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Após longa indefinição, 
o Carnaval deste ano está 
oficialmente cancelado em 
mais duas cidades da região. 
Guaratinguetá e Pindamo-
nhangaba anunciaram que 
não vão mais realizar a festa 
de Momo em fevereiro.

Com tradição na folia de 
escolas de samba e blocos de 
rua, Guaratinguetá foi uma 
das últimas cidades da região 
a determinar o cancelamento 
da festa. A decisão foi tomada 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC) após forte aumento de 
procura por atendimentos 

Com alta de casos 
de covid, Guará 
e Pinda decidem 
cancelar Carnaval
Soliva confirma medida depois de reunião com 
Oesg; debate em Pinda gerou polêmica nas redes

de pessoas com sintomas 
gripais e internações por Co-
vid-19. O anúncio foi feito no 
fim da tarde de quinta-feira 
(20), depois de uma reunião 
com o Comitê de Combate 
a Pandemia e apresentação 
dos dados epidemiológicos. 
Já em Pindamonhangaba, a 
elevação dos casos de infec-
ção pelo novo coronavírus 
e a pressão para o cancela-
mento das festividades car-
navalescas levou à decisão 
de suspender as atividades 
referentes ao Carnaval 2022. 
Em nota publicada na manhã 

desta sexta-feira (21), o Mu-
nicípio destacou que somen-
te nos vinte primeiros dias de 
janeiro foram contabilizados 
2.668 novos casos e cinco 
óbitos, contra 180 novos ca-
sos e quatro mortes durante 
todo o mês de dezembro. 
População e vereadores ten-
cionaram pelo cancelamento 
da programação, seguindo 
decisões tomadas em outras 
cidades da região, como Lo-
rena, Aparecida, Caraguata-
tuba, Ubatuba e São Luiz do 
Paraitinga.

Fotos: Leandro Oliveira
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Menino recebe aplicação do imunizante contra covid; público infantil é foco de vacinação na região

Em meio à vacinação con-
tra a Covid-19, o Ministério 
da Saúde decidiu imunizar as 
crianças na faixa etária de 5 à 
11 anos. A nova atualização 
do público vacinal, que tem 
início com pessoas que apre-
sentem comorbidades, segue 
até completar o cronograma. 
O imunizante autorizado pela 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) é do 
fabricante da Pfizer, a BioN-
TecH, com o intervalo de oito 
semanas entre a primeira e 
segunda dose.

Região avança 
com vacinação 
contra a Covid 
para crianças
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Com aumento na procura 
por atendimento de pacientes 
com suspeita de Covid-19, cida-
des da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) estão sem testes 
para identificar a doença. A 
situação é a realidade dos mu-
nicípios de Areias, Cruzeiro e 
Cachoeira Paulista. Para saber 
se a pessoa está infectada, o 
SUS (Sistema Único de Saúde) 

Municípios da RMVale enfrentam falta 
de teste para identificação da Covid-19

utiliza dois tipos de teste, o 
RT-PCR, na qual introduz haste 
com algodão no nariz e colhe 
material genético e o antígeno, 
que é mais conhecido como 
teste rápido. Em Cruzeiro, a 
Santa Casa informou, em nota, 
que suspendeu a testagem 
de pacientes não internados 
e uma nova remessa já foi 
comprada. A cidade aguarda 
um posicionamento dos forne-

cedores. “A alta transmissibili-
dade de doenças respiratórias 
causou aumento exponencial 
de casos, o que ocasionou 
o desabastecimento global 
de testes nos fornecedores. 
Desta forma, os testes que 
ainda estão em nosso banco 
de reserva serão realizados 
em pacientes hospitalizados" 
(trecho da nota).

O Pronto Socorro de Guara-
tinguetá retomou os atendi-
mentos gerais após o Hospital 
Frei Galvão, que administra o 
PS, ter informado que suspen-
deria a atenção, exceto para ca-
sos de urgência e emergência. 
A interrupção durou menos de 
um dia. Apesar da mudança, a 
unidade não atenderá pacien-
tes com sintomas gripais, já 
que no município o Hospital de 
Campanha é ponto de referên-
cia para atendimentos dessa 
natureza. Antes da suspensão, 
entre quarta (19) e quinta-feira 
(20), o hospital concentrava 
uma média de quatrocentos 
atendimentos a pessoas com 
gripe por dia.

Após reduzir 
atendimentos 
no PS, Frei 
Galvão recua
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Após conquistar o apoio 
financeiro do Governo do 
Estado, Cruzeiro iniciou na 
terça-feira (18) a reforma da 
tradicional praça do Santo 
Cruzeiro, que conta com uma 
vista privilegiada da paisagem 
da cidade. Orçada em R$ 426 
mil, a obra busca tornar o lo-
cal um dos principais pontos 
turísticos do munícipio. A 
reforma conta com recurso 
estadual de R$ 395 mil pro-
veniente do Dadetur.

Prefeitura 
inicia obra do 
Santo Cruzeiro 
com R$ 426 mil
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O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), lança 
neste sábado a pedra funda-
mental e o edital para cons-
trução do Hospital Regional 
em Cruzeiro. A solenidade 
marca dois dos primeiros 
passos concretos para ela-
boração de um centro de 
atendimentos hospitalares 
com foco nas 17 cidades das 
regiões do Vale da Fé e Vale 
Histórico. Batizado como 
"Tripé da Saúde", o Regional 
terá seu núcleo principal em 
Cruzeiro e dois braços nas 
santas casas de Lorena e 
Guaratinguetá.

Na região, 
Doria lança 
edital do HR 
em Cruzeiro
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Combate à 
Covid-19 fica 
mais rigoroso 
em Canas

A Prefeitura de Canas publi-
cou na quarta-feira (19) um 
decreto com medidas restriti-
vas de contenção à Covid-19. O 
documento impõe a diminuição 
na capacidade de clientes em 
estabelecimentos e determina 
que a carteira de vacinação seja 
apresentada ao entrar nesses 
locais. A prefeita Silvana Zanin 
(PDT) destacou que a medida 
é uma tentativa de garantir 
segurança à cidade, já que uma 
parte da população não tem 
seguido os cuidados na luta 
contra o vírus.

Folia nas ruas de Pindamonhangaba durante o Carnaval de 2020; cidade anuncia cancelamento das festas
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A PANDEMIA E A RENDA
A maior pandemia sanitária do 

mundo vai fazer em março próximo, 
dois anos, considerando a data de 11 
de março de 2020, segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde.

O país com a pandemia ficou 
social e financeiramente mais de-
sigual.

Antes da pandemia, segundo o 
Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, já colocava o 
país na sétima posição de país mais 
desigual do mundo, na frente de 
países africanos.

Em 2019, segundo estudos do 
Banco Mundial o país possuía 51,7 
milhões de brasileiros abaixo da lin-
da da pobreza (salário de US$ 1,90 
por dia – R$ 211,00) e 24,7% do 
total da população com uma renda 
de R$387,07.

Com a chegada da Covid-19, 
em março de 2020, o mercado de 
trabalho já apresentava sinais de 
fragilidade.

Segundo estudos da FGV, Centro 
de Políticas Sociais da Fundação 
Getúlio Vargas, utilizando o índice 
Gini, o país ficou na posição 0,6257, 
- quanto mais desigual, próximo 
de 1.

A desigualdade está intimamente 
ligada a questão da renda.

Os números indicam que houve 
uma queda significativa na renda 
da população, alcançando a cifra de 
20,1%, o tamanho da queda da renda 
da população no segundo trimestre 
de 2020, ou seja, no início da pan-
demia, considerada pelo presidente 
como uma “gripezinha”.

O interessante, a queda da renda 
da população no segundo trimestre 
atingiu diferentes níveis de perda 
no rendimento, 10% nos mais ricos, 
mas não tanto com a população de 
baixa renda.

Como sempre, os de baixa renda 
pagam o prejuízo!

Em fevereiro de 2021, no de-
correr da pandemia, cerca de 17,7 
milhões de brasileiros voltaram 
para a linha da pobreza atingindo o 
número de 27,2 milhões de pessoas.

Será que os candidatos vão se 
lembrar que o governo Dilma – o 
poste do ex-presidente Lula - autora 
desta façanha?

O auxílio emergencial trouxe um 
alento à economia impedindo um 
desastre maior na renda. 

Com a redução do valor do au-
xílio emergencial a queda da renda 
média, com efeito no índice da po-
breza na faixa populacional mais 
necessitada.

Enquanto desenvolvia a tramita-
ção do auxílio emergencial a dificul-
dade em identificar os necessitados.

Descobriu-se uma nova catego-
ria de brasileiros pobres: os “invisí-
veis”: 38 milhões de brasileiros, sem 
carteira assinada e nenhum auxílio 
assistencial.

A pandemia veio agravar outro 
flagelo social: o problema da fome!

A Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares (POF), divulgado em setem-
bro de 2020, no país 10,3 milhões de 
pessoas viviam em regime de Inse-
gurança Alimentar Grave (IA grave) 
em 3,1 milhões de domicílios.

Este nível de insegurança ali-
mentar grave significa que houve 
ruptura nos padrões de alimentação 
resultante da falta de alimentos entre 
todos os moradores, incluindo as 
crianças.

Na área rural o cenário foi mais 
expressivo.

O conceito de insegurança ali-
mentar é quando não há acesso 

regular e permanente a alimentos 
de qualidade suficiente.

A pandemia chega ao mundo e 
particularmente no país no momento 
de redução da nossa capacidade de 
responder diante da fragilidade de 
nossa economia e da situação fis-
cal, mas com recursos para a classe 
política!

A história econômica do país a 
nos lembrar que em tempos de crise 
os setores mais pobres são os que 
mais sofrem.

Este fato está se tornando uma 
característica do nosso país.

Não deveria ser assim!
Por outro lado, sabemos também 

que são os primeiros a serem atin-
gidos pelas crises e os últimos para 
recuperarem este processo danoso.

Dá uma sensação de angústia!
A pandemia escancarou o trágico 

quadro da desigualdade econômica 
e social do país.

As políticas públicas e sociais 
que poderiam aliviar este drama, 
com a transferência de recursos aos 
mais pobres, mostra a sua eficiência 
limitada por restrições orçamentá-
rias dos governos, nos três níveis.

É urgente que as políticas pú-
blicas voltadas a proteção social 
da população sejam perenes e não 
oscilem conforme o movimento da 
economia.

Está mais do que provado a ne-
cessidade de medidas constantes no 
combate à desigualdade de renda e 
eliminação da pobreza.

Este tema está no projeto de 
governo de qual candidato?

 A história econômica do país 
a nos lembrar que em tempos 

de crise os setores mais pobres 
são os que mais sofrem.

“O valor está em 
eleger o menor mal, 

por horrível que seja”
 Sthendhal

Política a conta-gotas...
Indefinidos & definidos

A 990 dias das eleições munici-
pais em Lorena, nomes de prováveis 
candidatos a prefeito começam ser 
ouvidos nas mais diferentes rodas 
da cidade. Das manhãs de sábado no 
Mercadão, ouve-se que Fábio Mar-
condes está ‘com sangue no olho’ 
para subir no palanque com Major 
Lescura; Marietta Bartelega é bem 
comentada numa eventual dobrada 
com Fábio Longuinho; Adilson 
Sampaio tem convite para vice, 
assim como Renato Marton; Daniel 
Munduruku, Flavia Brazuna e Beto 
Mucio estão no grupo do ‘vale a 
pena ver de novo’. Apostando no 
‘quanto mais candidatos melhor 
será’, o grupo de Sylvio Ballerini 
trabalha seu processo de reeleição, 
com a necessidade de um novo vice 
– disseram que Maurinho Fradique 
tem articulado dentro e fora da ad-
ministração tentando se viabilizar 
para o desafio. Quem viver, verá!!!

Efeito urnas passadas
A atual projeção de nomes – tan-

to pra cima quanto para baixo – no 
cenário político de Lorena, tem 
muito a ver com o favor prestado 
pelas urnas de 2020, que acabou dis-
sipando boa parte da ‘quadrilha’ da 
Baronesa de Santa Eulália. É certo 
que alguns conseguiram se aninhar 
na administração dos Ballerini's, 
mas até 2024 muitas coisas devem 
acontecer...

‘Lamento das urnas’
Em análise da fase inicial do 

governo de Luiz Carlos Siqueira 
– o Piriquito, em Aparecida, uma 
frase virou ‘chavão’ pelos balcões 
da cidade: “votou nele, bem feito, 
agora aguenta!” Pior, que até entre 
integrantes de estafe do governo, 
as previsões de uma administração 
pautada com realizações são desa-
nimadoras.

Cenário eleitoral
Com a administração de Piriqui-

to à deriva, resta ao mercado político 
especular o que pode acontecer no 
cenário nas próximas 138 semanas: 
o vereador Xande arrumar um bom 
vice para representar o grito do 
povo; o empresário João Vicente 
ganhar mais fôlego; a presidência 
da Câmara fortalecer ainda mais a 
imagem de Gu Castro como admi-
nistrador; o terceiro colocado no 
pleito passado continuar acordando 
ao meio dia; Zé Louquinho tentar 
novamente emplacar sua afilhada 
e as polêmicas do vereador André 
Monteiro se transformarem em ‘ca-
cife eleitoral’. Só vivendo pra ver...

Bola de cristal
É consenso entre os cientistas 

políticos de Guará – tanto os ec-
léticos que marcam presença no 
Esperança, como os do baixo clero 
do Ponto Chique e balcões da peri-
feria – que dependendo ‘de quem’ 
o prefeito Marcus Soliva indicar 
para sua sucessão, vai ser possível 
avaliar se ele pretende voltar ao 
comando em 2028. Por enquanto, 
Regis Yasumura, João Vaz e Miguel 
Sampaio são nomes do cotidiano 
da administração que mais se espe-
culam como possíveis indicados. 
Disseram que os vereadores Marcio 
Almeida e Dani Dias foram sonda-
dos como eventuais vices para o 
futuro indicado.

Ação de despejo
Ao que tudo indica o PSDB de 

Guaratinguetá está sendo preparado, 
naturalmente até certo ponto, para 
mudança de inquilinos. Depois 
que o ex-prefeito Francisco Carlos 
atuou contra Doria, na torcida por 
Eduardo Leite na convenção que 
definiu a legenda para presidente, 
seu cronômetro no partido dispa-

rou – como não tem coragem de 
acompanhar Alckmin no palanque 
de Lula, deve se alinhar como regra 
dois no PSD de Junior Filippo. Tu-
canos tradicionais da cidade como 
Dr. Marcelo Meirelles, entre outros 
de plumagem especial, já haviam se 
manifestado por suas desfiliações. 
Dependendo do resultado das urnas 
desse ano, poderá chover pretenden-
tes para formar o ‘novo PSDB’ na 
terra do Frei.

Remanejamento
Pelo jeito não foi apenas o can-

celamento do Carnaval que movi-
mentou as rodas políticas de Guará 
esta semana; a nomeação de Marco 
Baracho para chefia de gabinete 
do prefeito Marcus Soliva foi um 
tiro no pé daquele vereador que 
posa de justiceiro na terra do Frei 
e sonha um dia estar mais próximo 
dos cofres municipais. Como diz o 
ditado: “quem muito desdenha, quer 
comprar”...

R$ 15 milhões em ação
É público e notório em Potim, 

que a prefeita Erica Soler está 
animada com os avanços de seus 
projetos neste segundo mandato. O 
convênio com o Estado, de cerca 
de R$ 15 milhões para pavimentar 

dois importantes 
acessos na cida-
de – de um lado 
a ligação secun-
dária à Guará 
e do outro, o 
trecho que vai 
aos presídios em 
direção à Pinda 
– por exemplo, 
é um deles. Ou-

tras expectativas com final feliz, a 
concessão onerosa que vai garantir 
a qualidade da água à população 
e a construção do novo complexo 
administrativa da Prefeitura devem 
garantir inclusive reforço eleitoral 
para sua sucessão, mesmo sem um 
nome definido. Quem será?

E por falar em sucessão...
...em Potim – três nomes se des-

tacam nos comentários políticos do 
pedaço: Rogério Tigrão, Emerson 
Tanaka e Marcinho do Supermer-
cado. Claro que são esperados pelo 
menos seis ou sete candidaturas para 
2024, com a possibilidade do grupo 
da prefeita Erica Soler – leia-se Ma-
teusão, lançar alguém ‘zerado’ de 
envolvimento político e partidário.

O que muitos querem saber
Com uma sequência de dois ou 

três vereadores testados positivo 
para covid na Câmara de Cachoeira 
– pelo menos por enquanto – quando 
o presidente Pregão virá a público 
para revelar se é contra a vacina por 
questões políticas ou se de fato é 
negacionista?

Caminho do ouro
A passagem de João Doria pela 

região neste sábado foi promessa de 
peregrinação nas cidades de Cru-
zeiro e Guaratinguetá. Não apenas 
prefeitos ansiosos por uma res-

posta favorável 
a novos recursos, 
mas também re-
presentantes das 
entidades de saú-
de, em especial 
das santas casas 
– esperançosos 
pela liberação 
das especialida-

des do Regional e os valores dos 
convênios pendentes, cuja as pro-
messas já estão fazendo aniversário.

Palanque quebrado
Quem diria que as discussões 

sobre a realização do Carnaval em 
Pinda fossem servir de ‘palanque 

eleitoral’ para o vereador Vela do 
PT! Em rota de colisão com Isael 

Domingues, o 
candidato petis-
ta teve de ouvir 
do prefeito que 
“ninguém pode 
desmarcar o que 
nunca marcou”; 
ou seja, a pro-
gramação  da 
festa de Momo 

pertence aos carnavalescos, apenas 
a liberação dos espaços à Prefeitura, 
e que no momento certo, a situação 
se define.

Malhando o 'Judas'
Se ao invés de Carnaval a pro-

gramação fosse do tal do sábado de 
aleluia, adivinha quem o público 
de Pinda, adepto da folia, elegeria 
para Judas? Com certeza não seria 
o prefeito, com seus 80% de aprova-
ção popular, que seria pendurado no 
poste – representado por um boneco 
na hora ‘malhar o Judas’...

Atração dos opostos
Rola entre os bem informados 

de Pinda que o vereador Norberti-
nho pode contrariar seu partido – o 
PP que fechou com Bolsonaro – e 
apoiar a candidatura do petista Heri-
velto Vela. Disseram que para o seu 
‘Dindo’ tudo bem, se o santinho for 
junto com seu federal do PP...

Vacina eleitoral
Tem ‘gente do PT’ de Pinda tor-

cendo para o presidente da Câmara, 
José Carlos – o Cal, não aceitar o 
desafio de candidatar-se a deputado 
estadual. Segundo os analistas do 
Mercadão, se Cal for candidato, 
seria uma espécie de tsunami na 
candidatura vermelha da cidade. 
Perguntem ao Everton Chinaque!!!

Aporte de R$ 7 milhões
O prefeito Antonio Mineiro 

aprovou na Câmara, esta semana, 
um aporte de R$ 7 milhões para 
Santa Casa de Cachoeira – ainda sob 
intervenção do município. Segundo 
o Executivo, este recurso do muni-
cípio deverá ser repassado de forma 
fracionada para manter o hospital ao 
longo do ano.

Intervenção em cheque
Ainda sobre a Santa da Casa 

de Cachoeira, o prefeito estuda 
um meio de transferir a entidade 
hospitalar à uma iniciativa privada 
que tenha reconhecimento público 

e credibilidade. 
Na última sex-
ta-feira, Mineiro 
esteve mais uma 
vez em reunião 
com a diretoria 
estratégica da 
Santa Casa da 
cidade de São 
José dos Cam-

pos, que poderá num futuro bem 
próximo assumir o comando total 
do hospital local, como forma de 
reverter a intervenção da Prefeitura, 
que ao longo de mais de 20 anos 
vem se agravando.

Papagaio come milho...
...periquito leva fama! Comen-

ta-se pelos corredores da muni-
cipalidade de Lorena que a velha 
estratégia de bater em pessoas 
por meio de mãos alheias traz à 
lembrança de muitos os períodos 
dos ex-prefeitos Aloísio Vieira e 
Paulo Neme – que agora, na versão 
moderna, através das redes sociais, 
substituindo os bilhetinhos e os re-
cadinhos auriculares. A prova disso 
é o próprio prefeito Sylvio Ballerini, 
que se deixar levar por esse jogo de 
intrigas, passará enxergar fantasmas 
onde nunca existiram e conspirações 
que jamais foram conjecturadas...
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Pinda cancela liberação para eventos abertos de Carnaval
Pressão sobre definição da Prefeitura aumentou após disparo de casos de covid e síndromes gripais em janeiro

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com a elevação dos casos 
de infecção pelo novo co-
ronavírus, a pressão para o 
cancelamento das festividades 
carnavalescas em Pindamo-
nhangaba levou à decisão 
de suspender as atividades 
referentes ao Carnaval 2022. 
Em nota publicada na manhã 
desta sexta-feira (21), o Muni-
cípio destacou que somente 
nos vinte primeiros dias de 
janeiro foram contabilizados 
2.668 novos casos e cinco 
óbitos, contra 180 novos casos 
e quatro mortes durante todo 
o mês de dezembro.

População e vereadores ten-
cionaram pelo cancelamento 
da programação, seguindo 
decisões tomadas em outras 
cidades da região, como Lore-
na, Guaratinguetá, Aparecida, 
Caraguatatuba, Ubatuba e São 
Luiz do Paraitinga.

A solicitação foi endossada 
pelo vereador Herivelto Vela 
(PT). No último sábado (15), o 
parlamentar pediu para que 

a cidade oficializasse sobre o 
cancelamento. “Não é o mo-
mento de se ter Carnaval. Vai 
acontecer, sim, um colapso na 
saúde. (...) Não queremos que o 
Vale do Paraíba seja referência 
negativa no quesito Carnaval”, 
afirmou em vídeo divulgado, 
que possui mais de seiscentos 
compartilhamentos nas redes 
sociais.

Em resposta, o Comitê de 
Enfrentamento à Covid-19 da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou medidas sobre 
os eventos para controlar a 
disseminação de novos casos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus.

Uma nota oficial frisou que 
o Município “recomenda a não 
realização de atividades sociais 
que gerem concentração de 
pessoas como grandes festas, 
baladas e shows com público 
em pé, ou que seja, realizada 
dentro das normas definidas 
pelo Governo do Estado, que 
permite lotação de até 70% 
da capacidade do espaço. As 
autorizações de interdição de 
via e espaços públicos emitidas 
pelo Deptran para a realização 

de festas e eventos de Carnaval 
estão suspensas, conforme 
solicitação do Comitê de En-
frentamento”.

Mesmo com o anúncio, a Pre-
feitura manteve para esse ano, 
em versão virtual, a realização 
do tradicional Festival de Mar-
chinhas, e garantiu que “nunca 
foi prevista programação de 
eventos carnavalescos para 
2022, não realizando contato 
e contratações de blocos carna-
valescos e atrações musicais”.

Referência – Fortalecido 
após a trágica inundação em 
São Luiz do Paraitinga, em 
2010, o Carnaval de Pindamo-
nhangaba passou a trazer os 
blocos luizenses como atrações 
para as festividades de rua. Nos 
últimos anos, se tornou um dos 
mais importantes da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Em 2020, a estimativa de 
público foi de oitenta mil pes-
soas entre os cinco dias de 
programação. Blocos tradi-
cionais da época como Juca 
Teles e Barbosa arrastaram, em 
2018, 25 mil e 40 mil foliões, 
respectivamente.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após longa indefinição, 
o Carnaval deste ano está 
oficialmente cancelado em 
Guaratinguetá. O município, 
que tem tradição na folia de 
escolas de samba e blocos 
de rua, foi uma das últimas 
cidades da região a deter-
minar o cancelamento da 
festa. A decisão foi tomada 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC) após forte aumento de 
procura por atendimentos de 
pessoas com sintomas gripais 
e internações por Covid-19.

O anúncio foi feito no fim 
da tarde de quinta-feira (20), 
depois de uma reunião com o 
Comitê de Combate a Pande-
mia e apresentação dos dados 
epidemiológicos.

A decisão foi acatada pelas 
agremiações carnavalescas e 
pela Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Gua-
ratinguetá). São seis escolas 
em Guaratinguetá. Cada uma 
recebe R$ 25 mil de repasses 
feitos pela Prefeitura para 
este ano, na contrapartida 
de realizar apresentações 
culturais e cumprir etapas 
impostas pelo edital.

Com o cancelamento dos 
desfiles, a Oesg propôs que 
para que as agremiações não 
percam os últimos pagamen-
tos dos repasses, sejam feitas 
apresentações transmitidas 
ao vivo pelas redes sociais nos 

Com avanço de casos e internações por 
Covid-19, Guaratinguetá cancela Carnaval
Prefeito confirma cancelamento; escolas de samba estudam estratégias para ações fechadas e restritas

dias de Carnaval em um local 
restrito, com número limitado 
de componentes por escolas 
de samba e sem a presença 
de público. “Acho que a ideia 
é perfeita, a gente vai evitar 
as aglomerações e torcer para 
que o comitê de crise aprove”, 
iniciou o vice-presidente da 
Oesg, Luciano Vagner. “Até 
então a gente tem uma ideia 
de fazer duas escolas por dia, 
com uma quantidade mínima 
de elementos e máxima para 
evitar aglomeração, simulan-
do o desfile dentro do recinto, 
transmitido via live pela Pre-
feitura”, concluiu.

Dos R$ 25 mil para cada 
agremiação, R$ 14 mil já fo-
ram pagos, segundo Vagner. 
Os demais repasses serão fei-
tos caso haja a apresentação 
no Recinto de Exposições. Ain-
da segundo o vice-presidente, 
cada escola deverá fazer uma 
apresentação na sua pró-
pria quadra, para substituir 
as apresentações previstas 
para as noites de samba e 
seresta, que também foram 
canceladas pela Prefeitura. 
Com as duas apresentações, 
as agremiações receberão 
os R$ 11 mil restantes. Os 
eventos restritos só serão 
realizados se o Comitê de 
Saúde autorizar.

Limite – Se em dezembro 
o discurso de Marcus Soliva 
era otimista em relação aos 
números da Covid-19 no mu-
nicípio e a possível realização 
do Carnaval, na segunda quin-

zena de janeiro o cenário mu-
dou completamente. Antes, o 
percentual de ocupação de 
leitos era quase nulo. Agora, 
são mais de 50% de leitos de 
enfermaria e 90% de leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do SUS (Sistema 
Único de Saúde) ocupados.

Além da Covid-19, Guara-
tinguetá acendeu o alerta 
para os casos e mortes pro-
vocadas pela variante gripal 
H3N2. Nesta semana foram 

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, reúne imprensa para abordar o cancelamento do Carnaval 2022

Folia nas ruas de Pindamonhangaba durante o Carnaval de 2020; cidade anuncia cancelamento das festas

Fotos: Leandro Oliveira
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confirmadas duas mortes, 
sendo a última oficializada 
pela secretaria de Saúde na 
quinta (20), de uma mulher 
de 57 anos, não vacinada e 
que tinha comorbidades. No 
mesmo dia um novo óbito por 
Covid-19 foi registrado, de 
um homem de 76 anos. 

“Aquele test-drive que eu 
falei que ia acontecer no final 
do ano, aconteceu. Natal, Ano 
Novo, feriados todos, férias, 
os casos explodiram”, afirmou 

o prefeito. “Tomamos a deci-
são de cancelar o carnaval de 
rua, de blocos de embalo, de 
bandas, dos desfiles na aveni-
da, para evitar aglomerações. 
Saúde pública em primeiro lu-
gar, preservar vidas humanas, 
evitar a explosão de casos, 
porque quantos mais casos, 
mais variantes teremos”, 
detalhou Soliva.

Restrições – O prefeito 
confirmou em coletiva de 
imprensa que as secretarias 

de Administração e Justiça e 
Cidadania vão elaborar um 
novo decreto limitando a 
capacidade de locais, como 
bares e restaurantes, a 70% 
de ocupação. De acordo com 
Soliva, será vetada a presen-
ça de pessoas em pé nesses 
locais. O prefeito citou que 
eventos fechados para o 
Carnaval e demais shows ou 
apresentações só serão per-
mitidos se seguirem a publi-
cação da Prefeitura, que pode 
ser feita neste fim de semana, 
com vigência a partir de 23 
de janeiro a março deste ano.

“Todos os eventos não po-
dem haver aglomeração aci-
ma da capacidade de 70%, de 
acordo com a AVCB do Corpo 
de Bombeiros. Local privado 
tem que ter o AVCB, 70% de 
ocupação do público sentado, 
não pode ter aglomeração 
de pessoas em pé. Quem for 
fazer algum evento de apre-
sentação de Carnaval em al-
gum bar que vá acontecer nos 
próximos finais de semana, 
vai ter que seguir as normas 
da Vigilância Sanitária para 
evitar problemas com a fis-
calização”, destacou Soliva.

A Polícia Militar vai ampliar 
o contingente de militares 
na Atividade Delegada para 
reforçar a fiscalização de 
regiões que concentram ba-
res e atividades noturnas no 
município. O decreto não foi 
publicado até o fechamento 
desta edição, mas terá valida-
de a partir do próximo dia 23.

Prefeitura de Canas investe R$ 500 mil e implanta 
sistema de ensino Sesi na rede pública municipal
Programa deve atender cerca de novecentos alunos da creche ao nono ano; destaque para robótica

Rafaela Lourenço
Canas

O retorno das aulas presen-
ciais da rede pública municipal 
de Canas deve contar com 
uma reformulação em toda a 
estrutura acadêmica. Com um 
investimento de aproximada-
mente R$ 520 mil, a Prefeitura 
adquiriu o sistema de ensino 
Sesi (Serviço Social da Indús-
tria) para a grade curricular, 
somada a projetos de robótica.

Após um ano de análises, a 
prefeita Silvana Zanin (PDT) 

assinou o sistema Sesi de en-
sino completo para a cidade. 
A partir de fevereiro, toda a 
rede pública, desde a creche 
ao nono ano, seguirá a meto-
dologia do sistema. O projeto 
conta com a capacitação e 
qualificação dos professores 
e gestores com material didá-
tico, digital, aplicativo e oito 
kits de robótica.

De acordo com Silvana, para 
a metodologia e a capacitação 
foram investidos R$ 368 mil e 
mais R$ 150 mil com a robó-
tica, que serão pagos em dez 
parcelas.

O novo sistema será aplica-
do pelo próprio corpo docente, 
assim como a robótica, que 
terá 25 professores capacita-
dos. “A gente começa sempre 
pelos efetivos, mas entrando 
um novo, esse mesmo pro-
fessor que estará sempre 
com a gente na rede poderá 
passar essa capacitação”, fri-
sou Silvana, ao citar que os 
estudantes do primeiro ao 
nono ano terão o diferencial 
de aulas de robótica e inglês. 
Já o material digital, será dis-
ponibilizado apenas a partir 
do terceiro ano.

Segundo a chefe do Execu-
tivo, a intenção é renovar o 
projeto anualmente. Apenas a 
metodologia e as capacitações 
devem ser pagas novamente, 
já a robótica é de valor unifi-
cado. “Se a pessoa tem noção, 
no mínimo tem que ser dez 
anos. Se Deus quiser quero 
continuar com ele (sistema) 
sempre, para que os frutos 
venham ao longo do tempo. 
Não é do dia pra noite, embora 
a realidade mude. Começamos 
com o esporte e vamos então 
amarrar tudo no sistema Sesi”.

Ao todo, cerca de novecentos 
estudantes serão beneficiados. 

Outra cidade da região que 
tem essa parceria com a Fiesp 
é Cruzeiro, que implantou o 
sistema na rede pública mu-
nicipal em setembro de 2018, 
contemplando mais de trinta 
escolas.A prefeita Silvana Zanin em evento do Sesi ao lado de Paulo Skaf

Foto: Divulgação PMC
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Da Redação
Cruzeiro

Após conquistar o apoio fi-
nanceiro do Governo do Esta-
do, a Prefeitura de Cruzeiro 
iniciou na terça-feira (18) a 
reforma da tradicional praça 
do Santo Cruzeiro, que conta 
com uma vista privilegiada 
da paisagem da cidade. 

Orçada em R$ 426 mil, a 
obra busca tornar o local 
um dos principais pontos 
turísticos do munícipio.

De acordo com o Executi-
vo, o serviço consistirá na 
revitalização da enorme cruz 
construída há décadas no 
meio da praça e nas implan-
tações de um deck de madei-
ra ecológica, um moderno 
guarda-corpos (parapeito), 
novas artes de paisagismo e 
diversos binóculos de obser-
vação. Também serão reali-
zadas melhorias no acesso ao 
espaço público e no sistema 
de sinalização da região.

A reforma conta com re-
curso estadual de R$ 395 
mil, proveniente do Dadetur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos), e de uma 
contrapartida municipal de 
R$ 31 mil. A conquista da 
verba junto a gestão do go-
vernador João Doria (PSDB) 
foi possível já que em 2017 
Cruzeiro foi contemplada 
com o título de MIT (Muní-
cipio de Interesse Turístico).

Segundo o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) o 
principal objetivo da ação 
é tornar, definitavemente, 
a praça do Santo Cruzeiro 
um dos principais pontos 
turísticos da cidade. “Esse 
local é o nosso principal 
cartão postal e que conta 
muito da história de Cru-
zeiro. Estamos muito felizes 
de iniciarmos esta obra, que 
se Deus quiser, tornará este 
ponto mais acolhedor para 
nossa população e atrativo 
para turistas”, destacou o 
chefe do Executivo.

A expectativa municipal é 
que a obra de revitalização 
da praça do Santo Cruzeiro 
seja concluída em até 180 
dias.

Prefeitura dá início à reforma do Santo 
Cruzeiro com investimento de R$ 426 mil
Prefeito Thales Gabriel espera concluir obra de revitalização no principal cartão 
postal da cidade em até seis meses; recurso estadual chega a R$ 395 mil

Leandro Oliveira
Da Região

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), lança 
neste sábado a pedra funda-
mental e o edital para cons-
trução do Hospital Regional 
em Cruzeiro. A solenidade 
marca dois dos primeiros 
passos concretos para ela-
boração de um centro de 
atendimentos hospitalares 
com foco nas 17 cidades das 
regiões do Vale da Fé e Vale 
Histórico. Batizado como 
“Tripé da Saúde’, o Regional 
terá seu núcleo principal 
em Cruzeiro e dois braços 
nas santas casas de Lorena 
e Guaratinguetá.

Na origem do projeto, 
Doria prevê um investimen-
to de R$ 120 milhões nas 
obras, que serão realizadas 
no Recinto de Exposições de 
Cruzeiro. O anúncio é aguar-
dado há quase oito meses 
pelas autoridades políticas e 
por moradores da região. Em 
22 de maio de 2021, o gover-
nador anunciou, também em 
Cruzeiro, que investiria na 

Doria passa pela região para lançar edital de 
construção do Hospital Regional em Cruzeiro
Governador tem agenda e pautas que vão da saúde à educação; tripé da saúde começa a ganhar forma

construção do Hospital Re-
gional. Porém, desde então, 
a pauta permaneceu sendo 
tratada nos bastidores e sem 
novidades quanto aos recur-
sos investidos e prazos para 
início e término das obras.

Na época, o prefeito Tha-
les Gabriel (PSC) ressaltou 
a importância do trabalho 
coletivo dos munícipios vi-
zinhos para a conquista do 
Regional. “Nós sabemos as 
carências da saúde aqui 
na região e estamos muito 
felizes, muito contentes e 
gratos ao governador João 
Doria por estar olhando esse 
tripé da saúde aqui na região 
do Vale Histórico e Circuito 
da Fé”.

Neste sábado, Doria vai lan-
çar o edital para contratação 
das empresas responsáveis 
pelas obras. São aguardadas 
ainda informações sobre 
valores dos investimentos 
do governo estadual, prazos 
para início e conclusão dos 
serviços e quais especialida-
des serão concentradas nos 
três municípios. Atualmente, 
os pacientes das regiões do 
Vale Histórico e da Fé que 

precisam de atendimentos de 
alta complexidade são trans-
feridos para o Regional de 
Taubaté. Em alguns casos, os 
pacientes são direcionados 
para hospitais de São José 
dos Campos e até Guarulhos.

Região – Ainda em Cru-
zeiro, o governador fará a 
assinatura do Painsp (Plano 
de Ações Integradas do Esta-
do de São Paulo) e a entrega 
dos cartões do programa 
Bolsa do Povo Estudante. 
O Painsp contemplará os 
nove municípios cobertos 
pela Diretoria Regional de 
Ensino de Guaratinguetá: 
Aparecida, Areias, Bananal, 
Cachoeira Paulista, Canas, 
Cruzeiro, Cunha, Queluz e 
São José do Barreiro.

Educação – O secretário de 
Estado de Educação, Rossiele 
Soares, acompanhará a comi-
tiva do governador, mas terá 
agenda paralela em Canas, 
para o anúncio oficial da 
construção de uma creche-
-escola no município. Essa 
solenidade está agenda para 
a manhã deste sábado, entre 
9h e 11h, na Escola Professo-
ra Alice Vilela Galvão.Doria e Thales Gabriel em maio de 2021, no lançamento do HR; governador retorna à cidade para lançar edital

Fotos: Arquivo Atos

Reforma de espaço turístico em Cruzeiro; cidade recebe apoio estadual de R$ 426 mil e inicia trabalho

Fotos: Divulgação PMC

Ubatuba implanta mais
setenta vagas para
estacionamento rotativo

A Prefeitura de Ubatuba 
implantou na segunda-feira 
(17) o sistema de Zona Azul 
no espaço que abrigava a an-
tiga “Feira Hippie”, na região 
central. A iniciativa tem como 
objetivo ampliar a arrecada-
ção de recursos e aumentar a 
oferta de vagas de estaciona-
mento rotativo na tradicional 
avenida Iperoig. 

O decreto baixado na últi-
ma semana pela prefeita de 
Ubatuba, Flavia Pascoal (PL), 
estabeleceu que o controle 
e a organização das novas 
setenta vagas estão a cargo 
da Associação do Comércio 
Ambulante e Permissioná-
rios de Uso em Vias Públi-
cas, Logradouros Públicos e 
Praias do Litoral Norte. Em 
contrapartida à prestação 
do serviço, a permissionária 
tem como benefício adquirir 
as cartelas da Zona Azul com 
um desconto de 10%, podendo 
na sequência revendê-las aos 
motoristas pelo preço fixado 
pelo Executivo. 

Em nota oficial ao Jornal 
Atos, a Prefeitura explicou 
que a decisão por permitir a 
atuação da Associação do Co-
mércio Ambulante do Litoral 
Norte foi motivada pelo fato da 
Emdurb (Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano), 
responsável pela operação do 
serviço na cidade, não contar 
com um número alto de agen-
tes. O Executivo ressaltou ain-
da que a implantação da zona 
azul no trecho atende uma 
reivindicação da população e 
de turistas que enfrentavam 
dificuldades em encontrar 
vagas para estacionarem na 
avenida Iperoig, principalmen-
te durante o verão. 

Segundo a Prefeitura, o 
valor da tarifa no período das 

Da Redação
Ubatuba

9h às 17h é de R$ 2 por hora, 
sendo que os condutores só 
podem permanecer na mes-
ma vaga por até duas horas. 
Já das 17h à meia-noite, a 
cartela tem o valor único de 
R$ 20, mesmo preço cobrado 
no sistema, que opera nos ar-
redores das praias da cidade. 

O decreto municipal defi-
niu que quando a Prefeitura 
apoiar ou realizar algum 
evento no espaço que abri-
gava a antiga “Feira Hippie'', 
o sistema de estacionamento 
rotativo será suspenso até o 
fim da festividade. 

Os comerciantes que atua-
vam na “Feira Hippie”, desde 
o início de novembro do ano 
passado, estão instalados 
numa nova estrutura. Cober-
to, o centro comercial conta 
com120 boxes e sanitários 
adequados. 

Arrecadação – De acordo 
com o Portal da Transparên-
cia da Prefeitura, Ubatuba 
arrecadou R$ 1,508 milhão 
com a cobrança de zona azul 
entre os dias 31 de dezembro 
de 2021 e 8 de janeiro de 
2022. 

Desde o último dia 1, os 
motoristas pagam R$ 20 para 
estacionarem nos arredores 
das praias da cidade. O valor 
é 66% superior ao que era 
cobrado até então, que era 
de R$ 12. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba a previsão de arreca-
dação do novo ponto de zona 
azul na avenida Iperoig, mas, 
para o Executivo “é totalmen-
te imprevisível saber a receita 
de um local específico, pois 
no período da noite os carros 
do município têm isenção, 
assim como idosos e outros 
casos previstos na legislação. 
Então não é possível saber se 
o espaço será mais utilizado 
por veículos isentos ou não 
isentos" (trecho da nota).

Zona Azul é instalada em espaço da 
antiga “Feira Hippie”; ação atende 
reivindicação de frequentadores da 
avenida Iperoig na região central
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Pronto Socorro de 
Guaratinguetá retomou os 
atendimentos gerais após o 
Hospital Frei Galvão, que ad-
ministra o PS, ter informado 
que suspenderia a atenção, 
exceto para casos de urgên-
cia e emergência. A interrup-
ção durou menos de um dia. 
Apesar da mudança, a unida-
de não atenderá pacientes 
com sintomas gripais, já que 
no município o Hospital de 
Campanha é ponto de refe-
rência para atendimentos 
dessa natureza.

Antes da suspensão, entre 
quarta (19) e quinta-feira 
(20), o hospital concentrava 
uma média de quatrocentos 
atendimentos a pessoas 
com sintomas gripais por 
dia. Próximo da capacida-
de-limite de atenção diária, 
a unidade informou que fo-
caria nos casos de urgência 
e emergência, gestantes e 
crianças de até 12 anos. A 
decisão durou até a tarde 
de quinta-feira, quando uma 
reunião envolvendo repre-
sentantes da Prefeitura e 
do Frei Galvão terminou 
com acordo de retomada. 
“Não pode ser tão rigoroso 
ao ponto de não atender a 

Após reduzir atendimentos no Pronto Socorro, 
Hospital Frei Galvão recua e retoma serviços
Reunião define volta de atenção, urgência e emergência; suspensão após capacidade máxima atingida

população e manter apenas 
urgência e emergência. O 
Pronto Socorro tem que ter 
seu andamento normal e 
fazer triagem. Nos casos que 
for síndrome gripal, tem que 
direcionar para o Hospital 
de Campanha”, afirmou Soli-
va, após confirmar o retorno 
da atenção no PS.

Questionado sobre um 
suposto aditivo contratual 
com o Hospital Frei Galvão, 
Marcus Soliva confirmou a 
possibilidade. “Está sendo 
discutido juridicamente, por-
que existe a análise jurídica 
acima de tudo. Quando você 
fala em reajuste contratual, 
passa pela questão financei-
ra e jurídica”, explicou. “Se 
não tiver respaldo jurídico 
para poder alterar valor 
contratual, não tem o que 
se fazer. As contas públicas 
da Prefeitura estão rigorosa-
mente em dia. O hospital não 
está recebendo atrasado, é 
aquilo que foi contratado, 
que foi assinado”, finalizou.

O Hospital Frei Galvão 
confirmou, por meio de nota, 
que reduziu os atendimen-
tos no Pronto Socorro de 
Guaratinguetá, gerido pela 
unidade hospitalar. “Esclare-
cemos que devido ao atingi-
mento da nossa capacidade 
máxima de atendimento e 
acomodação aos pacientes, 

O Pronto Socorro de Guará, hoje abrigado nas dependências do Hospital Frei Galvão; serviço retomado após semana de polêmica com a Prefeitura

sem perspectiva imediata de 
melhora, adotamos medidas 
de contingenciamento, de 
modo que está mantido os 
atendimentos de crianças 
(até 12 anos), gestantes e 
casos de urgência e emer-
gência via remoção” (trecho 
da nota).

Ainda no comunicado, o 
hospital havia feito um apelo 
para que os moradores com 
casos de menor gravidade 
procurem as UBS (Unidades 
Básicas de Saúde) mais pró-
ximas de suas residências. A 
recomendação permanece, 
já que o Pronto Socorro não 

atenderá pacientes com 
sintomas gripais.

Antes da decisão do Frei 
Galvão, a secretaria de Saú-
de já havia informado que 
os atendimentos de casos 
de pacientes com sintomas 
gripais estavam sendo con-
centrados nas UBS’s até 

às 17h, e no Hospital de 
Campanha, ao longo das 
24 horas diárias, para evi-
tar aumento de demanda 
desses casos no Pronto 
Socorro, mas os demais 
atendimentos realizados 
no PS continuavam sendo 
prestados normalmente.

Cota única do IPTU vence no próximo dia 10 em Caraguá
Mais de oitenta mil carnês devem ser entregues aos moradores da cidade litorânea; desconto para 2022 chega a 10%

Bruna Silva
Caraguatatuba

A secretaria da Fazenda 
de Caraguatatuba deve en-
tregar pelos Correios, ainda 
neste mês, aproximadamen-
te 86 mil carnês do IPTU 
(Imposto Predial Urbano 
e Territorial Urbano). De 
acordo com o Planejamento 
municipal, os moradores que 
pagarem cota única terão 
desconto de 10% no dia 10 
de fevereiro.

O reajuste do imposto 
para 2022 levou em consi-
deração o mesmo valor do 
VRM (Valor de Referência do 
Município) estabelecido em 
11,07%, diante da variação 
entre novembro de 2020 a 

Orla de Caraguatatuba; município do Litoral Norte inicia distribuição de carnês do IPTU a 80 mil imóveis

Fotos: Reprodução PMC

outubro de 2021. O VRM 
foi calculado com base no 
INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) do 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
e passou de R$3,74 para 
R$4,15 neste ano.  É possível 
também quitar à vista até o 
dia 10 de março, garantindo 
desconto de 5%. Há ainda o 
parcelamento em dez vezes, 
com pagamento de março a 
dezembro.

A população poderá ter 
acesso à segunda via do car-
nê através do site oficial da 
Prefeitura (caraguatatuba.
sp.gov.br), na aba “Cidadão/
Tributos” ou na barra lateral 
“Serviços Online”. É preciso 
que o morador tenha em 
mãos o número da Inscrição 

Cadastral do Imóvel para 
que seja possível baixar e 
imprimir o documento. A se-
gunda via pode também ser 
solicitada no Paço Municipal, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30, na Área de 
Tributos Imobiliários, além 
do e-mail cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br e 
WhatsApp (12) 99792-3446.

O IPTU é o imposto muni-
cipal cobrado para proprie-
tários de imóveis urbanos 
como casa, apartamento, 
sala comercial ou qualquer 
outro gênero de proprieda-
de. O valor varia conforme a 
avaliação do imóvel. Todo o 
dinheiro arrecadado com o 
imposto fica no município e 
deve ser utilizado em ações 
de melhorias.
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Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2448- GABRIEL ROMANO DOS SANTOS e LETICIA RUSSI DE LIMA.  ELE, 
nacionalidade brasileira, empilhadetista, solteiro, RG: nascido no dia 01 de 
março de 1991 residente e domiciliado rua Leopoldo Macedo, no 151, ponte 
Alta, Aparecida-SP, filho de WILSON DOS SANTOS e de MARIA MADALENA 
ROMANO DOS SANTOS. ELA, nacionalidade brasileira, caixa, solteira, nascida 
no dia 22 de junho de 1999, residente e domiciliada rua Nair Monteiro Pacheco, 
no 40, São Geraldo, Aparecida-SP, filha de CLAUDEMIR DE LIMA ANGÉLICO 
e de ANDREZA VITAL RUSSI.
2435- ELI AGUIAR E MARIA NUNCIATA DE SIQUEIRA. ELE, nacionalidade 
brasileira, aposentado, divorciado, nascido no dia 03 de março de 1957, 
residente e domiciliado Rua Itatiaia, no 170, Itaguaçu, Aparecida-SP, filho de 
BENEDITO e de MARIANA NETO AGUIAR. ELA, nacionalidade brasileira, 
aposentada, divorciada, nascida no dia 28 de julho de 1947, residente e 
domiciliada Rua Itatiaia, no 170, Itaguaçu, Aparecida-SP, filha de LUIZ VICENTE 
DA CRUZ e de AUREA MARIA DE SIQUEIRA.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras  da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira  Paulista/SP, CEP 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 001/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 001/2022 na seguinte conformidade:
Item: 1 a empresa SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP, CNPJ: 00.720.129/0001-74.
Itens: 2 e 3 a empresa R2A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 27.913.349/0001-70
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de 
Registro de Preços.
Cachoeira Paulista, 19 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 002/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 002/2022 na seguinte conformidade:
Itens: 2 e 9 a empresa A R COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, 
CNPJ: 69.035.517/0001-12.
Item: 10 a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ: 00.331.788/0022-43
Itens: 7 e 8 a empresa IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ: 
67.423.152/0001-78.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura do Contrato.
Cachoeira Paulista, 19 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ: 51.783.850/0001-44
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 
nº 03/2021, tem como objeto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Familiares e Comunitários com Idosos acima de 60 (sessenta) anos, consoante Plano 
de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 20/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2021 PROCESSO 478/2021

O Município de Lorena-SP torna público que referente a Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a aquisição de produtos de higiene 
pessoal para atendimento nas creches da rede municipal de ensino pelo período de 
12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento, no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA os valores totais dos lotes 01, 
02 e 05 estão incorretos, sendo que os valores totais corretos dos lotes, estão abaixo:
Valor total do lote 01: R$ 92.905,79
Valor total do lote 02: R$ 30.966,91
Valor total do lote 05: R$ 37.125,60
A licitação continua na mesma data e horário sendo que até o dia 21 de janeiro de 2022 até 
às 08:00h (Horário de Brasília), a Prefeitura de Lorena estará recebendo as Propostas de 
Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 21 de janeiro de 2021 às 08:05h 
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
09:00h do dia 21 de janeiro de 2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS, resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO 
ao Edital de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo nº 1/2022, para fazer constar as 
seguintes alterações: Item 7.1 – Da Prova Objetiva: incluída a disciplina de “Conhecimentos 
gerais e atualidades” para as funções de Professor; alterada para 24 a quantidade e 
o peso das questões por disciplina para todas as funções. ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO: alterado o conteúdo programático da disciplina de conhecimentos 
gerais e atualidades para a função de Monitor do Transporte Escolar; incluído o conteúdo 
programático e a bibliografia referencial para as funções de Professor. A versão integral 
do presente do EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - CONSOLIDADO estará 
disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de LAVRINHAS 
(Paço Municipal, 200 – Centro – Lavrinhas/SP) e nos sites www.publiconsult.com.br e 
www.lavrinhas.sp.gov.br, e o Edital de Retificação nº 1 será publicado nos sites informados 
acima e no Jornal ATOS. LAVRINHAS, 21 de JANEIRO de 2022. - JOSÉ BENEDITO DA 
SILVA - Prefeito Municipal de LAVRINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 003/2022 - Edital nº 003/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 003/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA FUTURA E PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE 
CACHOEIRA PAULISTA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de fevereiro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:00 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
 ADNILTON DONIZETI DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil viúvo, de 54 anos de idade, nascido em Caçapava-SP, no dia 16 de abril de 1967,
residente e domiciliado Rua Prudente de Moraes, nº 201, Centro, Pindamonhangaba SP,
filho de JOÃO BATISTA DE LIMA e ERNESTINA DOS SANTOS LIMA.
SUZANA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora,
estado civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 05 de novembro de 1974, residente e domiciliada Rua Belmiro Claro Cortez, nº 29,
Vila São Paulo, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA ELIZA RAMIRO DOS SANTOS.
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, 12 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DENIS WILLIANS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
junho de 1984, residente e domiciliado Rua Professora Angelina Boueri, nº 258,
Campos Maia, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL MESSIAS MOREIRA e ELZA
APARECIDA LOPES MOREIRA.
ANDRÉA MARIA DA ROCHA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão costureira,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Caruaru-PE, no dia 03 de abril
de 1985, residente e domiciliada Rua Professora Angelina Boueri, nº 258, Campos
Maia, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL CABRAL DA SILVA e MARIA JOSÉ
DA ROCHA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEAN DANIEL FLORES LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de
assistência técnica, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Tremembé-
SP, no dia 10 de novembro de 1990, residente e domiciliado Rua José Antonio dos
Santos, nº 495, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de EDISON FLORES
LIMA FILHO e CRISTINA JEAN LOUCAS LIMA.
KAROLINE APARECIDA PRUDENTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão engenheira de produção, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de dezembro de 1988, residente e domiciliada
Rua José Antonio dos Santos, nº 495, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de
MAURO ROGERIO PRUDENTE DOS SANTOS e MARIA DE FATIMA VENANCIO.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEREMIAS CINACHI HILARIO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de fevereiro de 1977, residente e domiciliado Rua Gilberto Moraes César, nº 55,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JAIR HILARIO e EUNICE CINACHI HILARIO.
CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil divorciada, de 50 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 13 de
março de 1971, residente e domiciliada Rua Gilberto Moraes César, nº 55, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de THYRSO BENEDICTO DOS SANTOS e EUNICE DA
SILVA SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2022

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HÉLITON JOSÉ FLORIANO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
19 de março de 1991, residente e domiciliado Rua Dona Catarina, nº 308, Jardim
Dom Bosco, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO FLORIANO FILHO e FÁTIMA
APARECIDA DA SILVA FLORIANO.
VALÉRIA VANESSA PAULO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de setembro de 1991, residente e domiciliada Rua
Dona Catarina, nº 308, Jardim Dom Bosco, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO
OSVALDO DE PAULO e MARIA HELENA CORRÊA PAULO. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO RODRIGO SOUSA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
serviços gerais, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de outubro de 2001, residente e domiciliado Rua
Iracema Souraty Ruve, nº 289, Liberdade, Moreira César, Pindamonhangaba SP,
filho de DORIVAL SILVA FILHO e CINTIA MARIA DE SOUSA.
TALITA DA COSTA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
março de 1994, residente e domiciliada Rua Deodato Pestana, nº 25, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BATISTA RIBEIRO e ABIGAIL DA COSTA
RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ CLAUDIO BENCO, de nacionalidade brasileira, profissão serralheiro, estado
civil divorciado, de 56 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
junho de 1965, residente e domiciliado Rua das Palmeiras, nº 390, Vila São Benedito,
Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS BENCO e CECILIA DE
OLIVEIRA BENCO.
SILVIA MARIA DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão coordenadora escolar,
estado civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 07 de julho de 1970, residente e domiciliada Rua Odilon Ferreira, nº 101, Vila São
Paulo, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LUIZ DE MELLO e ALEXANDRINA
MARIA DE MELLO. 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, 19 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO PAGANE JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em São Caetano do Sul-SP, no dia
25 de fevereiro de 1982, residente e domiciliado Rua Major José Joaquim Homem de
Mello, nº 74, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS ALBERTO
PAGANE e SUELI DA SILVA PAGANE.
CRISTINA SUIM DE DEUS, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária de
pedagogia, estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 24 de junho de 1983, residente e domiciliada Rua Major José Joaquim Homem de
Mello, nº 74, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de EDSON FERNANDES
DE DEUS e MARIA ERMANA SUIM DE DEUS. Apresentaram os documentos I, III
e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBINSON DONIZETTI DOS SANTOS AMARAL, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil divorciado, de 51 anos de idade, nascido em Pirassununga-
SP, no dia 23 de abril de 1970, residente e domiciliado Rua Iko Katu, nº 128, Maricá,
Pindamonhangaba SP, filho de IVAN JORGE GONÇALVES DO AMARAL e ERNESTINA
DOS SANTOS AMARAL.
LILIAN DA SILVA DOM BOSCO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-SP, no dia 04
de fevereiro de 1979, residente e domiciliada Rua Iko Katu, nº 128, Maricá,
Pindamonhangaba SP, filha de ADEMAR DOM BOSCO e MARIA LAURA DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ RODOLFO LOUZADA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
02 de abril de 1981, residente e domiciliado Rua João Pereira de Campos, nº 67,
Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO NOGUEIRA LEITE e
MARIA JOANA LOUZADA LEITE.
THAÍS FERNANDA PRUDÊNCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de julho de 1994, residente e domiciliada Rua João Pereira de Campos,
nº 67, Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de GILSON CAMARGO DA SILVA
e SILVIA MARA CORRÊA PRUDÊNCIO 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, 21 de janeiro de 2022.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
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Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
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Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Com aumento na procura 
por atendimento de pacientes 
com suspeita de Covid-19, 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) estão 
sem testes para identificar o 
novo coronavírus. A situação 
é a realidade dos municípios 
de Areias, Cruzeiro e Cacho-
eira Paulista. Para saber se 
a pessoa está ou não com a 
doença, o SUS (Sistema Único 
de Saúde) utiliza dois tipos 
de teste, o RT-PCR, na qual 
introduz haste com algodão 
no nariz e colhe material 
genético e o antígeno, que é 
mais conhecido como teste 
rápido.

Em Cruzeiro, a Santa Casa 
informou em nota que sus-
pendeu a testagem de pa-
cientes não internados e uma 
nova remessa já foi comprada. 
A cidade aguarda um posicio-
namento dos fornecedores.

“A alta transmissibilidade 
de doenças respiratórias 
causou aumento exponencial 
de casos, o que ocasionou 
o desabastecimento global 
de testes nos fornecedores. 
Desta forma, os testes que 
ainda estão em nosso banco 
de reserva serão realizados 
em pacientes hospitalizados” 
(trecho da nota).

Também por nota, a cidade 
de Areias, que está sem testes 
rápidos e os que ainda restam 
serão disponibilizados a ca-
sos graves, informa que “os 

Cidades da RMVale enfrentam falta 
de teste para identificação da covid
Prefeituras alegam dificuldades para compra de novos exames para detectar doença 
devido ao desabastecimento no mercado; governo do Estado anuncia novas remessas

demais testes serão enviados 
para o Adolfo Lutz. Todos os 
pacientes serão acompanha-
dos pela equipe da Saúde”.

Em outros municípios, como 
Lorena, os exames que ainda 
estão disponíveis são encami-
nhados à Santa Casa de Mise-
ricórdia, que acolhe e trata 
os pacientes com Covid-19. 
“Ainda não está faltando teste 
aqui em Lorena. Nas unidades 

Teste para detectar presença da covid; falta preocupa secretarias de Saúde sobre atendimento na  RMVale

Fotos: Bruna Silva

Thamiris Silva
RMVale 

Em meio à vacinação con-
tra a Covid-19, o Ministério 
da Saúde decidiu imunizar 
as crianças na faixa etária 
de 5 à 11 anos. A nova atu-
alização do público vacinal, 
que tem início com pessoas 
que apresentem comorbida-
des, segue até completar o 
cronograma.

O imunizante autorizado 
pela Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) 
para este nicho é do fabri-
cante da Pfizer, a BioNTecH, 
com o intervalo de oito 
semanas entre a primeira e 
segunda dose.

Na região, as imunizações 
foram iniciadas nas cida-
des de Cachoeira Paulista, 
onde a aplicação segue na 
Rodoviária Nova; Piquete, 
no Clube Elefante Branco; 
Cruzeiro, no antigo Proama; 
Cunha, no salão paroquial e 

Região avança com campanha de vacinação 
contra a covid para crianças de 5 a 11 anos
Imunizante da Pfizer é destinado para aplicação deste público; cronograma infantil segue o 
mesmo sistema de adultos para aplicação de segunda dose com intervalo de oito semanas

nas ESF (Estratégia Saúde 
da Família); Bananal, em 
todas as ESF’s e São Sebas-
tião, nas escolas municipais 
Cynthia Cliquet Luciano, 
Professor José Machado 
Rosa e Professor Antônio 
Luiz Monteiro.

Seguindo o cronograma 
do Estado, os municípios 
de Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá, São José do 
Barreiro, Caraguatatuba, 
Lavrinhas, Queluz e Roseira 
abriram o processo de ca-
dastramento para o agenda-
mento da imunização contra 
a Covid-19 pela plataforma 
vacinaja.sp.gov.br.

Lorena também adotou o 
planejamento de vacinação 
e inicia a imunização de 
crianças a partir deste sá-
bado (22). O cadastro segue 
em aberto pelo Vacine Já.

Outras informações sobre 
os atendimentos podem 
ser acessadas pelos sites 
das prefeituras e nas redes 
sociais.

Foto: Reprodução PMC

Combate à 
Covid-19 fica 
mais rigoroso 
em Canas
Cidade exige 
esquema vacinal 
completo para 
estabelecimentos

A Prefeitura de Canas pu-
blicou na quarta-feira (19) 
um decreto com medidas 
restritivas de contenção à Co-
vid-19. O documento impõe a 
diminuição na capacidade de 
clientes em estabelecimentos 
e determina que a carteira de 
vacinação seja apresentada 
ao entrar nesses locais.

A prefeita Silvana Zanin 
(PDT) destacou que a medida 
é uma tentativa de garantir 
segurança à cidade, já que 
uma parte da população não 
tem seguido os cuidados na 
luta contra o vírus. “A cidade 
de Canas não tem hospital e 
tem um número de morado-
res que está relutante em to-
mar a vacina e, às vezes, não 
usam máscara. Então, para 
não fechar nada, reduziu-se 
o número de pessoas nos am-
bientes de festa”, justificou.

De acordo com o decreto, 
as apresentações musicais 
ao vivo estão proibidas em 
ambientes comerciais como 
restaurantes, pesqueiros, 
casas de show, casas de festa 
e similares. A capacidade de 
público nesses estabeleci-
mentos deve ser reduzida a 
50% e informada de forma 
visível no ambiente, seguindo 
o que está definido no alvará 
de funcionamento do local. 
Só é permitida música am-
biente com o público sentado, 
sem pistas de dança. 

O documento exige tam-
bém que os estabelecimentos 
cobrem a apresentação da 
carteira de vacinação contra 
a Covid-19. Só deve ser per-
mitida a entrada de adultos 
vacinados com a segunda 
dose ou dose única, para 
quem recebeu o imunizante 
da Janssen.

A Prefeitura reforçou que 
os protocolos sanitários de-
vem ser seguidos, cobrando 
o uso obrigatório de máscara 
em qualquer ambiente e 
mantendo a distribuição de 
álcool em gel em todos as 
áreas da casa.

Segundo Silvana Zanin, an-
tes da divulgação do decreto, 
todos os empresários desse 
segmento foram convidados 
a participar de uma reunião 
para esclarecimentos quanto 
à mudança. Cerca de 75% 
compareceram ao encontro.

Segundo a chefe do Exe-
cutivo, a fiscalização será 
feita por meio de denúncias 
de moradores e de visitas de 
fiscais e membros da Defesa 
Civil, sem aviso prévio, a 
estabelecimentos. O desres-
peito às novas determinações 
levará ao recebimento de 
multa e suspensão do alvará 
de funcionamento do estabe-
lecimento.

Gabriel Mota 
Canas

de saúde não tem (...) e a gente 
aguarda a chegada do Estado 
para nós. Até o momento a 
gente está conseguindo servir 
a Santa Casa, mas pode ter o 
risco de não ter amanhã em 
diante”, contou o secretário 
de Saúde de Lorena, Adailton 
José Pinto.

A realidade é a mesma de 
Potim, que está realizando os 
testes de acordo com pedido 

médico e seguindo o protoco-
lo do Estado. A secretaria de 
Saúde reforçou que a quan-
tidade de testes é limitada, e 
será feita somente em casos 
extremamente necessários.

Já em Cachoeira Paulista, 
a cidade chegou a emitir 
um alerta à população infor-
mando que os testes rápidos 
haviam acabado e com isso a 
testagem foi suspensa. Na ter-

ça-feira (18), o prefeito Antô-
nio Carlos Mineiro (MDB) foi a 
São Paulo e conseguiu trazer 
1,5 mil unidades. “Ontem 
(terça-feira) fui à superinten-
dência do Ministério da Saúde 
com José Carlos Paludeto, que 
me atendeu e liberou ‘in-loco’, 
na hora, os testes rápidos”, 
informou Mineiro. O prefeito 
frisou ainda que uma nova 
remessa chegará à cidade na 
próxima semana, enviada pela 
secretaria estadual de Saúde.

A redação do Jornal Atos 
procurou a secretaria de 
Saúde do Estado, que infor-
mou que está adquirindo dois 
milhões de testes de antígeno 
com previsão de entrega de 
metade do quantitativo ain-
da na primeira quinzena de 
fevereiro, e do restante até a 
segunda quinzena. Mais um 
milhão de testes estão em fase 
de aquisição. 

A pasta solicitou ao Minis-
tério da Saúde 2,5 milhões 
de testes para fortalecer a 
política de monitoramento 
nas cidades paulistas.

Nova onda – De acordo com 
dados da secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo, a RM-
Vale registrou um aumento de 
160% no número de casos do 
novo coronavírus.

Segundo os dados, a região 
teve 938 pessoas hospitali-
zadas nos primeiros 16 dias 
de janeiro. A região acumula 
22.264 casos confirmados e 
53 mortes. A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) voltou a 
subir e atingiu 57,1%, maior 
valor dos últimos seis meses.

Cruzeiro – Antigo Proama 
Bananal – Todas ESF da cidade 
Piquete – Clube de Elefante Branco 
Cachoeira Paulista – Rodoviária Nova
Cunha – Salão Paroquial, ESF 
São Sebastião – escolas municipais, Cynthia Cliquet 

Luciano, Professor José Machado Rosa e Professor 

Menino recebe aplicação do imunizante em Cruzeiro; público infantil é foco de vacinação na região

Confira o cronograma para vacinação infantil contra Covid-19
Antônio Luiz Monteiro.

São José Barreiro – vacinaja.sp.gov.br
Pindamonhangaba – vacinaja.sp.gov.br
Caraguatatuba – vacinaja.sp.gov.br
Lavrinhas – vacinaja.sp.gov.br
São José do Barreiro – vacinaja.sp.gov.br
Roseira – vacinaja.sp.gov.br
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Atlético Guaratinguetá 
começa a dar os primeiros 
passos para sua oficialização. O 
novo clube já está filiado à FPF 
(Federação Paulista de Futebol) 
e consta como equipe apta a 
disputar as competições da 
entidade, mas o foco neste pri-
meiro momento será adequar a 
estrutura para treinamentos e 
montar equipes de categorias 
de base. As competições profis-
sionais devem ficar para 2023.

O Centro de Treinamento da 
equipe será o mesmo utilizado 
pelo licenciado Guaratinguetá 
Futebol Ltda, na região do San-
ta Luzia. O espaço vai passar 
por reformas e construções 
de dois campos de futebol. Os 
trabalhos podem começar no 
próximo mês, segundo confir-
mou em entrevista ao Jornal 
Atos, o presidente do Atlético, 
Carlos Arini, o Carlito.

“A gente já tem a finalização 
do projeto com o arquiteto 
Renato Guimarães e agora já 
entra na parte dos campos, 
dos vestiários. O campo é o 
mais importante de tudo para 

Atlético Guaratinguetá se filia à Federação 
Paulista e articula a primeira temporada
Alvirrubro foca na formação de atletas da base, estruturação e abre espaço para equipe feminina

o grupo desenvolver os traba-
lhos”, afirmou Carlito.

Outra prioridade do Atlético 
Guaratinguetá é formar joga-
dores. Serão realizados testes 
nos próximos dias com atletas 
para categorias de base, come-
çando pelo sub-11. A intenção é 
criar vínculo com as promessas 
do futebol da região e implan-
tar um método de trabalho 
contínuo com todos os times 
de base além do profissional.

“A gente está pretendendo 
começar pelo sub-11, desde 
pequeno. Sub-11, 13, 15, 17. 
Acreditamos que isso é o fu-
turo e é um investimento que 
todos nós do Atlético vamos 
fazer, mas existe também o 
trabalho de formar atletas 
e seres humanos, pessoas, 
homens de caráter”, detalhou 
o empresário e dirigente, 
que revelou ainda que será 
dada prioridade inicialmente 
para jovens de Guaratinguetá. 
Posteriormente, serão abertas 
vagas para jogadores de ou-
tras regiões.

A vez delas – O Atlético 
Guaratinguetá trabalha com 
a possibilidade de criar um 
time de futebol feminino. 
Arini afirmou que o trabalho 

social, de dar oportunidade a 
jovens, ligado ao profissional, 
fará com que as meninas que 
praticam futebol na região 
tenham em Guaratinguetá 
uma oportunidade de brilhar 
dentro e fora dos campos. “A 
gente também vai investir 
no futebol feminino, fomen-
tando o futebol feminino. 
A gente chega para fazer o 
trabalho social com profis-
sionalismo”.

O lançamento oficial do 
Atlético Guaratinguetá ainda 
não tem data confirmada 
para ocorrer, mas FPF já 
confirmou a filiação da nova 
equipe da cidade.

Rival? – Após a confirmação 
de filiação, o Atlético se junta 
ao Manthiqueira, que disputa 
atualmente e anualmente o 
Campeonato Paulista (Série 
B), as categorias de base da 
Federação Paulista e a Copa 
São Paulo de Futebol. As equi-
pes usarão o mesmo estádio 
para as partidas, o Professor 
Dario Rodrigues Leite. Nes-
te ano a Laranja Mecânica 
disputou a Copinha e agora 
volta a atenção para a Série B 
do Paulista, que tem previsão 
para começar em abril.

Fotos: Reprodução

Estátua em homenagem a João do Pulo, campeao olímpico e mundial; medalista histórico nascido em Pinda

Foto: Bruna Silva

Após polêmicas, Pindamonhangaba inaugura 
monumento em homenagem a João do Pulo
Um dos principais nomes da história do esporte nacional, ex-atleta é foco de nova estátua que 
destaca conquistas nos anos 70 e 80; evento contou com a participação de membros da família

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, 
no último sábado (15), um 
monumento em homenagem 
ao ex-atleta olímpico João 
Carlos de Oliveira, o João do 
Pulo. A estátua, com oito me-
tros de altura, foi instalada 
próxima à entrada da cidade, 
na rotatória que carrega o 
nome do esportista, um dos 

maiores ídolos do atletismo 
brasileiro.

O novo monumento foi 
elaborado pelo artista Hugo 
Lukas e construído com fibra 
de vidro e estrutura metálica. 
Segundo o artista, com o pas-
sar do tempo e as condições 
climáticas, a estátua deve 
mudar de cor e passar a ter 
tons de bronze e dourado, 
devido ao material utilizado.

Durante o discurso de 
inauguração, o prefeito Isael 
Domingues (PL) ressaltou 

que essa é uma homenagem 
da cidade ao atleta que dei-
xou um legado, ao mostrar 
que é possível superar as 
dificuldades. “Ele venceu 
em um tempo muito mais 
difícil, uma época em que o 
preconceito era muito maior. 
O João do Pulo venceu as bar-
reiras, não só do salto, mas 
a do preconceito estrutural”, 
salientou. “Estamos aqui 
diante da estátua do João 
do Pulo e muito felizes em 
a posicionarmos na entrada 

na cidade. Temos muito 
orgulho de tudo que ele fez 
por nós, deixando esperança 
para Pindamonhangaba e 
um legado para o atletis-
mo brasileiro. Somos muito 
gratos por isso”, finalizou 
Domingues.

O evento contou com a 
presença do ex-treinador de 
João do Pulo, Pedro Toledo, 
a filha, Thais de Oliveira e a 
viúva, Lili Carrupt. O evento 
contou com a presença de 
diversas autoridades, como 

o ex-treinador Pedrão, a 
filha Thais de Oliveira e a 
viúva ‘Lili’.

Essa é a terceira estátua 
colocada em homenagem 
ao atleta. Em 2002, uma 
estrutura metálica, que fazia 
alusão ao preparo para o sal-
to foi instalada na rotatória. 
Ainda em 2020, a Prefeitura 
a retirou e colocou outra 
estátua de 14 metros, feita 
pelo artista Irineu Migliorini, 
homenagem que dividiu opi-
nião dos moradores, além de 

gerar críticas e memes nas 
redes sociais. Após reavalia-
ção com a família do atleta, 
o Município decidiu retirá-la.

História – Nascido em 
maio de 1954 em Pindamo-
nhangaba, João Carlos de 
Oliveira ficou mundialmente 
conhecido João do Pulo, um 
dos principais campeões da 
história do esporte nacional. 
Atleta especializado em sal-
tos, foi recordista mundial 
do salto triplo, medalhista 
olímpico e tetracampeão 
pan-americano no triplo e 
no salto em distância. Se apo-
sentou após um acidente au-
tomobilístico, quando perdeu 
uma das pernas. Se tornou 
político, eleito deputado esta-
dual em dois mandatos. João 
do Pulo faleceu em 1999, em 
São Paulo e está sepultado 
no Cemitério Municipal de 
Pindamonhangaba.

Postagem da diretoria do Atlético nas redes sociais com recado para o torcedor: " Chegamos, a bola vai rolar"


