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Regis Yasumura não esconde ser contra realização; Marcelo da Santa Casa chefia pedido de avaliação; Carnaval espera decisão de Soliva

Carnaval de Guará tem oposição na Carnaval de Guará tem oposição na 
Câmara, rejeição de vice e indecisão Câmara, rejeição de vice e indecisão 
Avanço da ômicron e ocupação de leitos respaldam pressão por “não” ao evento; relatório da Comissão 
de Saúde aponta riscos e até mesmo Regis se opõe a realização da festa, que continua no calendário

A primeira quinzena de 
janeiro já ficou pelo caminho 
e a Prefeitura de Guaratin-
guetá mantém a realização 
do Carnaval deste ano, pre-
vista para o fim de fevereiro 
e início de março. Mesmo 
com um aumento de casos e 
internações em leitos exclu-
sivos para pacientes com a 
Covid-19, o Executivo banca a 
realização da festa. Apesar do 
posicionamento, a oposição à 
realização do evento cresce. A 
Comissão de Saúde da Câmara 
elaborou um ofício e encami-
nhou à Prefeitura pedindo o 
cancelamento da folia devido 
ao avanço da variante ômicron 
e do surto de gripe.

O ofício tem a assinatura 
do presidente da comissão, 
Marcelo Augusto ‘da Santa 

Casa’ (PSD). O parlamentar 
citou no documento o aumen-
to vertiginoso de novos casos 
de infecção pela Covid-19 e o 
surgimento da variante gripal 
H3N2, que se espalha por 
toda a região. “Não faz sentido 
algum manter as festividades 
do Carnaval no calendário de 
2022, quando já se apresenta 
um cenário de crescimento re-
levante destas novas infecções, 
que inclusive já lotam os equi-
pamentos de saúde pública”.

A secretária de Saúde Maris-
tela Macedo confirmou ao Atos 
no Rádio do último dia 5 que 
nos primeiros dias do ano o 
município registrou média aci-
ma de duzentos atendimentos 
a pessoas com sintomas gripais 
ou de Covid por dia.
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Câmara aprova R$ 3 milhões Câmara aprova R$ 3 milhões 
em emendas impositivas para em emendas impositivas para 
ações de 2022 em Lorenaações de 2022 em Lorena

A partir deste ano, os ve-
readores de Lorena devem 
contar com as emendas 
impositivas para maior 
participação do orçamento 
municipal. Em 2022, a Câ-
mara teve cerca de R$ 180 
mil para cada parlamentar 
definir a destinação local, 
já o prefeito Sylvio Balle-
rini (PSDB) deve investir, 

conforme as imposições, até 
dezembro. Após aprovação 
de 32 emendas, no dia 20 de 
dezembro, os parlamentares 
definiram as destinações. 
Os recursos fazem parte 
dos R$ 246 milhões de 
arrecadações deste ano, 
com participação inédita na 
história da cidade.

O presidente Fábio Longuinho; Legislativo passa a indicar emendas
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Como meio de auxiliar o 
aprendizado dos alunos na 
rede municipal de ensino, a 
secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba anunciou, 
nesta semana, o Projeto Piloto 
de Reforço Escolar. O progra-
ma deve atender crianças 

do terceiro ao quinto ano do 
ensino fundamental. De acordo 
com a Prefeitura, os estudantes 
foram selecionados durante o 
Conselho de Classe Final das 
escolas recomendadas a inte-
grarem o projeto.

Educação lança reforço para Educação lança reforço para 
quinhentos alunos com baixo quinhentos alunos com baixo 
desempenho em Pindadesempenho em Pinda
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Deslizamento de terra no trecho Piquete da BR 459 (Lorena-Sul 
de Minas); Dnit libera estrada para reduzir transtorno a motoristas

Fotos: Divulgação PRF

Quase um mês depois, Quase um mês depois, 
tráfego pela BR-459 é tráfego pela BR-459 é 
parcialmente liberadoparcialmente liberado

Após quase um mês interditado, o trecho de Piquete da 
rodovia BR-459 foi parcialmente liberado para o tráfego na 
tarde da quinta-feira (13). Para não prejudicar o andamento 
das obras de recuperação da pista, os motoristas e motoci-
clistas podem utilizá-la apenas das 6h às 18h. Interditada 
desde 18 de dezembro passado após quedas de barreiras em 
diversos pontos, a estrada diariamente é analisada pela equipe 
técnica do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes), responsável pela obra de readequação, que 
ainda não possui um prazo de conclusão.
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Silveiras avança em obra de Silveiras avança em obra de 
pavimentação do São Sebastiãopavimentação do São Sebastião

Para o alívio dos motoristas e motociclistas que trafegam por 
Silveiras, a Prefeitura iniciou na quarta-feira (12) a última etapa 
da obra de recapeamento asfáltico do bairro São Sebastião. Com 
um investimento de R$ 345 mil, a melhoria atende também 
uma antiga reivindicação dos moradores do local. De acordo 
a Prefeitura, o serviço foi viabilizado através um investimento 
municipal de R$ 195 mil e a liberação de R$ 150 mil de recursos 
provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual 
Márcio Nakashima (PDT). Pág.  8

Santas casas suspendem visitas após surtos Santas casas suspendem visitas após surtos 
de gripe e Covid-19 em Lorena e Cachoeirade gripe e Covid-19 em Lorena e Cachoeira

Para conter a disseminação 
da gripe H3N2 e do novo coro-
navírus, santas casas da região 
estão suspendendo a visitação 
para pacientes internados. Uni-
dades registram alta procura 
por atendimento à síndrome 
gripal e afastamentos de pro-
fissionais de saúde. Cachoeira 
Paulista e Lorena estão entre as 
cidades que aderiram medidas 
mais restritivas nos hospitais. 
Cachoeira registrou em apenas 
16 horas cerca de duzentos 
atendimentos.

Pág.  3
A Santa Casa de Lorena, que também sofre com surto em sua equipe 

Fotos: Rafaela Lourenço

Por saúde Por saúde 
econômica, econômica, 
Pinda lança Pinda lança 
novo PDVnovo PDV

Os funcionários públicos de 
Pindamonhangaba podem so-
licitar, a partir dessa semana, 
o desligamento voluntário. 
O Município lançou, nesta 
segunda-feira (10), a segunda 
edição do PDV (Programa de 
Desligamento Voluntário). A 
decisão final acerca da de-
missão ou não do trabalhador 
caberá à Prefeitura.

Pág.  4
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Lucas Barbosa
Aparecida

Como meio de auxiliar o 
aprendizado dos alunos na 
rede municipal de ensino, a 
secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba anunciou, 
nesta semana, o Projeto Piloto 
de Reforço Escolar. O pro-
grama deve atender crianças 
do terceiro ao quinto ano do 
ensino fundamental.

De acordo com a Prefeitura, 
os estudantes foram selecio-

nados durante o Conselho 
de Classe Final das escolas 
recomendadas a integrarem 
o projeto. Os responsáveis de 
cerca de quinhentos alunos 
foram previamente consulta-
dos sobre a oportunidade de 
fomento na aprendizagem. 
Para que o programa fosse 
elaborado, a pasta responsável 
reuniu profissionais como pro-
fessores, auxiliares de classe, 
agentes de organização escolar, 
assistentes de serviços gerais e 
estagiários de pedagogia.

O planejamento prevê foco 

O presidente da Câmara, Fábio Longuinho; Legislativo passa a indicar oficialmente destino de emendas

Sem definição, Câmara pede cancelamento do Sem definição, Câmara pede cancelamento do 
Carnaval de Guará; Yasumura também é contraCarnaval de Guará; Yasumura também é contra
Aumento de casos com avanço da ômicron e ocupação de leitos respaldam pressão por “não” ao 
evento, agendado para fevereiro; relatório da Comissão de Saúde aponta riscos com aglomerações

A primeira quinzena de 
janeiro já ficou pelo caminho 
e a Prefeitura de Guaratin-
guetá mantém a realização 
do Carnaval deste ano, pre-
vista para o fim de fevereiro 
e início de março. Mesmo 
com um aumento de casos e 
internações em leitos exclu-
sivos para pacientes com a 
Covid-19, o Executivo banca 
a realização da festa.

Apesar do posicionamento, 
a oposição à realização do 
evento cresce. A Comissão de 
Saúde da Câmara elaborou 
um ofício e encaminhou a 
Prefeitura pedindo o cance-
lamento da folia devido ao 
avanço da variante ômicron 
e do surto de gripe.

O ofício tem a assinatura 
do presidente da comissão, 
Marcelo Augusto ‘da Santa 
Casa’ (PSD). O parlamentar ci-
tou no documento o aumento 
vertiginoso de novos casos 
de infecção pela Covid-19 
e o surgimento da variante 
gripal H3N2, que se espalha 
por toda a região. “Não faz 
sentido algum manter as 
festividades do Carnaval no 
calendário de 2022, quando 
já se apresenta um cenário 
de crescimento relevante 
destas novas infecções, que 
inclusive já lotam os equi-
pamentos de saúde pública”.

A afirmação feita pelo vere-
ador é confirmada por quem 
passa próximo aos pontos 
de atendimentos dos casos 
de síndrome gripal, mas 
principalmente por quem 
precisa ir até as unidades de 
saúde. A secretária de Saúde 
de Guaratinguetá, Maristela 
Macedo, confirmou ao Atos 
no Rádio do último dia 5 

que nos primeiros dias do 
ano o município registrou 
média acima de duzentos 
atendimentos a pessoas com 
sintomas gripais ou de Co-
vid-19 por dia.

Outra preocupação listada 
é com o controle sanitário 
nos dias de festa, já que o 
Município realiza eventos 
durante o Carnaval que são 
praticados na rua. “Prefeito, 
reveja nossa situação atual e 
tome a decisão mais acertada 
para o momento, qual seja, 
promova o imediato can-
celamento das festividades 
carnavalescas na cidade de 
Guaratinguetá neste ano de 

Fotos: Reprodução PMG

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A UPA 3, que voltou a centralizar atendimento a pacientes com Covid-19 e gripe, após explosão de casos nas últimas semanas em Guaratinguetá; cidade debate Carnaval

2022”, reforçou Marcelinho 
da Santa Casa.

Por nota, a Prefeitura in-
formou que não há qualquer 
alteração do que já foi divul-
gado anteriormente. “A Pre-
feitura segue monitorando e 
analisando junto à secretaria 
de Saúde o cenário atual e 
os últimos acontecimentos. 
Inclusive, como já foi mencio-
nado anteriormente, não está 
descartado, se necessário, 
o cancelamento do evento 
por motivos de evolução dos 
casos de Covid-19 e síndrome 
gripal. Em breve haverá uma 
reunião do Comitê de Com-
bate à Covid-19 e epidemias 

para nova discussão”.
O ofício foi encaminhado 

ao gabinete do prefeito em 
exercício, Régis Yasumura 
(PL). Marcus Soliva (PSC) 
está em recesso e retorna 
ao comando do Executivo no 
final deste mês.

Yasumura foi procurado 
pela reportagem do Jornal 
Atos, mas não respondeu 
sobre o planejamento para 
o período carnavalesco até 
o fechamento desta matéria. 
Mas nas últimas semanas, o 
vice chegou a afirmar que é 
contrário à realização. Em 
entrevista ao programa Vai 
Encarar, da TV Vale, ele se 

manifestou. “Eu tenho mui-
ta tranquilidade para falar 
que sou contra o Carnaval”, 
afirmou. “No ano de 2022, 
eu, Régis Yasumura, sou 
contra a realização do Car-
naval. Grandes carnavais já 
foram cancelados, Carnaval 
de rua, marchinhas, blocos, 
enfim. O Governo do Estado 
já decretou a proibição do 
Carnaval em locais fechados 
e o Carnaval de rua. Já está 
tudo cancelado”.

Sem uma definição do 
Município, o calendário con-
tinua mantido. Em 2022, o 
Carnaval de Guaratinguetá 
terá os desfiles das escolas de 

samba, porém sem a compe-
tição entre as agremiações. A 
Oesg (Organização das Esco-
las de Samba) realizará nos 
finais de semana de janeiro 
a definição das mini-rainha, 
rainha e rainha gay da folia.

Enquanto Guaratinguetá 
não decide oficialmente so-
bre a realização do Carnaval, 
outros municípios, como as 
vizinhas Lorena, Apareci-
da, Cachoeira e até mesmo 
cidades com forte apelo ao 
período como São Luiz do 
Paraitinga, Caraguatatuba 
e Piquete, já anunciaram 
o cancelamento das festas 
carnavalescas.

Câmara aprova cerca de R$ 3 milhões em Câmara aprova cerca de R$ 3 milhões em 
emendas impositivas para 2022 em Lorenaemendas impositivas para 2022 em Lorena
Com novo sistema, recursos devem ser divididos conforme a determinação de cada vereador

A partir deste ano, os 
vereadores de Lorena de-
vem contar com as emen-
das impositivas para maior 
participação do orçamento 
municipal. Em 2022, a Câ-
mara teve cerca de R$ 180 
mil para cada parlamentar 
definir a destinação local, 
já o prefeito Sylvio Balle-
rini (PSDB) deve investir, 
conforme as imposições, até 
dezembro.

Após aprovação de 32 
emendas, no dia 20 de de-
zembro, os parlamentares 
definiram as destinações. 
Os recursos fazem parte dos 
R$ 246 milhões de arreca-

dações deste ano, com par-
ticipação inédita na cidade.

Segundo o presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD), 50% das emendas 
devem ser obrigatoriamente 
investidos na Saúde, ou seja, 
R$ 90 mil de cada vereador, 
para qualquer área do setor. 
“Vamos pegar 1,2% do orça-
mento da cidade para que os 
vereadores falem ‘dentro do 
orçamento do prefeito’ onde 
vai ser investido. É algo mui-
to novo e uma forma tam-
bém mais concreta do poder 
Legislativo poder dizer: ‘olha 
prefeito, preciso que seja 
feito bairro tal, determinada 
associação”, completou o 
presidente, que destinou sua 
parte para equipamentos e 
manutenções do Samu (Ser-

Rafaela Lourenço
Lorena

viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e os outros 50% 
para melhorias nos pontos 
de táxi.

Outros vereadores destina-
ram recursos para entidades 
como Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) e a UPA (União Prote-
tora dos Animais).

Longuinho explicou ainda 
que até 2021 esta medida 
não era possível, apenas 
as indicações informais, 
formais ou mediante do-
cumentos como moções de 
apelo. A partir de agora, a 
indicação deverá ser cum-
prida pelo gestor municipal, 
semelhante às ações dos 
deputados estaduais e fede-
rais junto aos governadores 
e presidente da República. 
“Não é mais uma faculdade 
do prefeito, agora é uma 
obrigatoriedade, sob pena 
inclusive de incorrer sobre 
responsabilidade por não 
cumprir”.

Sylvio Ballerini terá até 
dezembro para investir os 
recursos das emendas im-
positivas.

Pinda lança programa de reforço para quinhentos alunos com baixo desempenhoPinda lança programa de reforço para quinhentos alunos com baixo desempenho
na alfabetização, com ênfase 
nas intervenções para o avanço 
nas habilidades de leitura e 
escrita. Ao término das aulas 
de reforço, será elaborado um 
relatório final em que apontará 
os recursos utilizados ao longo 
da iniciativa.

Nesta primeira fase do pi-
loto, cinco escolas municipais 
participarão do projeto, “José 
Gonçalves da Silva ‘Seu Juqui-
nha’”, no Liberdade; “Regina 
Célia”, no Mombaça; “João Ko-
lenda”, no Bem Viver; “Julieta 
Reale Vieira”, no Castolira e 

“Ruth Azevedo Romeiro”, no 
Delta.

Ainda no início desta semana, 
as gestoras regionais estiveram 
reunidas com assistentes so-
ciais e psicólogas para a orien-
tação técnica aos educadores. A 
discussão buscou refletir sobre 
as concepções de alfabetização, 
uso de ferramentas tecnoló-
gicas, avaliação, público-alvo 
da ação e a importância do 
trabalho em equipe. A previsão 
é que os atendimentos aos alu-
nos comecem ainda neste mês, 
entre os dias 17 e 28. Sala de aula em Pinda; Município  implanta novo sistema para reforço

Fotos: Marcelo A. dos Santos_
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Litoral Norte e Defesa Civil Litoral Norte e Defesa Civil 
esquematizam programa esquematizam programa 
de prevenção a transtornos de prevenção a transtornos 
causados pelas tempestadescausados pelas tempestades

Santas casas de Lorena e Cachoeira Paulista Santas casas de Lorena e Cachoeira Paulista 
suspendem visitas após surtos de gripe e Covidsuspendem visitas após surtos de gripe e Covid

Para conter a disseminação 
da gripe H3N2 e do novo 
coronavírus, santas casas da 
região estão suspendendo 
a visitação para pacientes 
internados. Com a circulação 
dos vírus, as unidades regis-
tram alta procura por aten-
dimento à síndrome gripal e 
afastamentos de profissionais 
de saúde.

Cachoeira Paulista e Lore-
na estão entre as cidades que 
aderiram medidas mais res-
tritivas nos hospitais. Cacho-
eira, ao registrar em apenas 
16 horas cerca de duzentos 
atendimentos, divulgou uma 
nota suspendendo o serviço 
por tempo indeterminado, na 
terça-feira (11).

A suspensão em Lorena 
teve início nesta sexta-feira 
(14). A cidade, que além 
dos pacientes locais é refe-
rência para casos graves de 
Covid-19 e outras comor-
bidades dos municípios de 
Cachoeira Paulista, Canas e 
Piquete, também iniciou a 

suspensão para tentar frear 
as contaminações após um 
aumento significativo de 
atendimentos e novamente 
afastamentos de profissio-
nais de saúde contaminados 
pelas duas doenças.

De acordo com dados da 

Santa Casa, no comparativo 
de dez dias, os atendimentos 
de síndromes gripais salta-
ram de 68 no primeiro dia 
do ano para 189 no último 
dia 10. A quarta-feira (12) 
foi marcada por 458 pessoas, 
entre o Pronto Atendimento 

Fotos: Rafaela Lourenço

A Santa Casa de Lorena, que também sofre com surto em sua equipe médica; hospitais anunciam paralisação de consultas para evitar riscos

SUS e Pronto Atendimento de 
Síndromes Gripais. 

O diferencial da medida 
de Lorena está na exceção 
divulgada por nota: casos de 
UTI Neonatal podem contar 
com um acompanhante, 
desde que não seja gestante, 

pessoa com mais de 65 anos 
ou menos de 18 e que não 
tenha problemas respirató-
rios como gripe e resfriado. 
O acompanhante deverá uti-
lizar a máscara de proteção 
facial em tempo integral e 
estará proibido de circular 

nas áreas hospitalares. A libe-
ração do quarto do paciente 
será apenas no horário de 
troca dos acompanhantes.

Quanto aos demais inter-
nados “o boletim médico 
hospitalar será fornecido 
ao familiar de referência 
por telefone, ao familiar/
responsável. A áudio ou víde-
ochamada será realizada con-
forme rotina hospitalar de 
visitas médicas e assistência 
multiprofissional, tendo sido 
devidamente autorizadas”, 
informa trecho da nota.

O documento ressalta que 
por prerrogativas legais, 
pacientes menores de 18 
anos, maiores de 60, ges-
tantes, puérperas e pessoas 
com necessidades especiais 
avaliadas pela equipe as-
sistencial têm o direito a 
acompanhantes. A medida é 
válida para todos os serviços 
de saúde vinculados ao SUS, 
convênio e particular.

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
das santas casas de Lorena 
(12) 3159-3349 e Cachoeira 
Paulista (12) 3103-3444.

Rafaela Lourenço
RMVale

Medida tenta frear contaminações que também afetam linha de frente e agilidade no atendimento

Em estado de alerta, Caraguá e São Sebastião realizam 
ações de contingência, após início de ano com perdas

Bruna Silva
Litoral Norte

O período mais chuvoso do 
ano acende o alerta das cida-
des litorâneas para os estragos 
causados pelas tempestades. 
As prefeituras de Caraguatatu-
ba e São Sebastião elaboraram 
projetos de contingência junto 
à Defesa Civil para evitar trans-
tornos aos moradores. O órgão 
e os governos municipais dis-
cutiram o acumulado de chuva 
ainda da primeira semana de 
janeiro, que deve ficar entre 
260 e 450mm, enquanto a 

média esperada para todo o 
mês era de 297,9mm.

Em caso de desabrigados, os 
moradores serão realocados, 
de maneira provisória,  para 
o Ciase (Centro Integrado de 
Atendimento Socioeducati-
vo) Sumaré. Os municípios 
estão em estado de alerta, 
conforme o Plano Preventivo 
da Defesa Civil. “Se a situação 
da chuva se agravar e mais 
pontos forem atingidos, uma 
vez que estamos com o solo 
bem encharcado, podemos 
partir para o alerta máximo, 
que é o mais crítico e prevê 
a evacuação de moradores 

das áreas afetadas”, alertou 
o coordenador municipal da 
Defesa Civil, capitão Campos 
Junior.

Ainda na última semana, 
São Sebastião registrou que-
das de árvores e muro, além 
de obstrução de estradas. 
Somente nos dias 30 e 31 de 
dezembro choveu em torno 
de 106mm. As equipes da se-
cretaria de Serviços Públicos 
têm intensificado as medidas 
de prevenção a alagamentos, 
reforçando os serviços de lim-
peza de bueiros, bocas de lobo, 
galerias de águas pluviais, 
córregos e rios.
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Por saúde econômica, Pinda tem novo Por saúde econômica, Pinda tem novo 
Programa de Desligamento VoluntárioPrograma de Desligamento Voluntário
Servidores já podem solicitar desligamento; decisão sobre dispensa cabe ao Município

A Prefeitura de Pinda, que lançou mais uma edição do Programa de Desligamento Voluntário; Município se preocupa com saúde financeira para ano marcado por retomada

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os funcionários públicos de 
Pindamonhangaba podem so-
licitar, a partir dessa semana, 
o desligamento voluntário. 
O Município lançou, nesta 
segunda-feira (10), a segunda 
edição do PDV (Programa de 
Desligamento Voluntário). A 
decisão final acerca da de-
missão ou não do trabalhador 
caberá à administração.

De acordo com a esque-
matização do programa, os 
interessados terão cerca 
de três meses para proto-
colar o desligamento via 
plataforma 1Doc, no campo 
PDV. “Quanto mais rápida 
for a solicitação, maior a 
possibilidade do pedido 
ser atendido, porque há 
uma reserva orçamentária 
para pagamento de indeni-
zação, além de análise de 
função e de trabalho para 
que o serviço público não 

seja prejudicado”, reforçou 
a Prefeitura, por meio de 
nota.

Os trabalhadores que 
forem desligados terão 
incentivo financeiro de um 
vencimento normal por 
ano efetivo de exercício, 
não excedendo a capaci-
dade de dez vencimentos. 
Terão direito também a até 
dez cestas básicas. Podem 
solicitar a saída da admi-
nistração pública os fun-
cionários contratados em 

CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas) aprovados 
em concurso público, tanto 
estáveis quanto em estágio 
probatório, aposentados 
e afastados por licença 
médica, além daqueles que 
não estejam em processo 
de rescisão contratual por 
parte da Prefeitura e que 
não tenham sido condena-
dos à perda do emprego por 
decisão da Justiça.

Durante os noventa dias 
para a solicitação da de-

missão, cada pasta poderá 
avaliar os pedidos dos tra-
balhadores de forma rápida, 
evitando esperar o término 
do prazo para o início das 
análises.

Essa é a segunda edição 
do programa na cidade. A 
primeira ocorreu em junho 
de 2018, com a meta de des-
ligamento de 160 funcioná-
rios com foco na economia 
das despesas municipais. À 
época, 122 trabalhadores 
aderiram à iniciativa.

Trecho com pavimentação recente; Prefeitura projeta ampliar obras

Prefeitura de Silveiras avança em obraPrefeitura de Silveiras avança em obra
de  pavimentação do bairro São Sebastiãode  pavimentação do bairro São Sebastião
Ação conta com investimento de R$ 345 mil; Município espera finalizar serviço em março

Para o alívio dos motoristas 
e motociclistas que trafegam 
por Silveiras, a Prefeitura 
iniciou na quarta-feira (12) 

a última etapa da obra de 
recapeamento asfáltico do 
bairro São Sebastião. Com 
um investimento de R$ 345 
mil, a melhoria atende tam-
bém uma antiga reivindica-
ção dos moradores do local.

Desde 1 de dezembro do 

ano passado, servidores mu-
nicipais atuam na recupe-
ração do pavimento da rua 
João Araújo, principal via do 
São Sebastião e que possui 
cerca de um quilômetro de 
extensão. Além do recapea-
mento asfáltico, a obra con-
siste também na construção 
de calçadas e de meio-fio.

De acordo a Prefeitura, o 
serviço foi viabilizado através 
um investimento municipal 
de R$ 195 mil e a liberação 
de R$ 150 mil de recursos 
provenientes de uma emenda 
parlamentar do deputado 
estadual Márcio Nakashima 
(PDT).

O prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) ressaltou a 
importância da adequação da 
via, que sofria com buracos 
e ondulações. “Em breve, os 
moradores do São Sebastião 
e demais condutores e ciclis-
tas de Silveiras terão mais se-
gurança para trafegarem por 
essa região tão importante da 
cidade. Além de prevenir aci-
dentes e garantir mais fluidez 

Da Redação
Silveiras

ao tráfego, esta ação evitará 
danos aos veículos, reduzindo 
os prejuízos financeiros dos 
proprietários”.

A expectativa do Município 
é que o serviço de recapea-
mento asfáltico seja concluí-
do até o início de março.

Foto: Divulgação PMS

A Polícia Civil de Aparecida 
segue mobilizada desde a tar-
de de quarta-feira (12) para 
tentar identificar os autores 
do latrocínio (roubo seguido 
de morte) cometido no dia 
anterior contra um idoso de 
88 anos no bairro Jardim 
Paraíba. A vítima, Valdir Naldi, 
mais conhecido como Didi, foi 
assassinada ao tentar reagir 
ao assalto. 

De acordo com a delegada 
titular de Aparecida, Cristiana 
Corrêa de Freitas, 

um casal de criminosos inva-
diu a casa, que fica na rua João 
Batista Rodrigues de Andrade, 
por volta das 9h da última 
terça-feira (11). Na sequência, 
os assaltantes renderam a 
proprietária do imóvel e a 
empregada doméstica. 

Ameaçando as vítimas com 
uma arma de fogo, os invaso-
res exigiram que elas revelas-
sem a senha do cofre. Como a 
idosa não se lembrava o códi-
go, os criminosos decidiram 
esperar o seu esposo chegar 
em casa. Enquanto isso, as duas 
mulheres foram amarradas e 
trancadas num dos banheiros 
da residência. 

Logo após estacionar o seu 
carro na garagem, Didi foi 
rendido pelo casal e levado ao 
interior da casa. Após discutir 
com os criminosos, o idoso 
tentou golpeá-los com uma 
vassoura, mas acabou atingido 
por dois disparos de arma de 
fogo, morrendo no local. Os as-
saltantes fugiram em um carro. 

A delegada revelou que sua 
equipe segue mobilizada para 
tentar identificar e prender 
os assaltantes. “A moradora e 
a funcionária não souberam 
informar se os bandidos rouba-
ram algo, porém pelas imagens 
conseguimos identificar dois 
carros envolvidos”, afirmou 
Cristiana Corrêa. 

A morte de Didi causou 
comoção pelas ruas de Apare-
cida e redes sociais. Diversos 
amigos e familiares da vítima 
postaram homenagens no 
Facebook e cobraram a prisão 
dos assaltantes.

Da Redação
Aparecida

Polícia tenta Polícia tenta 
prender homens prender homens 
que mataram que mataram 
idoso de 88 anosidoso de 88 anos

Foto: Bruna Silva
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Com aumento de casos, Com aumento de casos, 
Estado anuncia novas Estado anuncia novas 
medidas contra a Covidmedidas contra a Covid
Governador decide prorrogar uso obrigatório de 
máscaras e recomenda aos prefeitos diminuírem 
em 30% capacidade de públicos em eventos

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Com o aumento na procura 
por atendimentos de pacien-
tes que apresentam sintomas 
de síndrome gripal, o Gover-
no do Estado de São Paulo 
anunciou na quarta-feira (13), 
novas medidas para frear a 
propagação da Covid-19 e 
do vírus H3N2, que causa a 
gripe.

Nas últimas duas semanas, 
segundo os dados divulgados 
pela secretaria de Saúde, o es-
tado teve um aumento de 58% 
nos números de internados 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e 99% em leitos 
de enfermaria devido à covid.

De acordo com o gover-

nador João Doria (PSDB), 
foram adquiridos cerca de 
dois milhões de testes rápi-
dos para identificar o novo 
coronavírus, com um inves-
timento de R$ 12 milhões. O 
exame informa o resultado 
em 15 minutos. “Entendendo 
que testar é um guia para o 
controle da pandemia, esse é 
mais um dos investimentos 
realizados pelo Governo de 
São Paulo para conter o avan-
ço da pandemia”, afirmou 
o secretário de Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

Outra medida anunciada foi 
a prorrogação, até o dia 31 de 
março,  do uso de máscara em 
ambientes externos e inter-
nos. O acessório que ajuda a 
evitar a contaminação seria 
liberado no fim de janeiro.

Mesmo com aumento ex-
pressivo no número de inter-
nações, e ao contrário do que 
já fez em 2020 e 2021, Doria 
recomendou que as prefei-
turas diminuam em 30% as 
capacidades de públicos em 
eventos religiosos, shows, 
baladas e casa noturnas. A 
medida deve ser adotada 
por cada gestor dos 645 
municípios, respeitando as 
avaliações divulgadas pelo 
setor epidemiológico de cada 
cidade.

Vacinação – Os pais e res-
ponsáveis por crianças entre 
5 e 11 anos já podem realizar 
o pré-cadastro pelo site va-
cinaja.sp.gov.br para serem 
imunizadas contra a Covid-19. 
Segundo o Estado, o público 
alvo é de 4,3 milhões.

Apresentação da nova etapa do plano estadual contra a Covid-19; dados impulsionam novas restrições

Fotos: Reprodução GESP

Segundo a coordenadora do 
PEI (Plano Estadual de Imu-
nização), Regiane de Paula, o 
planejamento para atender 
essas crianças está pronto 
desde o dia 16 dezembro, 
data em que a Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 

Sanitária) autorizou o uso da 
vacina da Pfizer ao público 
infantil. “Toda logística está 
organizada, as carteirinhas, 
seringas e outros materiais 
já foram distribuídos para 
início da imunização de crian-
ças entre 5 e 11 anos, com 

prioridade para as crianças 
com comorbidades. Aguar-
damos o envio do Ministério 
da Saúde, previsto para o dia 
13 de janeiro, para 24 horas 
depois distribuirmos as doses 
dos imunizantes”, afirmou 
Regiane.

Caraguá suspende consultas em Caraguá suspende consultas em 
todas Unidades Básicas de Saúdetodas Unidades Básicas de Saúde

Prefeito de Caraguatatuba testa positivo Prefeito de Caraguatatuba testa positivo 
para novo coronavírus pela segunda vezpara novo coronavírus pela segunda vez

Bruna Silva
Caraguatatuba

Da Redação
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Depois de uma discus-
são entre a Coordenação 
da Atenção Primária e a 
Divisão de Assistência de 
Saúde de Caraguatatuba, a 
secretária de Saúde decidiu 
suspender, temporariamen-
te, os agendamentos com 
médicos e enfermeiros em 
todas as UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde). A medida 

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior (MDB), 
utilizou as redes sociais para 
confirmar sua contaminação 
pela Covid-19, no último fim 
de semana. Segundo ele, o 
teste positivo foi feito no sá-
bado e desde então segue em 
isolamento domiciliar para 

afeta os 11 postos de saúde 
desde a quarta-feira (12).

De acordo com o Muni-
cípio, a decisão foi tomada 
ainda no início da semana 
como meio de desafogar 
o SUS (Sistema Único de 
Saúde), que além de atender 
as consultas de rotina, tem 
atendido a demanda de pa-
cientes com sinais gripais.

Outro fator decisivo foi 
que parte do corpo médico 
está afastado. Segundo da-
dos da secretaria de Saúde, 

evitar a proliferação do vírus.
Ao contrário da primeira 

infecção, em agosto de 2020, 
Aguilar comentou que segue 
assintomático e atribuiu o 
quadro médico à vacinação 
contra ao vírus Sars-Cov2. 
O prefeito foi testado após 
o contato com servidores 
municipais que positivaram 
para a doença.

Este é o segundo caso de 
um prefeito da região com 

nove dos trinta profissionais 
que atendem na rede pú-
blica apresentaram sinais 
gripais ou positivaram para 
a Covid-19. Mais 38 traba-
lhadores das UBS’s estão de 
licença pela mesma razão.

Com o cenário atual, a Pre-
feitura tem procurado mais 
profissionais de saúde que 
estejam dispostos a atuarem 
no serviço. Recentemente, 
o prefeito Aguilar Junior 
(MDB) chegou a convidar 
médicos para trabalharem 

contaminação confirmada 
nesta semana. Na tarde da 
última segunda-feira (10), o 
cruzeirense Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e a primeira-
-dama e secretária de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social, Hevelyn Sígolo, testa-
ram positivo para a Covid-19. 
Obrigado a permanecer em 
isolamento domiciliar, o casal 
seguirá afastado da Prefeitu-
ra até o próximo dia 20.

Fotos: Reprodução PMC

na cidade. O secretário de 
Saúde, Gustavo Boher, apon-
tou que para melhorar a 
situação na atenção básica, 
seria necessário o reforço de 
mais dez médicos. O atendi-
mento segue suspenso até 
o fim deste mês. Além dos 
casos de urgência e emer-
gência, o acolhimento de 
pacientes que requerem au-
xílios especializados como 
diabéticos, hipertensos, ges-
tantes e crianças, seguem 
normalmente.

Caraguatatuba contabili-
zou, até a terça-feira (11), 
24,6 mil casos da enfermi-
dade e 456 óbitos. As taxas 
de internação no município 
operam em 34% nos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e 54% nos leitos 
de enfermaria. Mais de 21 mil 
pessoas já se recuperaram 
do vírus.

Imunização – Ao todo, 245 
mil doses de vacinas foram 
aplicadas em moradores de 
Caraguatatuba, sendo 104,1 
mil primeira dose, 105,6 mil 
de segunda ou dose única e 
28,2 mil doses de reforço.

Profissionais contaminados e atendimento a pacientes que apresentam 
sinais gripais motivou medida; interrupção segue até o fim deste mês

Atendimento de paciente em Unidade Básica de Saúde, em Caraguatatuba; consultas suspensas após registro de contaminações da equipe

Depois de registrar Depois de registrar 
primeira morte por primeira morte por 
H3N2, Caraguá adia H3N2, Caraguá adia 
eventos de verãoeventos de verão

Após registrar a primeira 
morte em decorrência da 
nova cepa do vírus Influen-
za, a H3N2, a Prefeitura 
de Caraguatatuba decidiu 
adiar os eventos de verão. A 
medida foi anunciada nesta 
terça-feira (11).

Segundo informações da 
secretaria de Saúde, o óbito 
foi de um adolescente, em 
dezembro. A morte do jovem 
de 17 anos por H3N2 foi 
confirmada pelo Instituto 
Adolf Lutz. Mais dois casos de 
contaminações pela doença 
também foram informados, 
além de um para influenza, 
ainda sem identificação. 

Com o cenário de surto gri-
pal junto à uma nova onda de 
casos de Covid-19, os eventos 
municipais estão adiados, 
sem datas confirmadas, como 
o “Arena Verão Esportiva”, 
“Vem pro Som” e o “Desafio 
de Gigantes”, que reuniriam, 
em janeiro, músicos locais e 
de renome. Eventos particu-
lares e shows previstos, ainda 
para este mês, também terão 
de ser adiados.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Nos últimos dez dias, cerca 
setecentos casos de Covid-19 
foram identificados por meio 
de testes nas UPA’s e labo-
ratórios particulares. Com 
o aumento da quantidade 
de pacientes contaminados 
pelo vírus, e para conter o 
cenário pandêmico, a Pre-
feitura ampliou em mais 
dez leitos a Casa de Saúde 
Stella Maris. 

Segundo o responsável 
pela pasta, Gustavo Boher, 
a procura por atendimento 
médico com sinais de sín-
drome gripal foi de duas 
mil pessoas diariamente nas 
UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento). “Eu venho 
alertar a todos: nesse mo-
mento não podemos deixar a 
guarda cair, temos que usar 
máscara, álcool em gel, man-
ter o distanciamento e evitar 
aglomerações”, ressaltou.

A Prefeitura de Caragua-
tatuba teve o funcionalismo 
público afetado por conta 
dos casos de Covid-19 e 
H3N2, com servidores conta-
minados, inclusive médicos. 
Segundo as autoridades 
municipais, os eventos po-
deriam prejudicar o atendi-
mento à população.

Marcados para janeiro, “Arena Verão”,
“Vem pro Som”, “Desafio do Gigante” e
shows privados devem ser remarcados

Partida de volei de praia, válida pela edição 2020 do Arena Verão

Fotos: Reprodução PMC
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Quase um mês depois, Quase um mês depois, 
tráfego pela BR-459 é tráfego pela BR-459 é 
parcialmente liberadoparcialmente liberado
Automóveis são proibidos de transitar durante 
a noite; Dnit mantém obra de readequação da 
estrada após deslizamento de terra em Piquete

Da Redação
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Após quase um mês interdi-
tado, o trecho de Piquete da 
rodovia BR-459 foi parcial-
mente liberado para o tráfego 
na tarde da quinta-feira (13). 
Para não prejudicar o anda-
mento das obras de recupera-
ção da pista, os motoristas e 
motociclistas podem utilizá-la 
apenas das 6h às 18h.

Interditada desde 18 de 
dezembro passado após que-
das de barreiras em diversos 
pontos, a estrada diariamente 
é analisada pela equipe téc-
nica do Dnit (Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes), responsável 

pela obra de readequação, 
que ainda não possui um 
prazo de conclusão.

Para diminuir os transtor-
nos causados aos moradores 
de Piquete e região, o Dnit 
permite, desde a quinta-feira, 
o tráfego pela BR-459 através 
do sistema “Pare e Siga”, que 
consiste em liberar, por dez 
minutos, um sentido por vez 
da pista para o fluxo dos 
automóveis. Apesar de livre 
para a circulação das 6h às 
18h, a rodovia poderá ser 
novamente interditada em 
caso de fortes chuvas.

De acordo com o órgão 
federal, estão autorizados a 
transitar pela estrada apenas 
carros de passeio, motoci-
cletas, vans, caminhões com 

até dois eixos e ônibus de até 
três eixos.

Em seu perfil oficial na 
rede social Instagram, o 
prefeito de Piquete, Rômulo 
Kazimierz, o Rominho (PSDB), 
revelou que participou de 
uma reunião na quarta-feira 
(12) com o superintendente 
regional do Dnit, Sérgio Hen-
rique Codelo, em São Paulo. 
Na ocasião, eles discutiram 
alternativas para viabilizar 
a liberação parcial da pista, 
inclusive com o sistema “Pare 
e Siga”. 

Em sua postagem, Rominho 
ressaltou que está diariamen-
te acompanhando o anda-
mento da obra de recupera-
ção da BR-459 e mantendo 
contato com o órgão federal. Deslizamento de terra no trecho Piquete da BR 459; Dnit libera estrada para reduzir transtorno a motoristas

Fotos: Divulgação PRF

Sede da Câmara de Roseira, que aprovou alterações na mesa diretora

Câmara de Roseira altera regimento Câmara de Roseira altera regimento 
e elege presidente e mesa diretorae elege presidente e mesa diretora
Orçado em R$ 345 mil; serviço tem previsão de conclusão para março

A Câmara de Roseira tem 
uma nova mesa diretora para 
os próximos 12 meses. A mu-
dança supriu a vacância no 
plenário após a renúncia de 
dois vereadores. Em sessão 
extraordinária, eleições in-
ternas determinaram a nova 
formação para comandar os 
trabalhos do Legislativo.

Os 11 vereadores elegeram 
como novo presidente da 
Câmara Isaías Eleutério da 
Silva, o ‘Daio da Farmácia’ 
(PP). Foram eleitos para as 
funções de vice-presidente 
Francisco da Silva Moreira, 
o Gandola (PL); primeiro se-
cretário João Newton Vieira 
(João da Estação) e segundo 
secretário, Professor Adriano 
Leão (PL).

A eleição ocorreu depois 

que a então presidente, Ma-
ria Cecília dos Santos Duque 
(PSDB), e o primeiro secretá-
rio do Legislativo, Daio da 
Farmácia renunciaram aos 
cargos.

Segundo o novo presidente 
da Câmara, a mudança só foi 
possível graças a uma alte-
ração no regimento interno, 
feita no início de 2021, que 
permite a nova votação de 
forma anual. Antes disso, os 
mandatos da mesa diretoria 
eram de dois em dois anos. 
Com um acordo feito pelos 
parlamentares e pela alte-
ração no regimento, a Casa 
pode ter quatro presidentes 
diferentes durante a mesma 
legislatura.

Projetos e pautas – O ano 
de 2021 foi marcado por 
assuntos polêmicos que 
passaram pela avaliação da 
Câmara de Roseira, entre 
eles, a votação das contas do 

Leandro Oliveira
Roseira

ex-prefeito Jonas Polydoro, 
referentes a 2016, que termi-
nou com rejeição por 6 a 2 e 
muita discussão. O projeto de 
lei foi amplamente debatido 
e a maioria dos parlamenta-
res acompanhou o parecer 
do Tribunal de Contas, que 
rejeitava os dados.

Outra pauta discutida no 
fim do ano passado foi o 
funcionamento das farmá-
cias da cidade durante o 
dia todo. Um projeto de lei 
tentava tornar obrigatório o 
funcionamento das entida-
des comerciais por 24 horas. 
Mesmo com posicionamen-

Foto: Reprodução CMR

tos contrários e indicações 
de que a proposta poderia 
ter indícios de inconstitu-
cionalidade, ela terminou 
aprovada.

Em outubro de 2021, a 
Câmara deu aval para cria-
ção do Conselho da Mulher, 
proposta encaminhada pela 

Prefeitura de Roseira. Neste 
ano outras pautas de inte-
resse social e voltadas para 
a defesa da mulher devem 
ser discutidas no plenário 
do Legislativo. As sessões 
serão retomadas em feve-
reiro, após fim do recesso 
parlamentar.


