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Soliva (acima) e Ballerini, prefeitos que receberam Garcia; anúncios
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Ao lado de prefeitos, 
Rodrigo Garcia assina 
obras, programas e 
não descarta o PSD
Vice-governador esteve em Lorena para lançamento da Mantiqueira, e 
em Guaratinguetá para inauguração de creche; infraestrutura urbana, 
investimentos na educação e saúde foram debatidos durante encontros

O vice-governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia 
(PSDB), visitou o Vale do Pa-
raíba na última quinta-feira 
(3). Garcia passou por Lore-
na, Guaratinguetá e Taubaté 
para uma série de anúncios 

de investimentos do Estado, 
visitou indústrias do setor 
alimentício e foi questiona-
do sobre a possível aliança 
com o PSD pela corrida ao 
Palácio dos Bandeirantes.

Em Lorena, Rodrigo Gar-

cia conheceu a granja tec-
nológica do Grupo Man-
tiqueira, que tem grande 
produção diária de ovos. 
O grupo recebeu apoio do 
Governo do Estado por meio 
do Investe São Paulo, na 

ordem de R$ 40 milhões. 
O vice-governador só se 
pronunciou oficialmente em 
Guaratinguetá, onde reali-
zou a assinatura de ordens 
de serviços.
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Fotos: Leandro Oliveira e Reprodução GESP

O ano de 2022 começou, 
mas uma realidade de 2021 
continua prejudicando o 
trabalho da região contra a 
Covid-19, como o alto índi-
ce de faltosos de segunda e 
terceira dose na campanha 
de vacinação. Sem o esquema 
vacinal completo, a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou 67 mil casos 
da doença no último mês. Os 
municípios que mais apresen-
tam resultados negativos, com 
alto índice de quem ainda não 

Faltosos de segunda e 
terceira dose prejudicam 
imunização e RMVale

tomou a segunda dose são as 
cidades de Ubatuba (11.938), 
Caraguatatuba (9.793), Pin-
damonhangaba (9.074), Lo-
rena (5.806), Guaratinguetá 
(4.770), Cachoeira Paulista 
(1.864) e Aparecida (1.828). 
De acordo com o secretário de 
Saúde de Cachoeira, Dr. Rafael 
Carvalho Franco, está havendo 
uma boa adesão à vacinação 
dos adultos, mas existe ainda 
uma parcela da população 
que ainda não completou o 
esquema vacinal.

Vacina contra Covid-19, apontada como essencial para inibir internações, mas rejeitada por parte do público

Fotos: Reprodução

Fotos: Reprodução OESG

Evento da Oesg, em preparação para o Carnaval de Guaratinguetá; desfiles e apresentações serão realizados no Recinto de Exposições

Plano integrado 
é concluído 
pela Agemvale 
após audiências

Dirigida pelo ex-prefeito 
de Guaratinguetá, Júnior 
Filippo, a Agemvale (Agência 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba), entidade ligada ao Go-
verno do Estado de São Paulo, 
promoveu cinco audiências 
públicas em microrregiões 
e cidades diferentes da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), nesta semana. Com 
o objetivo de ouvir as de-
mandas de cada município, 
a Agência está em processo 
de elaboração do PDUI (Plano 
de Desenvolvimento Urbano 
e Integrado).
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Trecho da 459 
em Piquete é 
liberado para 
veículos leves

Dono de bovinos 
vítimas de maus-
tratos é multado 
em R$ 1 milhão

Condephaat
libera obras
da Estação
de Cachoeira

As tratativas para a restau-
ração da tradicional Estação 
Ferroviária de Cachoeira 
Paulista tiveram avanços na 
segunda-feira (31). Em reu-
nião junto à Prefeitura, a SPU 
(Superintendência do Patri-
mônio da União) comunicou 
que o Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico Arqueológico, Artístico 
e Turístico) deu parecer favo-
rável ao início da execução 
do projeto no entorno do 
monumento.

A Organização das Escolas 
de Samba de Guaratinguetá 
definiu o formato e as datas 
para as apresentações das 
agremiações carnavalescas 
neste ano. Longe da avenida 
Presidente Vargas, os eventos 
serão realizados no Recinto de 
Exposições, sem a presença do 
público. A Prefeitura fará a 
transmissão ao vivo de forma 
online nos dias, 19, 20, 26 e 
27. Para assegurar o repasse 
da Prefeitura às escolas de 
samba, a Oesg propôs uma 
adaptação.

Oesg define 
desfiles e show
no Recinto
de Exposições
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O FUTURO DE UMA NAÇÃO!
O futuro de uma nação é o tema da 

campanha do candidato, João Dória, 
para a campanha eleitoral de 2022 
para a presidência da república.

Em recente “live” com mais de 
cem pessoas do mundo político, 
partidários, economistas, advogados, 
apoiadores, o governador do Estado 
de São Paulo coloca a sua visão sobre 
o futuro pleito.

Entende que será uma campanha 
dura, pesada, e abriu uma porta para 
os outros candidatos que não con-
seguirem decolar para uma possível 
aliança.

Muita pretensão, pois os outros 
candidatos estão sofrendo do mesmo 
problema que o seu: falta de expo-
sição. 

Pretensão ou arrogância!
O governador do maior estado da 

federação está com 4% de intenções 
de voto junto ao eleitorado, preocu-
pante, com referência aos concorren-
tes que não tem caneta.

A dupla Lula e Bolsonaro, inabalá-
veis em suas posições, por enquanto, 
representam a memória recente do 
eleitor e a ausência de alternativas.

A invenção da terceira via pela 
imprensa não pegou, pois não existe 
terceira via, faltam alternativas, no-
mes para a decisão do eleitor.

Terceira via é para países com 
partidos organizados, ideologias 
marcantes.

Infelizmente, manda a tradição 
política, votar em nomes!

O candidato Moro continua so-
frendo para sair do 8% das intenções 
de voto e possivelmente não cresça.

Se a eleição fosse para o melhor 
juiz de direito do país Moro ganharia 
com larga vantagem. 

O mundo jurídico, para a grande 
maioria da população, é um mundo 
à parte. 

Juízes não fazem parte do nosso 
mundo e a aplicação da justiça, para 
a maioria da população é totalmente 
inteligível, pois a aplicação da lei foge 
do horizonte da grande massa popular.

Será muito fácil para o candidato 
Lula se tornar vítima (perseguido) e 
Moro um juiz implacável! (imparcial).

Difícil explicar aos eleitores que 
Lula continua condenado, apenas, o 
processo é que foi anulado.

Este aspecto refletirá na sua cam-
panha negativamente, o que ocorrerá 
na campanha de Bolsonaro com o 
problema do desemprego, a queda da 
renda, a inflação e a pandemia.

A economia derrota candidatos!

O candidato Ciro Gomes, conhe-
cido do eleitor.

O obscurantismo político que 
estamos vivendo, representado uma 
grande sombra de incertezas, insegu-
ranças, um fato cômico para anuviar 
a ansiedade.

Falando de Ciro, lembro-me de 
uma campanha presidencial, na época 
que tínhamos políticos inteligentes, 
preparados, perspicazes. 

O famoso debate televisivo entre 
Mario Covas e Maluf.

Mario Covas, sarcasticamente 
referindo-se a Paulo Maluf (enge-
nheiros, colegas de turma, formados 
na Politécnica da USP), como um 
político competente... compete em 
todas as eleições e perde!

Este parece ser o caminho de Ciro, 
competente, compete sempre.

Uma pena, pois no tempo que es-
tava no PSDB era uma das promessas 
de uma carreira brilhante no partido.

O seu discurso é para um público 
mais esclarecido politicamente. 

Tomou o seu caminho e não o 
encontrou até agora o seu destino!

Tem bala na agulha, mas é ruim 
de pontaria!

O que deve preocupar o candidato 
Doria se a estagnação de seu resultado 
nas intenções de voto não é consequ-
ência da falta de proximidade com a 
população e se a sua escolha, da forma 
como foi realizada na convenção do 
partido, manchou a sua imagem. 

Este fato está pesando, uma vez 
que, Eduardo Leite ganhou a simpatia 
dos convencionais e da população pela 
recuperação financeira e econômica do 
seu estado: o Rio Grande do Sul.

Ainda, na sua agenda, que deve ser 
de todos os candidatos, a prioridade ao 
combate pobreza, políticas de geração 
de renda, saúde pública, marcando o 
Covid-19 que continuará a ser uma 
prioridade do próximo presidente.

Seu governo será marcado pelo 
liberalismo com base na desestatiza-
ção e desburocratização e defender o 
teto de gastos.

Doria está disposto a formar um 
pacto nacional, caso eleito, para dar ao 
país uma transparência e credibilidade 
para governar e segundo suas palavras 
“para zerar e sepultar um presente e 
um passado apodrecidos”.

A minha grande expectativa, e 
o país não merece este suplicio, na 
ausência de alternativas tenhamos de 
decidir sobre o menos ruim entre os 
piores! 

Vamos dar o tempo ao tempo e 
que as mentes duras se tornem claras!

  A dupla Lula e Bolsonaro, 
inabaláveis em suas posições, por 
enquanto, representam a memória 

recente do eleitor e a ausência 
de alternativas

“A ausência 
de alternativas torna as 

mentes duras espantosamente claras”
 Henry Kissinger

Rodrigo Garcia, Sylvinho e Leandro Pinto

Política a conta-gotas...
Primeiro round

Parece que a previsão de al-
guns políticos de Cruzeiro de que 
a aliança entre 
Diego Miranda 
e Thales Gabriel 
não sobreviveria 
até 2024, pode se 
cumprir mais rá-
pido do que ima-
ginam. A notícia 
recente pelas es-
quinas da cidade 
de que o vereador, além de deixar 
a liderança do prefeito na Câmara, 
como primeiro round, ‘botou mais 
fogo’ na boataria.

Sempre que possível
Mesmo com a ‘mensagem cifra-

da’ de Diego Miranda ao mercado 
político de Cruzeiro que pretende 
seguir na construção de sua can-
didatura a prefeito com ou sem as 
‘bênçãos do anjo Gabriel’, o discur-
so da Câmara não deverá apresentar 
alteração. Segundo os analistas, a 
estratégia do prefeito em atender 
todos os vereadores em seus pedi-
dos, inclusive os ‘opostos’, é vista 
como infalível para manutenção da 
harmonia entre os Poderes!!!

Saia justa
Entre muitas personalidades 

políticas de destaques passando 
por Guaratinguetá na última quin-
ta-feira na inauguração da creche 
de Marcus Soliva, a saia justa foi 
‘daquela vereadora’ em não saber 
quem abraçar primeiro ou em qual 
selfie se posicionava para agradar 
‘gregos e troianos’ sem esbarrar nos 
interesses futuros.

Quem não ajunta...
...espalha – vozes da política 

na Terra do Frei ventilam a possi-
bilidade do vereador Fabrício Dias 
espalhar a roda que Argus Ranieri 
demorou três eleições para juntar 
em torno do MDB e, talvez, extin-
guir de vez a representatividade do 
partido na Câmara. Tem gente dan-
do por certo que Nei Carteiro deve 
migrar para o PT, enquanto Vantuir 
Faria pega outro rumo mais conve-

Investimentos
O prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho reuniu 

seu estafe, nesta ultima quinta-feira, para recepcionar 
o deputado Marco Betaiolli (PSD) em seu gabinete. 
O ponto alto da visita de Bertaiolli foi o anúncio de 
mais R$1 milhão para novas obras de infraestrutura no 
município e proporcionar aos vereadores a entrega do 
Título de Cidadão ao deputado pelo qual o Legislativo 
demonstra  gratidão pelos recursos destinados à cidade.

Café no bule
Além da política eleitoral esquentando as rodas de 

Piquete, o Café com Empresários, promovido pela se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico, foi o assunto 
da semana. Na última terça-feira, o prefeito Rômulo Kazi-
mierz – o Rominho, reuniu a classe comercial e industrial 
para pontuar projetos e planejar a cidade. Pelo que se ouviu 
entre os participantes, é a primeira vez que um prefeito 
busca consultar os comerciantes pensando no futuro.

Visita premiada
Com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia e um elenco consi-

derável de autoridades e deputados, o prefeito Marcus Soliva inaugurou uma 
das mais modernas creches de Guará, a do Parque do Sol com investimento 
de R$ 2,3 milhões. A unidade educaional recebeu o nome da mãe do prefeito, 
a professora Helena Vaz de Lima Soliva. A visita de Garcia trouxe novos 
investimentos: R$ 800 mil para a construção da ciclovia da Av. Nossa Senhora 
de Fátima; liberação do início das obras de 36 casas do CDHU para o Santa 
Luzia e auxílio para alunos do ensino médio de baixa renda pelo programa 
Bolsa do Povo. E para finalizar, R$ 2 milhões para o trânsito!!!

niente. Será que precisa ser cientista 
para fazer esta conta?

Retoque final
Enquanto se discute de forma 

discreta a próxima presidência da 
Câmara, Arilson Santos dá sequên-
cia em seu último ano no comando 

da Casa, tentando 
uma minireforma 
administrativa 
com a finalidade 
de reduzir o nú-
mero de direto-
res e, por pressão 
interna, o retor-
no do segundo 
assessor para os 

vereadores. Em tempo, o presidente 
busca também readequar as funções. 
Tem marajá no pedaço preocupado 
com essas mudanças...

Ovos mexidos
A julgar pela leitura geral da 

‘visita’ do vice-governador Rodrigo 
Garcia – seguido de sua comitiva – e 
acrescida com os convidados do pre-
feito Sylvio Ballerini às instalações 

da Granja Mantiqueira, em Lorena, 
o clima com o presidente da em-
presa, aparentemente, não era dos 
mais amistosos. Ponto saliente da 
passagem da caravana política pela 
indústria foi a proibição de qual-
quer discurso político no pedaço. 
E olha que Sylvinho, com aval dos 
vereadores presentes na visita ofi-
cial – praticamente acabou de doar 
uma nova área de cerca um milhão 
de metros para expansão da Granja, 
que mal iniciou suas atividades no 
município...

Parafraseando...
...Shakespeare “Há mais segre-

dos e conspirações entre os gabi-

netes da Câmara do que imagina o 
mercado político de Lorena”. Se-
gundo a patuleia, tem material de so-
bra para produção até de filmes, nos 
gêneros romance, espionagem, dra-
ma, fantasia, magia, humor, terror 
e tortura; e ainda sobra roteiro para 
outros... Ah! Sobre a possibilidade 
‘de alguém’ ter acesso remoto ao 
monitoramento do Paço Municipal, 
isso é um mistério que somente três 
conhecem, além daquele ‘grisalho’ 
que senta no banco da praça.

Paredão eleitoral
Comenta-se pelas vias políticas 

de Piquete que a predisposição da 
ex-prefeita Teca Gouvêa em postu-
lar uma candidatura à deputada tem 
despertado sua antiga oposição, com 

reflexo no Le-
gislativo. Pelo 
que se ouviu, 
co inc iden t e -
mente o Tribu-
nal de Contas 
enviou o relató-
rio favorável de 
suas contas de 
2019 à Câmara, 

porém, três vereadores estudam 
reverter o relatório, provavelmente 
por temer suas futuras pretensões. 
Na conta ‘do professor’, rejeitar o 
parecer do TC pode deixá-la inele-
gível. O difícil será convencer seis 
dos nove vereadores...

A pergunta que não quer calar
Tem gente perguntando pelas 

esquinas de Pinda se o ritmo das 
obras da administração tem sido 
mais rápida que a política, ou vice-
versa? A sexta-feira fechou com o 
vice Ricardo Piorino, que também 
acumula funções de secretário 
biônico, quer dizer, de Governo, 
visitando obras embaixo de chuvas 
no Mombaça. E o líder comunitário 
Dito Bala, acompanhado de Fabrício 
Jesus, Daniel Carvalho e Luciano 
estava lá para ver de perto e ouvir o 
vereador Renato Cebola gravando 
vídeo pró administração. Será que 
isso responde? Obra e política...

Sob nova direção
A posse do empresário Mauro 

Almeida na presidência da Asso-
ciação Comercial de Pindamonhan-
gaba – Acip, reuniu o ‘PIB político’ 

da região, na última quinta-feira, 
o prefeito Isael Domingues e seu 
estafe de governo, juntamente com 
o presidente da Câmara, José Car-
los - o Cal, associados e diretores. 
O evento ganhou peso federal com 
a participação do deputado Marco 
Bertaiolli, que conquistou notorie-
dade na vida pública a partir de uma 
Associação Comercial.

Diego Miranda

Arilson Santos

Teca Gouvêa

Mauro Almeida, Isael e Cal



5 DE FEVEREIRO DE 2022 3

Novo grupo de cidades é contemplado com Poupatempo

Agemvale conclui série de audiências e finaliza 
plano de desenvolvimento integrado da região

Com R$ 130 mil por unidade, Estado amplia atendimento do serviço; Lorena e Cruzeiro próximas de implantar sistema

Debate realizado com prefeituras durante a semana tentam colocar Agência no caminho das 
principais necessidades da RMVale; documento final deve ser enviado para Assembleia Legislativa

Thamiris Silva
RMVale

Leandro Oliveira
Da Região

Durante a visita do vice-
-governador Rodrigo Garcia 
na região, Potim, Aparecida, 
Cunha, Cachoeira Paulista e 
Aparecida receberam a notícia 
de que serão contemplados 
com novas unidades do Pou-
patempo, por meio do InvestSP 
(Agência Paulista de Promoção 
de Investimentos e Competitivi-
dade). As prefeituras analisam 
agora como sediar o programa 
estadual.

De acordo com o Governo 
do Estado, o investimento para 
cada unidade será de R$ 130 
mil, com capacidade máxima 
de 130 atendimentos por dia. 

Com um novo modelo, para 
atender cidades de pequeno 
porte como Potim, o Estado 
modificou as tratativas para 
contemplação do programa, 

A Agemvale (Agência Me-
tropolitana do Vale do Pa-
raíba), entidade ligada ao 
Governo do Estado de São 
Paulo, promoveu cinco au-
diências públicas em micror-
regiões e cidades diferentes 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), nesta semana. 
Com o objetivo de ouvir as 
demandas de cada municí-
pio, a Agência está em pro-
cesso de elaboração do PDUI 
(Plano de Desenvolvimento 
Urbano e Integrado).

O documento final será 

entre elas a responsabilidade 
da Prefeitura indicar os locais 
e infraestrutura de imóveis e a 
inclusão de serviços municipais 
nos canais digitais.

Entre todas as mudanças, o 
governo estadual assegura que 
os totens de autoatendimento 
permanecerão nas unidades 
mais compactas

A expansão é a maior da his-
tória do programa, e pretende 
beneficiar cento e cinquenta 
mil habitantes. A iniciativa de 
ampliação já tem 85 novos 
postos autorizados em todo o 
Estado de São Paulo.

Segundo a Prefeitura de 
Potim, mesmo sem muito 
detalhes do Estado, a cidade 
segue com boas expectativas 
e deve divulgar para a próxi-
ma semana mais detalhes nas 
redes sociais oficiais sobre a 
contemplação. “Acreditamos 
que em três meses tudo esteja 
encaminhado para a inaugu-

enviado para a Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado) 
que, em caso de aprovação, 
pode autorizar investimen-
tos através de parcerias 
entre estado e municípios.

Cruzeiro, Guaratingue-
tá, Taubaté, São José dos 
Campos e Caraguatatuba 
receberam os debates. É a 
primeira vez que se realiza 
um planejamento integrado 
entre todos os municípios 
da região. Em Guaratingue-
tá, o encontro contou com 
representantes do próprio 
município, além de Lorena, 
Aparecida, Cachoeira Paulis-
ta, Potim, Roseira e Cunha.

“O PDUI, que já estamos 
chamando de forma carinho-

ração”, informou a assessoria 
da Prefeitura. 

Cruzeiro – A cidade faz par-
te do plano de expansão do 
Governo Doria para o Poupa-
tempo. As obras implantação 
da unidade estão prontas. O 
posto funcionará no antigo 
prédio do INSS e tem previsão 
de entrega para até o fim de 
fevereiro.

Lorena – O prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) aguarda ape-
nas a definição da identidade 
visual padronizada por parte 
do Estado. Em Lorena, o Poupa-
tempo atenderá no complexo 
do shopping Eco Valle, às 
margens da rodovia Presidente 
Dutra. Ainda não há previsão 
para o início do atendimento.

Outras informações sobre o 
andamento do programa nas 
cidades da região podem ser 
acessadas pelas redes sociais 
das prefeituras ou pelo site 
poupatempo.sp.gov.br.

sa de ‘plano diretor regional’, 
vai dar as diretrizes da nossa 
região. Nós estamos fixando 
os macrozoneamentos, tam-
bém as funções públicas de 
interesse comum para que 
depois de aprovado na Alesp, 
os municípios possam, em 
até três anos, adequar seus 
respectivos planos diretores 
para estarmos alinhados em 
uma só direção”, detalhou o 
diretor administrativo da 
Agência, Júnior Filippo.

A FIP (Fundação do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica) 
foi contratada pelo Governo 
de São Paulo para desenvol-
ver o trabalho de elaboração 
de oficinas e estudos dos 
municípios para identificar 
quais os problemas de cada 
cidade. O diagnóstico feito 
pela Fundação foi apresen-
tado nas audiências desta 
semana, com apontamentos 

Leandro Oliveira
RMVale

O vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), 
visitou o Vale do Paraíba 
na quinta-feira (3). Garcia 
passou por Lorena, Gua-
ratinguetá e Taubaté para 
uma série de anúncios de 
investimentos do Estado, 
visitou indústrias do setor 
alimentício e foi questionado 
sobre a possível aliança com 
o PSD pela corrida ao Palácio 
dos Bandeirantes.

Em Lorena, Rodrigo Garcia 
conheceu a granja tecnológi-
ca do Grupo Mantiqueira, que 
tem grande produção diária 
de ovos. O grupo recebeu 
apoio do Governo do Estado 
por meio do Investe São 
Paulo, na ordem de R$ 40 mi-
lhões. O vice-governador só 
se pronunciou oficialmente 
em Guaratinguetá, onde rea-
lizou a assinatura de ordens 
de serviços.

“Muita alegria estar aqui 
em Guaratinguetá, inaugu-
rando uma creche-escola 
aqui no Parque do Sol, equi-
pamento que vai atender 
mais de 100 crianças, depois 

Vice-governador assina ordens de serviço 
para região e não descarta aliança com PSD
Rodrigo Garcia esteve em Lorena para lançamento da Mantiqueira e inaugurou creche em Guará; 
infraestrutura urbana, investimentos na educação e saúde foram debatidos durante encontros

de vir de Lorena, também 
com a expansão da Granja 
Mantiqueira”, citou Garcia. 
“Tivemos grandes anúncios 
recentes na região, como o 
Hospital Regional em Cru-
zeiro, que está em licita-
ção, estradas vicinais que 
estão sendo recuperadas, 
preparando o Vale para a 
retomada econômica depois 
da pandemia”, detalhou o 
vice-governador.

A creche citada pelo vice-
-governador é a Professora 
Helena Vaz de Lima Soliva, 
que leva o nome da mãe do 
prefeito de Guaratingue-
tá, Marcus Soliva (PSC). Os 
irmãos de Soliva e demais 
familiares estavam presentes 
na inauguração.

A unidade recebeu cerca de 
R$ 2,3 milhões em investi-
mentos da secretaria de Edu-
cação do Estado, aliada a uma 
parceria com a Prefeitura. A 
creche vai atender crianças 
de 0 a 5 anos, com estrutura 
que conta com salas de aula, 
berçários com fraldários e 
lactários, refeitório, área de 
serviço e amplo espaço de 
lazer.

Entre as demais liberações 
assinadas para a região, estão 

a verba de R$ 800 mil para 
instalação de uma ciclovia 
na avenida Nossa Senhora 
de Fátima, que dá acesso ao 
bairro Engenheiro Neiva, em 
Guaratinguetá, e a confirma-

Rodrigo Garcia é abordado pelo prefeito de Lorena Sylvio Ballerini; passagem pela região rende novos frutos

Atendimento em posto do Poupatempo; serviço é expandido pela região com novos anúncios de unidades

Fotos: Leandro Oliveira
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ção de quatro novas unidades 
do Poupatempo para Apareci-
da, Cunha, Potim e Cachoeira 
Paulista.

Ainda sobre Guaratinguetá, 
o vice-governador assinou a 

autorização da construção de 
36 casas do Programa Nossa 
Casa, da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), no bairro 
Santa Luzia. Os investimentos 

estão orçados em R$ 3,8 mi-
lhões. As residências têm cer-
ca de 53 metros quadrados e 
terão juro zero para famílias 
com renda de até cinco salá-
rios mínimos por mês.

Política – Garcia foi ques-
tionado em Guaratinguetá 
sobre uma possível aliança 
com Felício Ramuth, prefeito 
de São José dos Campos e 
recentemente filiado ao PSD, 
para uma possível candidatu-
ra à gestão estadual.  

“Vamos falar muito de cam-
panha no momento certo. 
Sou vice-governador e atual 
secretário de Governo. Acho 
que a população está nos 
olhando, nesse momento que 
está todo mundo sofrendo 
muito, esperando que a gente 
entregue resultados... óbvio 
que em um país democrático, 
na hora da campanha, falar 
do que fez e pretende fazer 
por São Paulo”, afirmou em 
coletiva.

O vice-governador encer-
rou a agenda no Vale do 
Paraíba com uma visita à 
empresa francesa Malteria 
Soufflet, em Taubaté. A indús-
tria vai ampliar a capacidade 
de produção de malte para 
fabricação de cerveja.

À frente da Agemvale, Júnior Filippo conversa com Ballerini em Guará

Foto: Leandro Oliveira

das principais queixas da 
região.

“Existem algumas diferen-
ças (de região para região), 
mas de um modo geral, os 
problemas da microrregião 
de Cruzeiro são parecidos 
com os de Guaratinguetá. 
Essa questão de uma po-
lítica de resíduos sólidos, 
o transporte de pacientes 
que estão em tratamento de 
saúde, a segurança pública, 
principalmente nos limites 
dos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro são demandas 
levantadas e que farão parte 
de um planejamento maior”, 
detalhou Filippo.

A Fundação finalizou as 
audiências e repassa o PDUI 
novamente aos municípios. 
Após aval das prefeituras, o 
documento será encaminha-
do à Alesp, que vai analisar 
o plano e fará a votação. Em 
caso de aprovação, serão 
realizados planos de ações 
concretas de acordo com a 
necessidade de cada micror-
região. A votação pode ocor-
rer ainda em 2022, porém, 
as cidades terão três anos 
até implantarem nos seus 
respectivos planos munici-
pais as propostas integradas 
com os municípios vizinhos.
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Com investimento mensal de 
quase R$ 1,5 milhão Cruzeiro 
amplia leitos para Covid-19

Santa Casa de Cruzeiro, foco de atendimento para pacientes com covid; Município investe para ampliar leitos

Fotos: Rafaela Lourenço

Hospital, referência para oito cidades, expande capacidade de 
internação contra falta de atendimento; UTI e clínica médica

Após voltar a atingir 100% 
de ocupação dos leitos de UTI 
Covid-19, Cruzeiro ampliou a 
capacidade de internação da 
Santa Casa. A Prefeitura deve 
investir cerca de R$ 1,5 milhão 
por mês até que o Estado ou a 
União se responsabilize pelo 
custeio.

O hospital, que recebe pa-
cientes locais e de municípios 
do Vale Histórico, contou com 
um reforço na estrutura na 
última semana. A Prefeitura 
entregou mais 17 leitos de clí-
nica médica, passando dos 14 

para os atuais 31, e de Unidade 
de Terapia Intensiva, com 60% 
de aumento na capacidade, ou 
seja, seis novos leitos, totali-
zando 16.

Segundo o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), o Muni-
cípio não esperava uma nova 
onda de contaminações como 
esta, resultado da variante 
ômicron, que tem sua transmis-
sibilidade mais ágil. Por isso a 
cidade chegou a desmobilizar 
leitos ofertados para a doença. 
“Iniciamos aumentando os 
leitos de clínica médica, que 
até então, aparentemente, nós 
tínhamos ideia de que com essa 
nova variante, não teríamos 
casos mais agravados da do-
ença, mas fomos observando o 
agravamento desses pacientes 
que ocasionou uma nova acu-
mulação para vagas de UTI”.

Para manter o serviço, o 
Executivo desembolsará entre 
R$1 milhão e R$ 1,5 milhão por 
mês. Fonseca salientou que não 
há uma previsão para a chega-
da de recursos para desonerar 
os cofres públicos municipais. 
“A ideia é que a gente suporte 
pelo menos nesses dois pri-
meiros meses. Já está havendo 
tratativas no sentido de custeio 
desses leitos, obviamente, tanto 
por parte do Ministério, mas em 
especial por parte da secretaria 
do Estado da Saúde”.

Enquanto não chegam inves-
timentos, a única arma contra a 
Covid-19 ainda é a vacinação. A 
secretária de Saúde, Imaculada 
Conceição Magalhães, ao pedir 
para que os pais e responsáveis 
levem as crianças para recebe-
rem a vacina e os mesmos que 
completem o próprio esquema 
vacinal, explicou que a taxa de 
ocupação no hospital está com 
uma média de permanência 
menor do que antes do início 
das aplicações. “A vacinação é 
fundamental! Antes tínhamos 
pacientes internados na UTI, 
que às vezes ficavam um mês, 
sessenta dias, e hoje, uma 
média de sete a oito dias. Isso 
faz uma rotatividade maior 
de leitos. E também o fato de 
que os vacinados estão sendo 
acometidos de uma forma mais 
leve e moderada”. 

Imaculada revelou ainda 
que pacientes internados 
de cidades como Cruzeiro, 
Lavrinhas, Bananal e Que-
luz, “por algum motivo”, não 
tomaram a terceira dose do 
imunizante.

Segundo o boletim epi-
demiológico divulgado na 
quinta-feira (3), o município 
contava com 63% de ocupa-
ção dos leitos de UTI com dez 
pacientes internados e 61% 
de clínica médica, sendo 19 
hospitalizados.

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Lucas Barbosa
RMVale

O Governo do Estado con-
firmou que investirá cerca 
de R$ 97 milhões na recu-
peração de estradas vicinais 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte). Além de 
garantir mais segurança 
aos motoristas e facilitar o 
escoamento da produção 
agroindustrial, a medida 
busca impulsionar a geração 
de empregos.

Durante um evento em 
Marília, que fica na região 
centro-oeste de São Paulo, 
o governador João Doria 
(PSDB) anunciou a liberação 
de R$788 milhões para a 
execução da oitava fase do 
programa “Novas Estradas Vi-
cinais”. Contemplando oitenta 
vias, distribuídas por diversas 
cidades, a ação promoverá 
melhorias na pavimentação 
de 822 quilômetros.

Na ocasião, Doria apresen-
tou um balanço do programa 
e destacou sua relevância. 
“Estamos fazendo seis mil 
quilômetros de rodovias 
vicinais no estado, em um in-
vestimento de R$ 7 bilhões. 

Governo do Estado anuncia trabalhos para 
recuperação de dez estradas vicinais da região
Contemplando 11 cidades, serviço é orçado em quase R$ 97 milhões; melhorias em até cem quilômetros

Todas as rodovias que pre-
cisam, até o final deste ano, 
estarão com intervenções 
feitas. A população gosta 
disso porque precisa das 
vias em boas condições para 
o escoamento da produção 
agroindustrial e também 
para poder se deslocar até 
o seu local de trabalho ou 
de estudo”, destacou Doria.

O vice-governador Rodri-
go Garcia ressaltou que o 
“Novas Estradas Vicinais” 
também é estratégico para 
impulsionar a geração de 
empregos no estado. “Este 
programa soma 641 obras, 
em seis mil quilômetros de 
vicinais, que vão gerar mais 
de quarenta mil empregos 
entre vagas diretas e indire-
tas. Essas obras têm um im-
pacto enorme na população 
e na economia de todas as 
regiões neste momento de 
retomada".

Na RMVale, a nova etapa 
da proposta contemplará dez 
estradas vicinais, atendendo 
11 cidades. Orçado em cerca 
de R$ 97 milhões, o serviço 
recuperará o pavimento de 
aproximadamente cem qui-
lômetros na região.

Em Guaratinguetá, o Es-
tado investirá R$ 3,135 

milhões na adequação da 
estrada municipal Taboão, 
que possui uma extensão 
de 2,5 quilômetros, que liga 
os bairros Rocinha e José 
Carvalho.

Pindamonhangaba recebe-
rá melhorias no calçamento 

O governador João Doria, durante anúncio de investimento em estradas vicinais; novo pacote para a região

Fotos: Reprodução GESP

da estrada Pin-040, que liga 
o município à Lagoinha. Pre-
vendo a recuperação de 15 
quilômetros, o serviço é or-
çado em R$ 13,192 milhões.

Com um investimento de 
R$ 12,271 milhões, o Estado 
promoverá em Piquete obras 

na estrada vicinal Pqt-010, 
que tem uma extensão de 
13,8 quilômetros, que liga 
a BR-459 ao bairro dos 
Marins.

Em Silveiras serão apli-
cados R$ 16,111 milhões 
na pavimentação de 20,9 

quilômetros da estrada mu-
nicipal Prefeito Oswaldo de 
Paula Cardoso, que liga a 
região urbana ao Bairro dos 
Macacos.

Beneficiada em duas vias, 
Roseira receberá serviços 
orçados em R$ 5,558 mi-
lhões. Com 4,5 quilômetros, 
o primeiro ponto que será 
recapeado é a estrada mu-
nicipal Pedro Galvão, que 
liga o bairro Roseira Velha 
à rodovia BR-116. Com aces-
so à mesma via federal, a 
estrada municipal Antônio 
Fazzeri, que fica na zona 
rural, receberá reparos em 
1,5 quilômetro.

Em Caraguatatuba serão 
investidos R$ 4,486 milhões 
na adequação da estrada 
municipal Avelino Alves dos 
Santos. Com uma extensão 
de 3,5 quilômetros, a via 
liga os bairros Jaraguá e 
Rio Claro.

As outras três estradas 
vicinais que receberão me-
lhorias ficam distribuídas 
por Campos do Jordão, Tre-
membé, Santa Branca e São 
Bento do Sapucaí. 

A previsão estadual é que o 
pacote de obras seja iniciado 
até o fim do primeiro semes-
tre deste ano.
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O ano de 2022 começou, 
mas uma realidade de 2021 
continua prejudicando o 
trabalho da região contra a 
Covid-19, como o alto índice 
de faltosos de segunda e ter-
ceira dose na campanha de 
vacinação. Sem o esquema 
vacinal completo, a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te) registrou 67 mil casos da 
doença no último mês.

Os municípios que mais 
apresentam resultados ne-
gativos, com alto índice de 
quem ainda não tomou a 
segunda dose são as cida-
des de Ubatuba (11.938), 
Caraguatatuba (9.793), Pin-
damonhangaba (9.074), Lo-
rena (5.806), Guaratinguetá 
(4.770), Cachoeira Paulista 
(1.864) e Aparecida (1.828).

De acordo com o secretário 
de Saúde de Cachoeira, Dr. 
Rafael Carvalho Franco, está 
tendo uma boa adesão à vaci-
nação dos adultos, mas existe 

Faltosos de segunda e terceira dose 
prejudicam imunização e RMVale
Pindamonhangaba é destaque negativo com 45 mil não tomaram dose de reforço; 
atenção sobre leitos também focam trabalho de conscientização na região

ainda uma parcela da popula-
ção que ainda não completou 
o esquema vacinal. “Temos 
utilizados alguns recursos, 
como as redes sociais, carros 
de sons, as ESF (Estratégia 
Saúde da Família) dos bairros 
e canais de comunicação. 
Pedimos para que toda a 
população se atente às datas 
de retorno e complete seu 
esquema vacinal”, destacou 
o secretário.

No quesito de terceira dose, 
Pindamonhangaba segue 
disparada como a cidade 
mais negativa de resultados 
na campanha, com 45.038 
que ainda não comparece-
ram para se imunizar. Os 
municípios de Caraguatatu-
ba (36.439), Guaratinguetá 
(35.321), Lorena (24.951), 
Ubatuba (10.277), Apare-
cida (9.463) e Cachoeira 
(7.586) completam a lista. 
Com índice alto, as redes 
públicas de atendimento 
aos pacientes com suspeitas 
e infectados pela doença 
começam a sentir o reflexo, 
como Hospital de Campanha 
de Guaratinguetá, que hoje 

conta com 90% dos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) ocupados.

Para o vice-presidente do 
departamento de infectolo-
gia da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo, Dr. Marcelo 
Otsuka, as pessoas que só 
tomaram a primeira dose 
no ano passado podem estar 
sem proteção alguma. “Ao 
longo do tempo, há sim uma 
queda na resposta imune, 
e no caso do indivíduo que 
tenha tomado no começo do 
ano passado, quase um ano 
da primeira e única dose, 
com certeza essa resposta 
imunológica já deve ter pra-
ticamente sumido”, explicou.

Mesmo com essa possibili-
dade, o infectologista lembrou 
que as pessoas devem tomar a 
segunda e terceira dose, mas 
que deve ter um acompanha-
mento médico.

A redação do Jornal Atos 
procurou as cidades de Cru-
zeiro e Piquete para saber o 
índice de faltosos, mas até o 
fechamento desta edição não 
obtivemos resposta.

Covid – Com alto índices de 
faltosos em segunda e terceira 
dose, a variante ômicron, que 
circula pela RMVale, infectou 
67 mil pessoas durante o mês 
de janeiro, uma alta de 1.820% 
na comparação com dezembro 
de 2021, que teve 3.494 con-
taminados. Mesmo com alta, o 
mês não foi o mais letal, com 
266 pessoas que morreram 
pela doença. Maio de 2021 
foi o mais trágico, com 998 
pessoas que vieram a óbito.

Registrando 54 mil com vacinação atrasada, Pinda tem 
80% de óbitos de pacientes com esquema incompleto

Vacina contra Covid-19, apontada como essencial para inibir internações, mas rejeitada por parte do público

Fotos: Reprodução

Secretaria de Saúde tenta adequar atendimento para evitar maior atraso na imunização contra a doença; Município 
sofre com aumento de internações e chega a registrar cinco mortes causadas pelo novo coronavírus em quatro dias

Diante da crescente de casos 
de Covid-19, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba emitiu um 
novo alerta, no início desta 
semana, acerca dos óbitos 
de moradores que estavam 
com o ciclo de imunização 
incompleto. Das cinco mortes 
que ocorreram no último fim 
de semana, 80% não haviam 
finalizado o esquema vacinal. 
A cidade tem mais de 54 mil 
imunizados que seguem sem a 
segunda e terceira dose.

Anteriormente, o Município 
já havia alertado a população 
sobre a vacinação, quando 
identificou que 60% das hos-
pitalizações eram de pacientes 
que não tinham tomado a 
primeira ou segunda dose 
da vacina contra a Covid-19. 
Assim como o restante do país, 
Pindamonhangaba observou 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Bruna Silva
Pindamonhangaba

a elevação nos casos gripais 
após as festividades de fim de 
semana. Somente em janeiro 
foram identificados mais de 
3,8 mil novos casos, além de 
vinte falecimentos.

Conforme dados da secre-
taria de Saúde, ao menos 45 
pessoas estão internadas entre 
casos confirmados e suspeitos. 
Atualmente, a UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) pública 
opera em 80%, enquanto a 
privada em 83%. Somando 
os leitos públicos e privados 
de enfermaria a capacidade 
também é de 80%.

Ao todo, a cidade já iden-
tificou 24,5 mil casos de co-
ronavírus. Mais de 1,2 mil 
moradores (entre confirmados 
e suspeitos) estão isolados 
como meio de conter a proli-
feração do vírus que vitimou 
458 pessoas.

Atrasados – Segundo dados 
da Prefeitura, a cidade tem 
hoje mais de 54 mil pessoas 

que ainda não receberam a 
segunda ou a terceira doses 
da imunização contra o novo 
coronavírus.

Um levantamento da secre-
taria de Saúde destacou que 
até o último dia 31, 9.074 
moradores aptos a receber a 
segunda dose ainda não ha-
viam procurado um posto de 
vacinação. Já na terceira dose, 
o número é de 45.038 pessoas, 
ou seja, atualmente, existem 
54.112 pindenses com o es-
quema vacinal incompleto.

A secretaria reforçou a ne-
cessidade que a população 
procure os postos, conforme 
a esquematização municipal. 
Em casos de sintomas gripais a 
orientação é procurar um dos 
gripários (Pronto Socorro, Uni-
dade de Pronto Atendimento 
de Moreira César, Unidade de 
Pronto Atendimento do Arare-
tama e Centro de Tratamento 
Covid do Cidade Nova).

“É possível que tenhamos 

uma semana em que os fal-
tosos resolvam ir aos postos 
tomar as vacinas, e que os 
novos a serem vacinados 
também colaborem. Da mes-

ma forma, corremos o risco 
dessas pessoas, que já estão 
em atraso, permanecerem 
sem comparecer às unidades, 
e de que novas pessoas do 

calendário também venham a 
faltar. Por isso é difícil prever-
mos uma tendência”, analisou 
a secretária adjunta de Saúde, 
Ana Cláudia Macedo.

Depois de suspender atendimentos, Prefeitura de 
Caraguá retoma consultas na rede pública de saúde

Com a normalização par-
cial do quadro de profissio-
nais, a secretaria de Saúde 
de Caraguatatuba anunciou, 
nesta semana, a reabertura 
dos agendamentos para con-
sulta clínica na UBSs (Unida-

des Básicas de Saúde). A de-
cisão ocorreu após reunião 
da Divisão de Assistência à 
Saúde e a coordenadora da 
Rede de Atenção Primária.

Ainda no início do último 
mês, em meio à crescente de 
casos de Covid-19, a pasta 
responsável decidiu suspen-
der todos os atendimentos 
com clínicos gerais como 

meio de “desafogar o siste-
ma de saúde das unidades”. 
A cidade vivia também a 
contaminação entre os pro-
fissionais, o que dificultava 
o atendimento à população.

Buscando normalizar o 
atendimento na rede públi-
ca, 50% das agendas UBS’s 
serão utilizados. A expec-
tativa dos responsáveis é 

que até o final deste mês a 
assistência médica na rede 
primária seja regularizada. 
Os espaços também estão 
sendo utilizados como “porta 
de entrada” para pacientes 
com sintomas gripais, carac-
terísticos de contaminação 
de coronavírus.

Os moradores que preci-
sarem de acolhimento com 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

clínico geral poderão buscar 
a unidade de saúde mais 
próxima para agendamento 
de consulta. As unidades 
atendem de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 17h.

Recuperação – Apesar 
do cenário otimista com o 
avanço da imunização, Ca-
raguatatuba contabilizou, 
nesta quinta-feira (3), 27,4 

mil casos de Covid-19, sendo 
3,9 mil de outros municípios.

De acordo com o boletim 
epidemiológico, mais de 
novecentas pessoas aguar-
dam os resultados dos exa-
mes, enquanto 55 pessoas 
seguem hospitalizadas. O 
índice de ocupação na UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) é de 42% e dos leitos 
de enfermaria 49%. A Pre-
feitura orientou para que 
“quem estiver apresentando 
qualquer sintoma gripal 
pode procurar uma unidade 
para receber atendimento”.

Preparação para vacinação em Pinda, que enfrenta alto índice de não imunizados e aumento de internações

Foto: Bruna Silva
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Secretaria de Saúde recebe nova 
sede para atendimento em Pinda

Canas suspende esportes coletivos no município

Intenção é de aproximar os moradores da gestão no setor e acelerar
serviços com nova estrutura próxima ao prédio da Prefeitura

Com foco em humanizar o 
atendimento na rede pública de 
saúde, Pindamonhangaba inau-
gurou, na última segunda-feira 
(31) a nova sede da secretaria 
de Saúde. O objetivo é facilitar 
o acesso dos moradores ao 
atendimento da pasta.

Anunciada ainda no primei-
ro semestre do ano passado, 
a nova sede da Saúde passa 

A Prefeitura de Canas 
anunciou no dia 27 a suspen-
são completa de atividades 
esportivas coletivas para 

a atender na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, pró-
ximo à Prefeitura. Segundo o 
prefeito Isael Domingues (PL), 
a medida garante que as deci-
sões sejam tomadas de forma 
mais rápida.

O espaço contempla salas 
administrativas em que aten-
derão as diretorias da pasta, 
banheiros, refeitório, além 
do espaço fisioterapêutico. 
“Em breve, teremos aqui a 
fisioterapia em um Centro de 
Reabilitação, onde queremos 

todos os grupos que inicia-
ram neste ano. Como método 
para prevenir a dissemina-
ção do Covid-19, o decreto 
não se aplica a equipes que 
estão treinando desde 2021.

Aproveitando a redução 
no número de praticantes 

também fonoaudióloga e tera-
pia ocupacional para que pos-
samos dar acesso à população 
num espaço novo e também 
adequado à nova demanda que 
surge pós-pandemia”, revelou 
a secretaria adjunta de Saúde, 
Ana Claudia dos Santos.

O Conselho Municipal de 
Saúde reforçou a necessidade 
de participação ativa da socie-
dade mediante as decisões em 
relação à saúde pública, em 
Pindamonhangaba.

Na estrutura do Município, a 

de esportes, a diretoria de 
Obras, Planejamento, Meio 
Ambiente e Serviços Mu-
nicipais está realizando a 
manutenção com o corte da 
grama na área do campinho 
de futebol e do parquinho da 
entrada da Rua do Meio, e as 
pinturas no parquinho e da 
academia em frente a UBS 
(Unidade Básica de Saúde).

A Prefeitura destacou que 
mesmo com os esportes 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Da Redação
Canas

secretaria de Saúde é uma das 
maiores pastas, com cerca de 
870 funcionários ativos, sendo 
superada somente para a Edu-
cação, com aproximadamente 
mil trabalhadores. A necessi-
dade de trazer para perto da 
população a sede da secretaria 
para atender as demandas 
dos bairros com os diretores 
de Saúde, todos incorporados 
no núcleo, poderá agilizar os 
acolhimentos. “A nossa missão 
é cuidar de vidas e pessoas”, 
finalizou.

coletivos suspensos, os mo-
radores ainda podem utilizar 
a área para caminhadas, 
práticas individuais e que 
as crianças continuam li-
beradas para utilizar os 
parquinhos, mas sempre 
com os protocolos sanitá-
rios de prevenção contra a 
Covid-19.

Mais detalhes sobre o de-
creto são disponíveis no site 
canas.sp.gov.br.

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. 

2459- LUCAS DINIZ VITÓRIA E KEYLLA LUZIA DA SILVA RIBEIRO. ELE, 
nacionalidade brasileira, caixa, solteiro nascido no dia 29 de julho de 1994, 
residente e domiciliado Avenida Juvenal Arantes, no 260, Jardim Paraíba, 
Aparecida-SP, filho de JOÃO BATISTA VITÓRIA e de VILMA FERREIRA DINIZ 
VITÓRIA. ELA, nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida no dia 29 de 
abril de 1997, residente e domiciliada Avenida Juvenal Arantes, no 260, Jardim 
Paraíba, Aparecida-SP, filha de ANTONIO ALCEU RIBEIRO e de IRANICE 
APARECIDA DA SILVA RIBEIRO.
 2458- GABRIEL ESTEVÃO DE SOUZA E NAMIBIA AUGUSTA JACOB 
FREITAS. ELE, nacionalidade brasileira, balconista, solteiro, nascido no dia 26 
de julho de 1992, residente e domiciliado Travessa Dr. Gama Rodrigues, no 57, 
Centro, Aparecida-SP, filho de DONIZETE DE SOUZA e de NADINA NEVES DA 
FONSECA SOUZA. ELA, nacionalidade brasileira, barista, solteira, nascida no 
dia 12 de julho de 1988, residente e domiciliada Travessa Dr. Gama Rodrigues, no 
57, Centro, Aparecida-SP, filha de ELIZABETH JOANA D ARC JACOB FREITAS.
 2457- WELINGTON LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES E BIANCA GALVÃO 
MACEDO. ELE, nacionalidade brasileira, militar, divorciado, nascido no dia 
11 de fevereiro de 1984, residente e domiciliado Rua Alfredo Penido, no 51, 
Jardim São Paulo, Aparecida-SP, filho de GERALDO DE OLIVEIRA NUNES 
e de YOLANDA LUCIANO MOREIRA NUNES. ELA, nacionalidade brasileira, 
Professora, divorciada nascida no dia 04 de julho de 1984, residente e domiciliada 
Rua Alfredo Penido, no 51, Jardim São Paulo, Aparecida-SP, filha de JOSÉ 
BENEDITO MACEDO SOBRINHO e de ROSANA APARECIDA GALVÃO 
MACEDO.
2456- ROGERIO PEREIRA NOVAIS E SANDRA MONTEIRO. ELE, 
nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, solteiro, nascido no dia 29 de 
outubro de 1985, residente e domiciliado Rua Rotary, no 180, São Geraldo, 
Aparecida-SP, filho de e de MARIALVA PEREIRA NOVAIS. ELA, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 15 de setembro de 1976, residente e 
domiciliada Rua Rotary, no 180, São Geraldo, Aparecida-SP, filha de SEBASTIÃO 
BENTO MONTEIRO e de MARIA NUNCIATA MONTEIRO.
2455- LEVI HEBERT DOS SANTOS E ARIANE CRISTINA RIBEIRO DOS 
SANTOS. ELE, nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido no dia 
22 de fevereiro de 1980, residente e domiciliado rua José Crispim Filho, no 283, 
Aroeira, Aparecida-SP, filho de LEVI DOS SANTOS e de MARIA MAZARELLO 
BERALDO DE JESUS SANTOS. ELA, nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, 
nascida no dia 27 de janeiro de 1991, residente e domiciliada rua José Crispim 
Filho, no 283, Aroeira, Aparecida-SP, filha de JOÃO DIAS DOS SANTOS e de 
ELISABETE CONCEIÇÃO RIBEIRO PAULA DOS SANTOS.
2454- MAURO SERGIO DOS SANTOS RAIMUNDO E JÉSICA DIAS DOS 
SANTOS. ELE, nacionalidade brasileira, operador de câmera, solteiro, nascido 
no dia 03 de abril de 1990, residente e domiciliado Rua Genésio Benedito 
Barbosa, no 323, Santa Terezinha, Aparecida-SP, filho de MAURO RAIMUNDO 
e de LOURDES APARECIDA DOS SANTOS RAIMUNDO. ELA, nacionalidade 
brasileira, líder de setor, solteira, nascida no dia 18 de julho de 1991, residente e 
domiciliada Rua Genésio Benedito Barbosa, no 323, Santa Terezinha, Aparecida-
SP, filha de ANTÓNIO JORGE DOS SANTOS e de MARIA DE FÁTIMA DIAS 
DOS SANTOS.

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:
LUAN CÉSAR TIMÓTEO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em Adamantina-SP, no dia 16
de dezembro de 1990, residente e domiciliado Rua Emico Ogata, nº 44, Jardim
Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de MOACIR CAIPIRA DA SILVA e SUELI
VICENTE TIMÓTEO DA SILVA.
CAMILA CRISTINA MOZINI, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Presidente Venceslau-SP, no dia 04 de
janeiro de 2001, residente e domiciliada Rua Emico Ogata, nº 44, Jardim Mariana,
Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS ROBERTO MOZINI e DALVA VICENTE
TIMOTEO MOZINI. 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, 27 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VALMIR APARECIDO MENDROT FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico, estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de junho de 1984, residente e domiciliado Rua Vereador Tibúrcio Nunes
do Nascimento Júnior, nº 77, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de
VALMIR APARECIDO MENDROT e MARILENE DA ROCHA MENDROT.
STEPHANIA MAÍRA CAMARGO ESCOBAR, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de maio de 1988, residente e domiciliada Rua Vereador Tibúrcio Nunes
do Nascimento Júnior, nº 77, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de
ALVARO EDUARDO MONTEIRO ESCOBAR e CECILIA MARIA DE CAMARGO
ESCOBAR. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JACQUELINE ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública
municipal, estado civil solteira, de 55 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de janeiro de 1967, residente e domiciliado Rua Cônego Tobias, nº 468,
Alto do Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO ALVES e BENEDITA ROSA
DOS SANTOS.
MARIA LUIZA LEONCIO DOROTHEO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil viúva, de 69 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12
de novembro de 1952, residente e domiciliada Rua Cônego Tobias, nº 468, Alto do
Tabaú, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LEONCIO DE GODOY e MARIA
BENEDITA SALGADO DE GODOY. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GELSON DE SOUSA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
empilhadeira, estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no
dia 19 de abril de 1981, residente e domiciliado Rua Coronel José Francisco, nº 289,
Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de ADÃO FERREIRA DE ALMEIDA
e MARIA ZENA LOPES DE SOUSA ALMEIDA.
LUCYLENE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de março
de 1984, residente e domiciliada Rua Coronel José Francisco, nº 289, Bosque da
Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
e MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO TEIXEIRA DE ALVAREZ, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
sistema, estado civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro-RJ,
no dia 28 de março de 1966, residente e domiciliado Avenida Manoel Marcondes
Oliveira Mello, nº 363, Real Ville, Pìndamonhangaba SP, filho de CARLOS ALBERTO
ALVES DE ALVAREZ e VERA LUCIA TEIXEIRA DE ALVAREZ.
MARIA JUSCELIA PEREIRA GASPAR, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Rio de Janeiro-RJ, no dia
03 de junho de 1974, residente e domiciliada Avenida Manoel Marcondes Oliveira
Mello, nº 363, Real Ville, Pìndamonhangaba SP, filha de ALCIR DA SILVA PEREIRA
e MARIA DA PENHA GASPAR PEREIRA. 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, 31 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VÍTOR LUIZ DE CARVALHO GONZAGA, de nacionalidade brasileira, profissão
eletricista automotivo, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de julho de 1992, residente e domiciliado Rua Jorge
Veiga, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO GONZAGA e HELENA
MARIA DE CARVALHO GONZAGA.
RELLIANE JULIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia 28 de novembro
de 1999, residente e domiciliada Rua Isidoro Nogueira Tinoco, nº 983, Chácara São
Silvestre, Taubaté SP, filha de EDUARDO FERREIRA DA SILVA e RENATA PAULA
FERREIRA 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, 31 de janeiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JUDSON PAPALI GOULART DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de regulação, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Varginha-
MG, no dia 15 de abril de 1999, residente e domiciliado Rua Cruzeiro, nº 514, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filho de MARCELO GOULART DOS SANTOS e FABRINA
PAPALI GOULART DOS SANTOS.
ANA FLÁVIA DE MATTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
engenharia, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de abril de 2000, residente e domiciliada Rua Cruzeiro, nº 514, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filha de MIGUEL LUIZ DA SILVA e BENEDITA MARLENE
DE MATTOS 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, 01 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JACKSON FELIPE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão promotor de
vendas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de novembro de 1993, residente e domiciliado Rua Pedro da Cruz
Salgado, nº 119, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JUAREZ DANILO DE
OLIVEIRA e ELIANE DE LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA.
LETÍCIA AZEVEDO DA PALMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de
abril de 1995, residente e domiciliada Rua José Cassiano da Palma, nº 116, Vila São
Benedito, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ EDSON LUÍS DA
PALMA e LEILA CASSIA AZEVEDO DA PALMA. 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, 01 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JADER MATHEUS DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
transformação mecânica, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em
Varginha-MG, no dia 01 de dezembro de 1989, residente e domiciliado Rua Oscar
Nakamiti, nº 30, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de WANDERSON
JOSÉ DE MELLO e SOLANGE MARIA VICENTE DE MELLO.
ELISA FERNANDA TOBIAS, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de novembro de 1989, residente e domiciliada Rua Manoel Cembranelli, nº 431,
Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS TOBIAS e REGINA
GERALDO TOBIAS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EZEQUIEL MENDES ANTUNES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de setembro de 2000, residente e domiciliado Rua Conceição Modesto
de Araújo, nº 39, Residencial Arco-Íris, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de
JOÃO BATISTA DE SOUZA e ELAINE MENDES ANTUNES DE SOUZA.
MONIKE SUELLEN CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de fevereiro de 2003, residente e domiciliada Rua Conceição Modesto
de Araújo, nº 39, Residencial Arco-Íris, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de
HENRIQUE JOSÉ DA SILVA e MARIA LUCIANA DE MOURA CARDOSO.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2022.

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:
ELIVELTON FELISARDO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
novembro de 1992, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 81, Bloco
1A, Apto 301, Bem Viver, Araretama, filho de ESTRELINA FELISARDO.
JENIFFER ESTEVES RAFAEL, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
cozinha, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Caxambu-MG, no dia
24 de junho de 1994, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº 81, Bloco
1A, Apto 301, Bem Viver, Araretama, filha de ELSIO RAFAEL e ELAINE CARVALHO
ESTEVES. 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, 04 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DE SOUZA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão atendente de central
de reservas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 10 de março de 1993, residente e domiciliado Estrada Vale do Sol, nº 745, Pedro
Leme, Roseira SP, filho de JOÃO BATISTA DE SOUZA LEITE e ROSILENE
APARECIDA DE SOUZA LEITE.
DÉBORA DE SOUZA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
março de 1993, residente e domiciliada Rua Kaema, nº 84, Residencial Maricá,
Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO DINIZ ALVES e VILMA GODOY DE SOUZA
ALVES. 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, 04 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
CHRISTIAN DAMASO VIEIRA, estado civil solteiro, frentista, com 25 anos de idade,
brasileiro, natural de São Paulo SP, nascido aos 26 de agosto de 1996, residente e
domiciliado à Rua Maria Amália Lopes Azevedo 3433, casa 02, Vila Albertina em São
Paulo SP, CEP 02.350.014, filho de CRISTIANO CORDEIRO VIEIRA e de CLAUDIA
DAMASO VIEIRA.
LARISSA BATISTA DIAS, estado civil solteira, professora, com 22 anos de idade,
brasileira, natural de Pindamonhangaba SP, nascida aos 21 de março de 1999,
residente e domiciliada à Rua Monsenhor Rodrigo de Araújo, 292, Residencial Nova
Esperança, em Pindamonhangaba SP, CEP 12.426-250, filha de ARILDO ANTONIO
DIAS e de KARINA BATISTA DIAS.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 32/2021 PROC. Nº 456/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material odontológico para o 
Centro de Especialidades Odontológicas I e II, e estratégias da Saúde da Família, que 
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
Contratada: ATHENA COM. PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI - CNPJ: 34.412.925/0001-61 – Vencedora dos itens:01,02,04,05,10,11,30,31,33,34,
47A50,54A63,68,69,74A81,84A201,204,205,208,209,220 A 229, 245 A 250, 253 A 268, 
275,276,297A304,311,312,315A318,321,322, 326A339,342,343, 350A353, 385A388, 
397A438, 455 A 550, 553A558,591A596,605,606,612,613,615,616, 626A629,643,644, 
663A696,705A708,711, 712,715,716,721,722,725A742,744A749,752A755,762A767,771
,772,775,776,793A798,800,801 - Valor total: R$ 2.113.828,39(dois milhões, cento e treze 
mil, oitocentos vinte e oito reais trinta e nove centavos) - DATA DA ASSINATURA: 04/02/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, convoca a 
Sra. Ana Cristina Siqueira Rolim, RG: 428268110, para que no prazo de 05 
dias compareça a Subsecretaria de Recursos Humanos para retorno de suas 
atividades no cargo de auxiliar administrativo conforme Portaria nº 22303/2021.
Lorena, 04 de fevereiro de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Lorena, 
o PREGÃO PRESENCIAL N°01/CPL/2022, do tipo menor preço global, para aquisição 
de automóvel para atender as necessidades de Vereadores e Servidores desta Casa 
de Leis, conforme especificações e condições constantes no instrumento convocatório 
e nos anexos. A entrega dos envelopes dar-se-á até às 10 horas do dia 17/02/2022, na 
Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à 
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em 
seu horário de funcionamento, bem como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou 
solicitação por email licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas também no endereço acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.
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Viatura do Samu; serviço alvo de reclamação por atendimento telefônico

Traficante é flagrado pela polícia com 
quase oito quilos de cocaína em Lorena

Proprietário de bovinos encontrados em extremo 
de maus-tratos é multado em quase R$ 1 milhão

Trecho da 459 
em Piquete é 
liberado para 
veículos leves Mais de trezentos animais eram mantidos sem água e alimento; ONG pede apoio para cuidados

Da Redação
Lorena

Lucas Barbosa
Cunha

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após uma denúncia anô-
nima, a Polícia Militar pren-
deu na noite de quarta-feira 
(2) um homem que escondia 
quase oito quilos de cocaína 
em sua casa, em Lorena. 

Equipes de Força Tática 
do 23º BPMI (Batalhão da 
Polícia Militar do Interior) 
patrulhavam o município 
por volta das 20h, quando 
receberam a informação de 

Após uma denúncia anô-
nima, a Polícia Militar Am-
biental flagrou 302 bovinos 
na tarde da quarta-feira (2) 
em situação extrema de 
maus-tratos. Os animais 
estavam em uma fazenda 
de Cunha, sem água e ali-
mentação, em estado crítico 
desnutrição.

De acordo com a 4ª Com-
panhia do 3º Batalhão da 
Polícia Militar Ambiental, 
sediada em Guaratinguetá, 
uma grande quantidade 
de bovinos estava vivendo 
em condições inadequadas 
numa propriedade rural 
no bairro Santa Cruz, em 
Cunha. Ao chegar no local 
indicado, os policiais se 
depararam com vacas e 
bois debilitados, sendo que 
alguns não conseguiam 
sequer levantar do chão. 

Contando com o apoio de 
veterinários da Defesa Agro-
pecuária do Estado de São 
Paulo, pela equipe da base 
de Guaratinguetá, os poli-
ciais prestaram os primeiros 
socorros aos animais. 

Segundo a Polícia Militar 
Ambiental, o proprietário da 
fazenda não estava no local 
no momento da operação, 
já que ele permanece em 
isolamento em São Paulo 
após testar positivo para a 
Covid-19. Mesmo ausente, 

O Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes) liberou na manhã 
da quinta-feira (3) o tráfego de 
veículos leves, em todos os ho-
rários, pelo trecho de Piquete 
da rodovia BR-459. Devido a 
quedas de barreiras, a estrada 
recebe obras de adequação 
desde o fim do ano passado.

Em nota oficial, o órgão in-
formou que está permitida a 
circulação de automóveis leves, 
24h por dia, entre os pontos 0 
da rodovia, que fica na divisa 
entre Minas Gerais e São Paulo, 
e o km 14, em Piquete. Além 
de motociclistas e motoristas 
de carros de passeio e de vans, 
a decisão beneficia apenas os 
condutores de caminhões e 
ônibus de até três eixos.

Apesar da liberação do tráfe-
go restrito por todo o dia, o Dnit 
manterá na estrada o sistema 
“pare e siga”, que consiste em 
liberar, por dez minutos, um 
sentido por vez da pista para 
o fluxo dos veículos.

Desde o último dia 13, o 
trecho conhecido como “Serra 
de Piquete” estava com a circu-
lação de automóveis leves per-
mitida apenas das 6h às 18h. 
Na época, essa foi a alternativa 
encontrada pelo Dnit para re-
duzir os transtornos causados 
aos motoristas da região, que 
desde 18 de dezembro de 2021 
não podiam utilizar a estrada 
devido a queda de barreiras.

Iniciadas em 20 de dezem-
bro, as obras de recuperação 
da BR-459 seguem por tempo 
indeterminado. 

Animal em situação extrema de maus-tratos na fazenda em Cunha; responsáveis indiciados criminalmente

O atendimento do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) de Gua-
ratinguetá foi questionado 
após uma funcionária de um 
supermercado no Centro pas-
sar mal e precisar ser socor-
rida pelo atendimento móvel. 
Até que ela fosse amparada 
pelos paramédicos, diversas 
tentativas de contato com o 
telefone 192 foram feitas, 
todas sem sucesso. Uma das 
ligações caiu no Samu de São 
Sebastião, no Litoral Norte.

Um telefone fixo do Samu 
de Guaratinguetá foi passado 
pelo atendente da cidade 
litorânea. Administradora do 
Samu na Terra de Frei Galvão, 
a Santa Casa negou que o 
problema seja recorrente.

O caso envolvendo o aten-
dimento à mulher ocorreu 
no último dia 22, por volta 
das 17h. Por coincidência, a 
reportagem do Jornal Atos 
estava no local no momen-

Santa Casa de Guará justifica ocorrência 
atendida pelo Samu de São Sebastião
Problema em atendimento à mulher que passou mal em supermercado gera preocupação sobre 
qualidade do serviço; ligações para o 192 são atendidas por unidade na cidade do Litoral Norte

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

to em que funcionários e 
clientes tentavam ligar para 
o telefone 192, o número 
oficial de emergência do 
Samu. As chamadas não eram 
concluídas. Em determinada 
tentativa, um funcionário 
do Samu de São Sebastião 
atendeu a ligação e informou 
que o telefone para emer-
gência de Guaratinguetá era 
3128-4040. Neste número 
foi possível solicitar uma 
ambulância.

Entre as tentativas de liga-
ções para o 192 até a efeti-
vação do pedido de atendi-
mento passaram-se cerca de 
cinco minutos. A direção da 
Santa Casa de Guaratinguetá 
foi procurada para responder 
sobre o que pode ter ocorrido 
com as chamadas feitas neste 
dia e se esse é um problema 
recorrente.

“Que nós tenhamos regis-
tros, não tivemos problema 
algum. Primeiramente, toda 
gestão é feita pela empresa 
de telefonia do Estado. Na 
realidade, algumas práticas 
nós adotamos para melhorar 

ele foi multado em R$ 906 mil 
por maus-tratos e deverá res-
ponder por crime ambiental. 
A Polícia Civil de Cunha abriu 
um inquérito para apurar o 
caso.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou uma entre-
vista à direção do Escritório 
de Guaratinguetá da Defesa 
Agropecuária do Estado de 
São Paulo, mas o pedido foi 
recusado.

O Atos buscou também 
mais detalhes do caso junto 
à Polícia Civil de Cunha, mas 
o delegado responsável pelo 
inquérito não foi localizado 
até o fechamento desta edição. 

Semelhança – A ocorrência 
de Cunha ganhou repercussão 
na mídia a partir de quinta-fei-
ra (3), chamando a atenção 
de entidades de proteção 
animal do estado. Uma delas 
é a organização não governa-
mental ARA (Amor e Respeito 
ao Animal), que desde o fim 
do ano passado é responsável 
pela recuperação de cerca de 
mil búfalas encontradas em si-
tuação de maus-tratos em 6 de 
novembro em uma fazenda na 
cidade de Brotas-SP, na região 
central do estado.

Sem água e alimentos por 
mais de vinte dias, os animais 
estavam em estado crítico de 
desnutrição. As búfalas mais 
debilitadas estavam sendo 
devoradas vivas por urubus. 
Cerca de quarenta animais 
não resistiram a situação.

Proprietário dos bovinos, o 
pecuarista Luiz Augusto Pi-
nheiro de Souza, foi preso por 
crime ambiental no último dia 
27, em São Vicente, no Litoral 
Sul de São Paulo. 

A principal suspeita do Mi-
nistério Público é que Souza 
tivesse a intenção de matar as 
búfalas para liberar uma área 
da fazenda para o avanço da 
plantação de soja.

a logística não só para Gua-
ratinguetá, mas para todas as 
regionais”, explicou o diretor 
administrativo do hospi-
tal, André Bastos. “Devido a 
transmissão de antena, a ope-
radora pode estar utilizando 
uma antena que está situada 
em outra região. Em Guara-
tinguetá, recebemos muitas 
vezes chamadas do Litoral 
Norte, mas nós não passamos 
o número da regulação, nós 
fazemos o contato direto, já 
transferimos a ligação para 
a regional de referência de 
atendimento”, revelou.

De acordo com Bastos, é 
comum ocorrer de morado-
res de outras regiões buscar 
atendimentos por telefone 
com o Samu de Guaratingue-
tá. “Já aconteceu do Litoral, 
Sul de Minas também. Nor-
malmente acaba acontecendo 
com quem faz ligação por 
telefone móvel (celular, smar-
tphone), devido essa questão 
de roaming, alteração de an-
tena. Telefonia fixa não temos 
histórico disso”, afirmou.

Região – Três dias antes da 

ocorrência de Guaratinguetá, 
a central do Samu de Taubaté 
ficou 24 horas sem o serviço 
de atendimento pelo 192. 
Além de Taubaté, as cidades 
de Campos do Jordão, Tre-
membé, Santo Antônio do 
Pinhal, Lagoinha, Redenção 
da Serra, Natividade da Ser-
ra e São Luiz do Paraitinga 
ficaram com o serviço inco-
municável. Em entrevista ao 
portal G1 do Grupo Globo, a 
empresa responsável alegou 
que fios teriam sido furtados 
e isso gerou falha na comu-
nicação.

O diretor da Santa Casa de 
Guaratinguetá negou que a 
ocorrência do dia 22 tenha 
ligação com o problema 
registrado em Taubaté. Se-
gundo André Bastos, não há 
nenhuma falha.

Na última segunda-feira 
(31), a reportagem do Jor-
nal Atos entrou em contato 
com o serviço, tanto pelo 
192 como pelo 3128-4040. 
Ambos os números foram 
atendidos normalmente pelo 
Samu de Guaratinguetá.

que um rapaz estava ven-
dendo drogas em um trecho 
do bairro Brisas do Campo. 

Ao chegar no local indica-
do, os policiais conseguiram 
abordar o denunciado, que 
carregava 21 cápsulas de 
cocaína e uma quantia de 
R$ 20.  Questionado pelos 
PM’s, o criminoso confessou 
que tinha mais entorpe-
centes em sua casa, que 
ficava próxima ao local da 
abordagem. 

No imóvel, as equipes da 
Força Tática apreenderam 

4.643 cápsulas cocaína, 
pesando 5,930 quilos, e dois 
tijolos de cocaína, que pesa-
vam 2,042 quilos. Além dos 
quase oito quilos da droga, 
também foram localizados 
uma peneira e um aparelho 
liquidificador utilizados no 
preparo do entorpecente. 

Preso em flagrante por 
tráfico de drogas, o crimino-
so, que não teve sua idade 
divulgada, foi encaminhado 
à Delegacia de Lorena, per-
manecendo à disposição da 
Justiça.

Ao ser informado sobre o 
crime ambiental em Cunha, o 
presidente da ONG ARA, Alex 
Parente, postou um vídeo nas 
redes sociais sobre a situação 
“Estamos sabendo do caso 
de Cunha, onde os animais 
foram encontrados na mes-
ma situação das búfalas de 
Brotas. Infelizmente, devido 
à distância entre as cidades, 
que é de quase seiscentos 

quilômetros, nossa ONG não 
tem condições de ir até lá”, 
lamentou. “Peço para que 
as entidades de proteção 
animal do Vale do Paraíba se 
desloquem até o local para 
conferir como está a assis-
tência veterinária. Estamos 
à disposição para auxiliar 
e orientar as pessoas que 
possam interceder por estes 
animais”.

Fotos: Reprodução PMG

Fotos: Divulgação Polìcia Ambiental
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A Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Guara-
tinguetá) definiu o formato e 
as datas para as apresentações 
das agremiações carnava-
lescas neste ano. Longe da 
avenida Presidente Vargas, 
palco dos desfiles na cidade, 
os eventos serão realizados 
no Recinto de Exposições, 
sem a presença do público. A 
Prefeitura fará a transmissão 
ao vivo de forma online nos 
dias, 19, 20, 26 e 27.

Para assegurar o repasse 
da Prefeitura às escolas de 
samba, a Oesg propôs uma 
adaptação do edital, antes pre-
vendo os desfiles presenciais. 
Com a mudança feita, o novo 
edital propôs o formato virtu-
al, seguindo as determinações 
sanitárias diante do quadro 

Sem público, escolas de samba definem 
apresentações no Recinto de Exposições
Quatro dias de transmissão e shows; acordo assegura conclusão de repasses de R$ 25 mil por agremiação

de aumento de pacientes com 
Covid-19 e síndromes gripais 
no município.

Além dos desfiles carnava-
lescos, haviam ainda datas 
previstas para apresentações 
de samba e seresta na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves. 
Os eventos também foram 
alterados para o Recinto de 
Exposições. “Serão quatro li-
ves. Na primeira etapa, sábado 
(19) e domingo (20) serão dois 
dias de shows, com três esco-
las no mesmo dia, a partir das 
19h30”, explicou o presidente 
da Oesg, Tiago Domingos.

As apresentações começam 
às 19h30 e cada agremiação 
terá uma hora para se apre-
sentar. Entre uma escola e 
outra haverá um intervalo 
de trinta minutos para higie-
nização do local. Os horários 
e as determinações valem 
tanto para os eventos dos 
dias 19 e 20 como do dia 26 

e 27. O segundo fim de sema-
na de desfiles substituirá as 
apresentações previstas para 
terça-feira de Carnaval, que 
seria dia 1 de março.

“O desfile que seria na ave-
nida foi adaptado para sábado 
e domingo de Carnaval. Dessa 
maneira a gente cumpre o 
edital e as escolas se movimen-
tam, participam dessa questão 
carnavelesca e cultural e a 
gente começa a se planejar, se 
Deus quiser com o controle da 
pandemia, para um Carnaval 
competitivo para 2022”, con-
cluiu Domingos.

O Recinto de Exposições de 
Guaratinguetá será adaptado 
para receber as agremiações. 
As apresentações contarão 
com as baterias de cada escola, 
número limitado de integran-
tes e algumas alegorias. Não 
haverá competição entre os 
seis grupos, como já estava 
previsto desde o fim de 2021. 

Fotos: Reprodução OESG

Condephaat autoriza intervenções no entorno 
da Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista

Gabriel Mota
Cachoeira Paulista

As tratativas para a res-
tauração da tradicional Esta-
ção Ferroviária de Cachoeira 
Paulista tiveram avanços na 
segunda-feira (31). Em reunião 
junto à Prefeitura, a SPU (Su-
perintendência do Patrimônio 
da União) comunicou que o 
Condephaat (Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico 
Arqueológico, Artístico e Turís-
tico) deu parecer favorável ao 
início da execução do projeto 
no entorno do monumento.

Serão investidos cerca de 
R$15 milhões para a restaura-
ção do prédio e R$ 2,9 milhões 
no entorno. A verba é de ori-
gem do Governo Federal, que 
foi condenado a arcar com os 
custos em um processo judicial 
que corre desde 2005.

Na reunião desta semana, um 

técnico da SPU encaminhou ao 
Município um termo de anuên-
cia do Condephaat para que se 
possa iniciar a instalação de 

cercas, limpeza e manutenção. 
Por meio do documento, o ór-
gão atesta a necessidade dos 
cuidados para que futuramente 

as obras na estação possam ser 
iniciadas. “Esse é o primeiro 
passo de documentação para 
que o Município tenha posse 
do imóvel, que ainda é da 
União”, destacou o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB).

Na próxima quarta-feira (9), 
Cachoeira Paulista realizará 
um novo encontro com a SPU 
para discutir a liberação dos 
R$ 2,9 milhões referentes às 
obras do entorno. Há também 
a expectativa para que seja 
determinado um prazo para 

o repasse financeiro, além 
de uma data para a cessão 
definitiva da Estação e o início 
das obras.

Quanto à restauração do 
prédio, com a liberação dos 
R$ 15 milhões, a secretária 
municipal de Planejamento, 
Polyana Paiva, ressaltou que 
é uma etapa que se iniciará 
somente após a definição dos 
serviços no entorno. “Ela vai 
demandar um pouco mais de 
tempo porque entram questões 
da União, de planilha orçamen-

tária da União, que nós temos 
que respeitar”.

Além de explorar o potencial 
cultural e turístico do monu-
mento, o atual projeto visa 
criar pontos comerciais e, até 
mesmo, transferir para o pré-
dio serviços da administração 
pública como o gabinete do 
prefeito e outras pastas.

O Município busca parcerias 
privadas para a finalidade 
comercial da Estação. “No mo-
mento pertinente vai haver o 
chamamento público para que 
as empresas da iniciativa priva-
da manifestem seu interesse 
em ser parceiros do Município 
e, posteriormente, ter o seu 
estabelecimento instalado no 
prédio da Estação” destacou 
Polyana. 

Evento da Oesg, em preparação para o Carnaval; desfiles e apresentações serão realizados no Recinto

Estação Ferroviária de Cachoeira, que espera há décadas por reforma

Fotos: Gabriel Mota


