-
pos, que registou 43 mortes 
violentas.

Na época, a investigação 
da Polícia Civil de Cruzeiro 
chegou a prender parte dos 
assassinos e apontou que os 
homicídios foram motivados 
por disputas ligadas ao con-
trole do tráfico de drogas na 
cidade.

Gabriel Mota
Lorena

Da Redação
Ubatuba
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Temendo nova onda de Covid-19, Cachoeira 
Paulista e Silveiras cancelam Carnaval de rua
Para prefeituras, decisão busca salvar vidas; sobe o número de cidades da região que não terão folia

Atendendo a recomen-
dação de especialistas em 
saúde, as prefeituras de 
Cachoeira Paulista e de Sil-
veiras anunciaram na ter-
ça-feira (4) o cancelamento 
dos eventos relacionados ao 
Carnaval 2022. A medida 
tenta evitar que as cidades 
enfrentem uma nova onda de 
contaminação pela Covid-19, 
receio realçado com o avan-
ço da variante sul-africana 
ômicron.

Em nota publicada na pá-
gina oficial da prefeitura no 
Facebook, Cachoeira revelou 
que a decisão respeitou os 
pedidos da população e as 
orientações do seu Comitê de 
Enfrentamento da Covid-19.

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) justificou a 
necessidade da ação. “Ain-
da não é o momento para 
relaxar com as medidas de 
segurança. No Carnaval é 
normal a ingestão de bebida 
alcoólica, troca de copos, 
maior contato corporal, o 
que pode propagar um surto 
de Covid-19 no município. 
Vamos continuar com as me-
didas de prevenção para que 
em 2023 possamos festejar 

juntos o Carnaval”.
De acordo com a secreta-

ria de Saúde de Cachoeira, 
a cidade, até a quarta-feira 
(5), contabilizava 2.981 
contaminados pelo novo co-
ronavírus, sendo 103 mortos 
e 2.876 recuperados.

O Executivo ressaltou que 
o cancelamento do evento de 
rua deverá ajudar também 
a conter o surto de casos de 
gripe na cidade, provocado 

pelo subtipo H3N2 do vírus 
influenza. O aumento de in-
fectados levou a Prefeitura 
a implantar na Santa Casa, 
no último dia 30, um setor 
isolado para tratar casos 
de gripe. A iniciativa busca 
evitar que pacientes gripa-
dos tenham contato com os 
demais usuários do hospital.

Silveiras – Também utili-
zando as redes sociais, o go-
verno de Guilherme Carvalho 

Fotos: Reprodução PMCP

Festa nas ruas de Cachoeira durante o Carnaval de 2020; Prefeitura anuncia cancelamento após nova alta de casos de Covid-19 e gripe H3N2

(PSDB) emitiu uma nota des-
tacando que o cancelamento 
tem como objetivo preservar 
vidas, já que tradicionalmen-
te o Carnaval atrai um con-
siderável fluxo de turistas à 
cidade, aumentando o risco 
de contágio de doenças.

“O momento é de pre-
caução novamente no país, 
então também pelo cancela-
mento de praticamente todas 
as cidades da nossa região, 

vimos que hoje não teríamos 
condições de atender esse 
público. Pela questão de 
saúde pública e outra pela 
sobrecarga no município, 
avaliamos a situação em uma 
questão de região”, contou 
o secretário de Turismo de 
Silveiras, Leandro Meirinho.

Com o cancelamento da 
festa de Momo, a Prefeitura 
avalia agora outras datas 
com evento do cronograma 

municipal. “A melhor decisão 
seria a do cancelamento (do 
Carnaval), porém outros 
eventos de pequeno porte, 
vamos manter o planeja-
mento e conforme estiver 
a situação sanitária, vamos 
nos adequar”, destacou o 
secretário. “A cidade dispõe 
de uma situação confortável 
em comparação à região, en-
tão nós vamos planejar para 
maio a Festa do Pinhão e a 
Festa da Broa, e em julho a 
Semana da Arte entre outras 
festividades. Vamos deixar 
tudo planejado para poder 
realizar o evento, caso te-
nha alguma atualização do 
agravamento da Covid-19, 
nós não realizaremos”, com-
pletou.

Segundo o mais recente 
boletim epidemiológico de 
Silveiras, o município regis-
tra até a quarta-feira 595 
infectados pela Covid-19, 
sendo 18 mortos e 493 
curados.

Além de Cachoeira e Silvei-
ras, diversas outras prefei-
turas da região anunciaram 
recentemente o cancelamen-
to dos eventos de Carnaval, 
como Cunha, Jacareí, Lorena, 
Potim, Roseira, São José dos 
Campos, São Luiz do Parai-
tinga, Taubaté e Ubatuba.

Lance da derrota do Manthiqueira para o XV de Piracicaba pela Copinha

Com nova derrota, Manthiqueira 
é eliminado e Dado critica equipe: 
“acabam comprometendo o grupo”
Vitória gaúcha em tarde chuvosa impõe queda do Laranja na primeira fase 
da Copinha; time ainda cumpre tabela contra o decepcionante Vitória-BA

A derrota do Manthiqueira 
para o São José-RS, combina-
da com o triunfo do XV de 
Piracicaba sobre o Vitória-BA 
culminaram com duas classi-
ficações e duas eliminações 
já na segunda rodada da fase 
de grupos da Copa São Paulo. 
O time de Guaratinguetá e os 
baianos estão fora da disputa. 
As equipes se enfrentam na 
próxima rodada para cumprir 
tabela. Gaúchos e piracicaba-
nos estão classificados.

Vindo de vitória na primeira 
rodada, o São José iniciou a 
partida melhor que o Man-
thiqueira. Aos oito minutos, 
Marco aproveitou sobra de 

bola na entrada da área e abriu 
o placar para os gaúchos. Aos 
21, Guilherme aproveitou 
sobra de bola dentro da área 
e bateu com força no canto do 
goleiro para empatar a partida.

O Manthiqueira teve uma 
chance clara de virar a partida. 
Três minutos mais tarde, Mar-
quinho escapou pela direita, 
tirou do goleiro e com o gol 
aberto fez o mais difícil: chutou 
na trave.

No segundo tempo o São 
José voltou melhor. Aos 14 
minutos, Cleberson aproveitou 
cruzamento rasteiro e deu um 
toque na saída do goleiro para 
fechar o placar. Vitória e clas-
sificação dos gaúchos.

Sem o resultado dentro de 
campo, os torcedores vaiaram 
o time e criticaram alguns dos 

jogadores, além do próprio 
técnico, Dado Oliveira. Sem 
pontuar nesta edição da Copi-
nha, a Laranja está eliminada 
da competição e apenas cum-
pre tabela contra o Vitória na 
próxima segunda-feira (10).

Para o técnico do Manthi-
queira faltou maturidade para 
a equipe. “O que acontece com 
a Copa São Paulo é que são 
jogadores jovens, que ainda 
não têm uma rodagem e as 
vezes pecam individualmente 
e acabam comprometendo o 
grupo. Tivemos uma chance de 
fazer o gol sem goleiro e a bola 
bateu na trave, quer dizer, o jo-
gador só tinha que fazer o gol, 
eu cheguei até a vibrar neste 
momento, uma oportunidade 
rara. E depois uma saída de 
bola errada do nosso goleiro 
que acabou proporcionando 
o gol”, destacou Dado.

Apesar da dor da derrota 
e da eliminação, o treinador 
enfatizou que os erros fazem 
parte do processo de evolu-
ção. “Isso é parte do processo 
de uma Copa São Paulo, pois 
são jogadores em formação, 
buscando seu espaço, e alguns 
vem para a Copa São Paulo e 
acabaram passando por gran-
des clubes, como o próprio São 
José, a maioria dos jogadores 
vieram do Inter, do Grêmio”, 
citou.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

No jogo de encerramento 
da rodada, o XV de Piracicaba 
bateu o Vitória por 3 a 1 de vi-
rada. Os piracicabanos decidem 

contra o São José na próxima 
segunda, às 13h, quem fica em 
primeiro e quem termina em 
segundo no grupo. Manthi-

queira e Vitória se enfrentam 
às 15h15 para definir o ter-
ceiro lugar e quem fica com a 
lanterna do grupo.

Da Redação
RMVale
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