
Festival Musical de Outono é 
atração do feriadão em Lorena

O feriado prolongado de 
Corpus Christi será marca-
do pela boa música, pratos 
de dar água na boca e a 
expectativa da retomada 
de eventos em Lorena. A 
cidade celebra o Festival 

Musical de Outono, com 
música clássica e estandes 
gastronômicos abertos à co-
munidade, na praça Arnolfo 
Azevedo, das 19h às 22h.
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Pinda suspende 
a cobrança da 
Área Azul para 
avaliar contrato

João Carlos 
Martins reúne 
ações e músicos 
de Lorena
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A espera do tripé, 
Ballerini anuncia 
R$ 3 milhões em 
apoio à Santa Casa
Estado confirma repasse, mas não dá detalhes 
da entrega de aporte de anúncio feito em 2021 
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Depois de um ano da pro-
messa sobre o envio de investi-
mentos, o Tripé da Saúde ainda 
é uma incógnita. Enquanto o 
fortalecimento das santas casas 
de Lorena e Guaratinguetá não 
é disponibilizado pelo Esta-
do, o prefeito Sylvio Ballerini 

(PSDB) anuncia o repasse de 
R$ 3 milhões para o hospital 
de Lorena. O recurso pode ser 
complementado com emendas 
parlamentares. Atrelado à cons-
trução do Hospital Regional em 
Cruzeiro, o governo estadual, à 
época com João Doria (PSDB), 

anunciou o fortalecimento 
para as cidades que já exercem 
um atendimento regional. 
Os prazos foram repassados 
aos prefeitos e diretorias dos 
hospitais, mas até o momento, 
nenhuma definição. 

Foto: Rafaela Lourenço

Acesso principal à Santa Casa de Lorena; entidade receberá aporte de R$ 3 milhões liberado pela Prefeitura

O AME entregue na noite da última quarta-feira; Cruzeiro passa a oferecer maior número de especialidades

Cruzeiro inaugura AME 
e anuncia reestruturação 
do Pronto Socorro 

A Prefeitura de Cruzeiro 
inaugurou, na quarta-feira 
(15), o AME (Ambulatório 
Municipal de Especialida-
des). O novo equipamento 
de saúde terá uma gestão 
compartilhada por Executi-
vo e Santa Casa e envolve 13 
especialidades. No evento, 
o prefeito Thales Gabriel 

Fonseca (PSD) anunciou uma 
reestruturação no Pron-
to Socorro, que deve ser 
concluída até 2023. Com 
capacidade de 1.300 a 3.000 
atendimentos mensais, a 
unidade estará aberta a 
partir da próxima segunda-
-feira, dia 20.

Com apoio federal, Cruzeiro 
dá início à construção de UBS 
no Retiro da Mantiqueira 

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Enquanto se prepara para 
a apresentação na progra-
mação do Festival de Música 
de Outono, em Lorena, o 
maestro João Carlos Martins 
promove neste sábado (18), 
um encontro do projeto Or-
questrando no Sesi (Serviço 
Social da Industria). A ação 
consiste em levar aos jovens 
talentos de cidades do inte-
rior, qualificações técnicas e 
a busca por apoio entre poder 
público e privado.
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OAB empossa 
nova diretoria 
em Pinda

Festival Internacional de 
Cinema de Surf em Ubatuba

O Litoral Norte recebe a 
segunda a edição do Ficsu 
(Festival Internacional de 
Cinema de Surf de Ubatu-
ba). O evento é gratuito e 
acontece na Praia Vermelha 
do Norte. A ideia é tornar 
as areias da praia em uma 

grande sala de cinema ao ar 
livre, com exibição de filmes 
estrangeiros como “Water-
man” (americano), “Over 
the Edge” (australiano) e 
“Iballa Corazón de Escamas” 
(espanhol).

Pinda investe
R$ 19 milhões
ao recapear até 
15 quilômetros

Pindamonhangaba apre-
sentou a terceira fase do 
projeto de recapeamento 
asfáltico.

Com foco na abertura de 
um novo processo licitatório, 
Pindamonhangaba suspen-
deu, nesta semana, o contra-
to com a empresa Estapar, 
responsável pelo sistema de 
estacionamento rotativo, o 
Área Azul.  De acordo com a 
Prefeitura, a empresa opera 
na cidade há cerca de vinte 
anos. Após o último contrato 
completar uma década, o 
Município optou por não 
renovar. Desta forma, um 
novo sistema modernizado e 
tecnológico deve ser licitado, 
buscando melhorar o serviço 
à população.
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Fábio Marcondes

PALAVRAS AO VENTO
A imprensa e parte da sociedade 

cobram dos candidatos os planos de 
governo.

Com a introdução do marketing polí-
tico nas campanhas eleitorais os planos de 
governo tornaram-se peças publicitárias.

Coloridas, extensas, repletas de tópi-
cos, parágrafos, como: saúde, educação, 
segurança pública, políticas sociais, tor-
nando-se num folhetim que ninguém lê 
e muito menos indaga de onde virão os 
recursos para tamanha façanha.

A pouca informação do eleitorado 
e entender de políticas públicas é para 
especialistas.

Daí a generalidade das propostas de 
governo dos candidatos.

O presidente Bolsonaro está providen-
ciando o seu plano de governo.

Desnecessário, porque não cumpriu 
nenhum item da sua proposta de candi-
dato. Pode repetir!

Difícil apresentar algum programa 
quando o presidente tem dúvidas sobre a 
legitimidade da democracia e do instru-
mento do voto: a urna eletrônica!

O presidente Lula, através de seu 
partido, submeteu o seu plano de governo 

a sociedade para a análise.
Proposta vazias, repleto de parágrafos 

(noventa), intenções, “Políticas que garan-
tam os direitos, a discriminação”; para os 
deficientes “Políticas que assegurem a 
todos o direito à vida com dignidade e 
liberdade”, para os jovens: “Políticas que 
viabilizem novas oportunidades” (?)

Desnecessário, pois o a sociedade 
conhece profundamente os seus méto-
dos de governar e, não fugindo a regra, 
receberá um país devastado, no mesmo 
estilo quando recebeu o Plano Real 
denominando-o de “herança maldita”, 
usufruindo dos resultados positivos do 
plano como: a valorização da moeda, o 
aumento do poder de consumo, redução 
da dívida pública, o equacionamento da 
dívida externa (legado dos militares).

Aliás, este é o mote da velha esquerda: 
destruir o que foi positivo para o país e a 
nefasta arrogância de que só eles sabem 
governar.

O programa não é de construção.
Os exemplos são vários: destruiu 

as bases do Plano Real; destruiu a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, quebrou a 
rigidez dos gastos públicos, distribuiu a 
mãos cheias, subsídios, renúncias fiscais, 
institucionalizou a corrupção.

Talvez o que tenha chamado mais a 
atenção do eleitor é a reforma trabalhista.

À primeira vista seria revogar a refor-
mas, mas a economia está recuperando, 
lentamente, os postos de trabalho e a 
reforma tem apenas cinco anos e foi feita 
em momentos trágicos para a economia 
com o surto do vírus e a guerra no leste 
europeu.

Por outro lado, o partido toma posição 
contrária a volta do imposto sindical. 
Ainda, bem!

Quanto ao processo de privatização a 
Petrobras está blindada e terá que cumprir 
a sua missão “colocada de novo a serviço 
do povo e não dos grandes acionistas 
estrangeiros”. 

No tocante a Petrobras o programa 
não explicita de onde virão os recursos 
para os investimentos da empresa.

Em resumo: não privatiza e diminui o 
valor de mercado da Petrobras. 

Esta proposta não é para levar a sério! 
Já vimos este filme!

Quanto ao teto de gasto, instituído no 
governo Temer, será extinto.

O interessante que o teto foi feito 
exatamente porque o seu governo e de 
sua pupila instituíram à bancarrota fiscal 

em nome do social. 
A falta de familiaridade com o gasto 

público, a falta de distinção do público 
e privado, o desprezo pela economia de 
mercado, a falta de incentivo para a pro-
dutividade e a permanência da pobreza 
através de programas assistencialistas, o 
“nois contra eles”, etc.

Apesar de estarmos quatro meses do 
pleito, onde tudo pode acontecer, a volta 
do PT ao poder uma oportunidade para 
afirmar-se em uma social-democracia que 
deu certo pelo mundo afora.

Quem sabe não seja este o desejo, 
não explícito, com a vice-presidência de 
Geraldo Alkmin. Ver para crer!

O atual programa do partido dos tra-
balhadores traz no seu bojo o mesmo de 
sempre, mas que poderá mudar durante o 
curso da campanha. Para pior!

Os tempos são outros.
Lula governou vinte anos atrás, o 

mundo mudou, a lembrança do governo 
Dilma é um trauma a carregar.

O que a sociedade espera e almeja, 
diante das inúmeras necessidades difusas 
e que o país não seja governado olhando 
o espelho retrovisor.

Tiveram tempo suficiente pata apren-
der e não fazer o mesmo!

  Tiveram tempo suficiente pata 
aprender e não fazer o mesmo! 

“No Brasil, o traço 
comum nos programas 

de governo é a generalidade”
Fernando Schüler, cientista político

Junior Filippo

Orville Teixeira

Política a conta-gotas...
Amigo é coisa...

...pra se guardar – O prefeito 
Thales Gabriel entregou à po-
pulação de Cruzeiro, na última 
quarta-feira, o novo Ambulatório 
Municipal de Especialidades, dando 

as devidas honras aos parceiros, 
vereadores e sua equipe de trabalho, 
mas o que mais emocionou o públi-
co convidado para inauguração foi 
a apologia positiva ao governador 
Rodrigo Garcia, pela sequência de 
investimentos na cidade. “Não tem 
um bairro ou espaço desta cidade 
que não tenha uma obra da Prefei-
tura com a participação do Estado”, 
enfatizou Gabriel!!!

Livre para voar...
...ou melhor, para se candidatar. 

O Dr. Davi Mota – vice de Thales 
Gabriel no primeiro mandato, foi 
um dos destaques políticos na 
inauguração do Ambulatório de Es-
pecialidades. Além de sua atuação 
marcante na saúde do município, o 
que foi muito comentado entre os 
convidados na solenidade foi sua 
'condição eleitoral', agora apta para 
postular uma candidatura em 2024. 
Mas para o desconforto ainda maior 
da oposição, ele continua apoiando 
incondicionalmente o prefeito...

Juntos ou separados?
Não é novidade a ninguém que o 

diretor do SAAE, Kleber Silveira e 
o médico Davi Mota, têm 90%  de 
possibilidade de se apresentarem 
na corrida eleitoral para sucessão 

de Thales Gabriel na Prefeitura de 
Cruzeiro. A dúvida, da especulação 
política, é se estarão juntos em uma 
possível majoritária como prefeito e 
vice, ou separados na base do 'cada 
um pra si e os eleitores para todos'!!!

Projeto Fênix
É voz corrente no mercado polí-

tico de Guaratinguetá que o retorno 
do vereador Marcelo Coutinho – o 
Celão ao exercício do mandato  é  

uma questão de 
tempo com os 

tramites no Tri-
bunal de Justiça 
made-in-Badaró. Com isto, torna-se 
temerária a efetividade do suplente 
Orville Teixeira na cadeira de Celão, 
principalmente na articulação da 
próxima presidência.

Aritmética dos votos
Pelo menos três nomes disputam 

a futura presidência da Câmara de 
Guaratinguetá: Rosa Filippo, Van-
tuir Faria e Pedro Sannini. Entre 
eles, um entra no jogo com a possi-
bilidade de dois votos cativos – da 
‘Pop’ e do atual presidente Arilson 
Santos; outro espera a intervenção 
do gabinete de Soliva em cima da 
base, e o terceiro nome precisa unir 
os interesses dos vereadores de seu 
partido, e ainda, dois emedebistas. 

Lembrando que Fabrício ainda não 
desistiu, e o Santa Casa espera no 
oportunismo.

Enigma
Imaginem que na relação do 

Legislativo com o Executivo de 
Guará tem um vereador que posa de 
bonzinho, outro já se sente prefeito 
ou melhor, prefeita; pior é o que ma-
quia as informações fazendo inveja 
ao colega que liga – liga, liga e o 
‘number one’ não atende... 

Tô na área
O ex-prefeito Junior Filippo 

aproveitou as comemorações do 
aniversário de Guaratinguetá para 
um ‘lembrete especial’ à população 
de sua contribuição para desenvolvi-

mento da cidade. 
Além de muito 
carinhosa e bem 
produzida, sua 
mensagem nas 
redes sociais dei-
xa claro que está 
mais ativo que 
nunca no pro-
cesso eleitoral. 

Aliás, se for para mostrar o que foi 
realizado em seu período, propor-
cionalmente ao que vem aconte-
cendo neste atual momento, serão 
necessários muitos vídeos e, com 
certeza, virão. Que venha 2024!!!

Ciúmes na política
Dizem que na política ‘ciúmes 

de homem’ é pior que de mulher, 
mas na vida pública, parece que é 
pior ainda. Qualquer semelhança 
que o vislumbrado entre a Casa Ar-
nolfo de Azevedo e Paço Municipal 

de Lorena, não 
se trata de mera 
co inc idência . 

Podem apostar. 
No centro das 
a tenções ,  os 
dois lideres hoje, dos mais impor-
tantes para o bom andamento do 
município: Sylvio Ballerini e Fábio 
Longuinho. Pela realidade visível 
no entorno dos poderes Executivo 
e Legislativo, a ‘família metralha’, 
os ‘unidos roubaremos’, e, entre 
os solitários do ‘levam vantagens, 
'aquele' que se tornou referência do 
maior golpe financeiro da cidade. 
Adivinhem...

R$ 100 milhões em ação
A cidade que nos próximos dois 

anos pode chegar a R$ 1 bilhão de 
orçamento, com certeza não pode 
parar nos atuais R$ 750 milhões, 
por isso o empenho do prefeito Isael 
Domingues em retribuir os mais de 
R$ 100 milhões de recursos vindos 

dos governos Federal e Estadual, 
por intermédio dos deputados Mar-
cio Alvino e André do Prado. Para 
Dr. Isael que espalhou obras por 
todos os bairros, avenidas e estradas 
de Pindamonhangaba, a retribuição 
da população votando em quem já 
provou que são parceiros da admi-
nistração é fundamental para que 
a dupla de deputados tenham mais 
influência ainda, para continuidade 
as melhorias na cidade.

Investigação
A Câmara Municipal de Cacho-

eira Paulista tem 10 dias para prestar 
informações ao Ministério Público, 
sobre a contratação de assessores em 
regime de comissão. Também vai ter 
de explicar a criação do 14º cargo, 
destinado a chefia de gabinete, e 
ainda convencer a Promotoria que 
não houve afronta constitucional, 
sob pena do presidente do Legis-
lativo, Luiz Gonzaga – o Brejão, 
ter de restituir ao erário público os 
valores pagos.

Não convidem para...
...a mesma picanha o vereador 

Agenor Todico e o ainda presidente 
Câmara de Cachoeira – o Brejão, 
principalmente se os churrasqueiros 
forem o que fala “probrema” na 
tribuna e o que tem interesse$ na 
vizinha Piquete!!!

Oficial de Justiça
Comenta-se que a presença 

de dois oficiais de Justiça com as 
respectivas pastas cheias de ‘do-
cumentos judiciais’ nos corredores 
da municipalidade de Lorena, esta 
semana, assustou muitas ‘figuras’ da 
política local com base de ‘trabalho’ 
na Câmara e na Prefeitura. Até o 
fechamento desta edição, nenhum 
dos intimados ‘acusou o golpe’...

Marcando território
As constantes movimentações 

políticas nas manhãs de sábado, 
em Lorena, tem feito do Mercado 
Municipal um ponto de encontro 

dos saudosistas 
de Fábio Mar-
condes – que 
pelo andar da 
carruagem, já 
está em cam-
panha velada. 
Frequentadores 
esporádicos de 
outros grupos 

políticos da cidade também não dis-
pensam uma passagem por lá, ainda 
que seja para ‘dar uma espiadinha’ 
ou para levar informações a outros 
‘concorrentes’...

Cara ou coroa?
Ainda sobre o desfile antecipado 

das eleições de 2024 em Lore-
na, quem tem 
feito suas apa-
rições em lo-
cais e públicos 
estratégicos, é 
Marietta Bar-
telega, porém, 
sempre oposta 
à localização 
geográfica de 
Fábio Marcondes. Pelo que se ouviu 
em algumas rodas, um espera que o 
outro não seja candidato.

Articulação 
Enquanto Bartelega e Marcondes, 

numa linguagem de 'mudo e surdo', 
devem decidir na sorte quem será 
a segunda ou terceira via contra a 
reeleição de Sylvio Ballerini, a mé-
dica Rita Marton, com experiência 
política e conectada com uma galera 
enorme de apoiadoras, aguarda o me-
lhor momento para pôr em pratica o 
que já está planejado: ganhar as ruas 
em uma campanha à prefeita ou,w 
dependendo das condições, a vice 
de 'alguém' com chances  de vitória...

Rachando o grupo
"Muito ajuda quem não atrapa-

lha", diz o ditado; oportuno ao 'sub 
de Moreira Cesar', que na contramão 
do coordenador da campanha de 
Marcio Alvino e André do Prado, 
tenta eliminar seus futuros adversá-
rios à Câmara de Pinda, com 'papi-
nho de lavadeira'. Graças a liderança 
do prefeito Dr. Isael Domingues, 
mais de 600 parceiros marcaram 
presença do encontro dos deputados 
na última quarta-feira, no espaço 
Marinelli, no Distrito...

Rodrigo Garcia e Thales Gabriel

Dr Davi Mota e Kleber do Saae

Celão

Marcio Alvino, Dr Isael e Andre do Prado

Fábio Longuinho

Sylvio Ballerini

Marietta Bartelega
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Ballerini anuncia R$ 3 milhões para Santa 
Casa enquanto aguarda o Tripé da Saúde 
Estado confirma repasse, mas não detalha entrega de aporte anunciado em 2021 para o fortalecimento de 
hospitais de Lorena e Guaratinguetá; verba liberada para prefeito que direciona à entidade em meio à crise

Depois de um ano da pro-
messa sobre o envio de in-
vestimentos, o Tripé da Saú-
de ainda é uma incógnita. 
Enquanto o fortalecimento 
das santas casas de Lorena 
e Guaratinguetá não é dis-
ponibilizado pelo Estado, 
o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) anuncia o repasse de 
R$ 3 milhões para o hospital 
de Lorena. O recurso pode 
ser complementado com 
emendas parlamentares. 

Atrelado à construção do 
Hospital Regional em Cru-
zeiro, o governo estadual, 
à época com João Doria 
(PSDB), anunciou o fortale-
cimento para as cidades que 
já exercem um atendimento 
regional, os prazos foram 
repassados aos prefeitos e 
diretorias dos hospitais, mas 
até o momento, nenhuma 
definição. Na última semana, 
o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) se reuniu com prefei-
tos da região, em São José 
dos Campos, encontro que 
rendeu um contato direto 
do secretário de Saúde do 
Estado, Jean Gorinchteyn, 
com Ballerini.

Segundo o chefe do Execu-
tivo, a semana foi de muita 
pressão e cobrança para o 
hospital da cidade. Com o 
retorno do secretário, veio 

Rafaela Lourenço 
RMVale 

a notícia do repasse de R$ 3 
milhões para a saúde pública. 
“Tá pra sair, mas fica uma 
demora política, né. O secre-
tário me disse ‘olha Sylvio, 
vou mandar R$ 3 milhões pra 
você e você faz o que quiser, 
ou vai para os postinhos...’. Eu 
vou passar automaticamente 
para a Santa Casa, que têm 
uma necessidade grande”.

O superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa, frisou que 
tem cobrado constantemente 
a Regional de Saúde e o Esta-
do, e que há cerca de trinta 
dias a cobrança foi oficializa-
da para a Prefeitura, a DRS 
(Diretoria Regional de Saú-
de), secretaria de Saúde do 
Estado e a Casa Civil. “Eu sei 
que isso aí teve uma devolu-
tiva para a regional de Saúde, 
mas eu não obtive resposta 
desse ofício que encaminhei 
ainda, essa promessa de R$2 
milhões que eu ouvi dentro 
do Palácio do Governo numa 
reunião que tivemos lá, que 
esse pagamento começaria 
em janeiro”, salientou.

Ainda de acordo com o 
superintendente, o hospital 
tem uma dívida de aproxi-
madamente R$ 800 mil com 
equipe médica, R$ 1 milhão 
de fornecedores e insumos 
hospitalares, além de enfren-
tar o desabastecimento de 
insumos. “Fiquei muito feliz 
em saber todo o empenho do 
prefeito e o compromisso que 
ele falou de um recurso que 

virá através de um deputado, 
e ele vai aportar esse dinhei-
ro na Santa Casa. Aí sim nós 
conseguiríamos equilibrar 
as contas, mas não sair do 
vermelho”, explicou ao citar 
que a verba de R$ 3 milhões 
já garantidos deve amenizar, 
mas não resolver o atual 
problema financeiro.

Por nota, o Estado, questio-
nado sobre o tripé, ressaltou 
outro programa, o “Mais 

Santas Casas”, que ampliou 
25% dos repasses em custeio 
para entidades, e confirmou 
a destinação do recurso de 
R$ 3 milhões. “Na região do 
Vale do Paraíba, 21 unidades 
estão sendo contempladas 
pelo programa, dentre elas, 
a Santa Casa de Lorena, com 
R$ 3,6 milhões, e a Santa 
Casa de Guaratinguetá, com 
R$ 3,8 milhões. Além disso, 
a Santa Casa de Lorena rece-

berá um aporte financeiro de 
três milhões extras, para o 
fortalecimento dos serviços 
prestados à região” (trecho 
da nota que não especifica 
se o repasse será mensal ou 
único).

Lorena segue com uma 
média de atendimentos alta 
e 75% de ocupação de lei-
tos. Segundo Dario Costa, 
há serviços com mais de 
100% de ocupação. Apenas 

de Pronto Socorro são cerca 
de quatrocentos pacientes 
locais e de cidades vizinhas 
atendidos por dia. No final 
de abril, o hospital chegou a 
suspender internações após 
superlotação de leitos.

Neste ano, o levantamento 
feito até o dia 2 de junho 
apontou que a Santa Casa 
havia recebido 89 mil pes-
soas via SUS (Sistema Único 
de Saúde). 

Foto: Rafaela Lourenço

Acesso principal à Santa Casa de Lorena; entidade recebeu aporte de R$ 3 milhões da Prefeitura após repasse enviado pelo Governo do Estado

Cruzeiro inaugura AME e anuncia 
reestruturação do Pronto Socorro 
Equipamento deve ampliar capacidade de atendimentos na cidade; mais 
duas modalidades devem ser agregadas ao ambulatório até agosto 

A Prefeitura de Cruzeiro 
inaugurou, na quarta-feira 
(15), o AME (Ambulatório 
Municipal de Especialida-
des). O novo equipamento 
de saúde terá uma gestão 
compartilhada por Executi-
vo e Santa Casa e envolve 13 
especialidades. No evento, 
o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) anunciou uma 
reestruturação no Pronto 
Socorro, que deve ser con-
cluída até 2023.

Com capacidade de 1.300 
a 3.000 atendimentos men-
sais, a unidade estará aberta 
a partir da próxima segun-
da-feira (20). Ortopedia, 
dermatologia, neurologia, 
oftalmologia, endocrinolo-
gia, obstetrícia de alto risco, 

cirurgia geral e vascular, 
cardiologia, pneumologia, 
geriatria, otorrinolaringo-
logia, urologia e ginecologia 
geral fazem parte do quadro 
de atendimentos do AME 
nesse início.

Em até sessenta dias, o 
ambulatório deve contar 
com mais duas especiali-
dades, neuropediatria e 
reumatologia. Segundo a 
secretária de Saúde de Cru-
zeiro, Imaculada Magalhães, 
essa é uma necessidade do 
município. “Já estamos em 
tratativas com dois profis-
sionais, aguardando o ‘ok’ 
deles, e assim que tivermos, 
estaremos implementando 
esse serviço no município” 
afirmou a chefe da pasta.

Utilizando recursos do 
tesouro municipal, a Pre-
feitura investiu R$ 400 mil 
na construção do AME. A es-

O prefeito Thales Gabriel durante entrega do novo AME; empreendimento garante maior condição para atendimento de pacientes na região

Foto: Gabriel Mota 

Com apoio federal, 
Cruzeiro dá início à 
construção de UBS no 
Retiro da Mantiqueira 
Implantação de unidade de saúde é 
de quase R$ 1 milhão; obra deve ser 
concluída no início do próximo ano 

Contando com um inves-
timento de R$ 955 mil, foi 
iniciada no último fim de 
semana a construção de 
uma UBS (Unidade Básica 
de Saúde) no bairro Retiro 
da Mantiqueira, em Cru-
zeiro. A implantação do 
aparelho público faz parte 
de um plano de medidas 
municipal que busca refor-
çar a estrutura do sistema 
público de saúde.

Em nota oficial publica-
da na sexta-feira, dia 10, 
a Prefeitura anunciou o 
pontapé inicial da edifi-
cação da UBS de 439 m2 
que será erguida em uma 
área na avenida Doutor 
Theodoro Quartim Barbo-
sa. Vencedora do processo 
licitatório, a empresa BPS 
Elétrica e Construções 
Eireli, sediada em Cara-
guatatuba, deverá concluir 
a construção do prédio 
até 20 de janeiro do ano 
que vem.

A implantação da uni-
dade atende a uma antiga 
reivindicação das famílias 
do Retiro da Mantiqueira, 
que há décadas necessi-
tam se deslocar até a UBS 
do bairro Vila Loyelo em 
busca de atendimento. A 
construção será viabiliza-

Lucas Barbosa 
Ubatuba 

Gabriel Mota
Cruzeiro

da através de uma emenda 
parlamentar de R$ 750 mil 
encaminhada pelo deputado 
federal Orlando Silva (PC-
doB), e uma contrapartida 
municipal de R$ 205 mil. 

Além de ressaltar a im-
portância do reforço no 
sistema público de Saúde, o 
prefeito Thales Gabriel Fon-
seca (PSD) revelou detalhes 
da primeira etapa da obra. 
“A empresa que venceu a 
licitação faz, nesse primeiro 
momento, o serviço de fun-
dação, para que o espaço 
possa receber a edificação. 
O investimento na Atenção 
Básica de Saúde se mostra 
necessário, e mais um equi-
pamento trará melhorias 
consideráveis para a nossa 
população”.

A criação da UBS Retiro 
da Mantiqueira faz parte 
de um plano municipal de 
medidas que tenta ampliar 
a estrutura do sistema de 
Saúde. Em busca deste ob-
jetivo, a Prefeitura, desde o 
ano passado, investe cerca 
de R$358 mil na reforma de 
cinco USF’s (Unidade de Saú-
de da Família) da zona rural. 
Em maio foram reinaugura-
das as unidades dos bairros 
Entre Rios e Várzea Alegre. 
A expectativa do Executivo 
é que até o fim deste mês 
sejam reabertas as USF’s dos 
bairros Brejetuba, Embaú 
Mirim e Passa Vinte.

trutura é anexa à Santa Casa 
de Cruzeiro, corresponsável 
pela gestão.

“Existe o compartilha-
mento de colaboradores 
e o compartilhamento no 
momento decisório. É óbvio 
que, por conta de a Santa 
Casa estar sob intervenção 
do Município, a secretaria 
de Saúde tem uma ascen-
dência interessante para 
que a gente possa tornar 
cada vez mais essa sinergia 
produtiva” explicou Fonseca.

O diretor da Santa Casa, 
Ricardo Duarte, pontuou que 
a escolha do hospital como 
sede do ambulatório facilita 
a integração dos serviços de 
saúde, que também conta 
com o Centro de Diagnóstico 
por Imagem. “A secretaria de 
Saúde faz o agendamento 
das consultas, dos pacientes, 
e nós vamos administrar o 

ambulatório, promover o 
atendimento e devolver o 
paciente para a rede quando 
tiver terminado o tratamen-
to aqui”, completou.

Ainda no evento, o prefeito 
anunciou o início da reestru-
turação do Pronto Socorro. 
Entre emendas parlamen-
tares e aportes do governo 
estadual, afirmou que o in-
vestimento será de cerca de 
R$ 2 milhões. A expectativa 
do chefe do Executivo é de 
que a reforma que busca 
aprimorar o atendimento de 
porta aberta seja concluída, 
no mais tardar, até o início 
de 2023.

“A gente reconhece que 
o nosso Pronto Socorro 
precisa melhorar, precisa 
ampliar, precisa acolher 
melhor e precisa ofertar 
melhor esse serviço” admitiu 
Fonseca.
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Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Prefeitura de Ubatuba supera expectativa com nova 
edição do Refis e arrecadação ultrapassa R$ 43 milhões
Cidade realiza 3.794 contratos com contribuintes que estavam em atraso; foco é retomada econômica pós-pandemia

Superando as expectativas 
para os acordos realizados, 
a Prefeitura de Ubatuba 
fechou seu Refis (progra-
ma de Recuperação Fiscal) 
com 3.794 contratos, que 
contabilizam mais de R$43 
milhões para os cofres pú-
blicos. A medida focou a 
população com dívida ativa 
no município.

O programa, que apli-
ca descontos nos juros e 

Thamiris Silva  
Ubatuba   

multas em qualquer débito 
tributário como IPTU, ISS 
e contribuições, além de 
outros, não tributários (mul-
tas e encargos municipais 
de qualquer natureza), foi 
finalizado no último dia 20, 
sem prorrogação.

Próximo a data, o secre-
tário adjunto de Fazenda 
e Planejamento Benedito 
Altair afirmou que a meta 
de R$ 18,5 milhões já ha-
via sido superada no dia 
26 de abril, com o valor 
de R$ 19,5, milhões, mas o 
serviço permaneceria sendo 

realizado até o prazo esti-
pulado pela administração 
municipal.

O relatório divulgado 
pela secretaria da Fazen-
da e Planejamento sobre 
o programa disponível à 
população no período de 
7 de março a 20 de maio 
informa que a arrecadação 
a maior do valor total anun-
ciado pela Prefeitura será 
de cerca de 27%, atingindo 
R$ 11.816.277,08. O valor 
se refere ao pagamento em 
parcela única ou entrada do 
parcelamento.

Quanto ao número de 
pessoas que optaram pelo 
acordo, 2.072 são morado-
res efetivos da cidade e 749 
são de outros municípios, ou 
seja, o atendimento chegou 
a 2.821 pessoas.

Segundo a Prefeitura, a 
ação é vista como uma apos-
ta para aumentar a arreca-
dação municipal e incentivar 
a retomada econômica após 
os danos causados pela pan-
demia do novo coronavírus, 
além de oferecer a oportu-
nidade de negociação antes 
da inclusão do nome em 

sistemas de créditos como 
Serasa e SPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito).

Dívida ativa – Segundo o 
documento da lei comple-
mentar número 22/2022, a 
dívida ativa do Município é 
cerca de R$ 439.018.336,24. 
Com juros, o valor passar a 
ser R$ 1.614.913.869.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Prefeitura para buscar 
mais dados e planejamento 
para o valor arrecadado, 
mas não obteve resposta até 
o fechamento desta edição.

Com foco na abertura de 
um novo processo licita-
tório, Pindamonhangaba 
suspendeu, nesta semana, 
o contrato com a empresa 
Estapar, responsável pelo 
sistema de estacionamento 
rotativo, o Área Azul. 

De acordo com a Prefei-
tura, a empresa opera na 
cidade há cerca de vinte 
anos. Após o último contra-
to completar uma década, 
o Município optou por não 
renovar. Desta forma, um 
novo sistema modernizado e 
tecnológico deve ser licitado 
buscando melhorar o serviço 
à população.

Bruna Silva 
Pindamonhangaba

Para o estudante de fisio-
terapia e morador do Jardim 
Resende, Lucas Almeida, de 
28 anos, o modelo de Área 
Azul de Taubaté poderia 
ser adotado em Pindamo-
nhangaba, considerado mais 
prático. “Você insere na 
máquina a placa do carro o 
momento em que efetua o 
pagamento. Assim, não gera 
o papel e você não precisa 
deixar nada no carro, pois é o 
próprio sistema quem cuida 
disso”, comentou.

O projeto básico para que 
a nova concessão seja reali-
zada está sendo elaborado 
pela secretaria de Segurança 
Pública. A expectativa é que 
seja implantado ainda neste 
ano.

O Sistema de Estaciona-

mento Rotativo é regulamen-
tado há 24 anos. A medida 
tem como objetivo demo-
cratizar o uso do espaço 
público, além de viabilizar 
a ampliação da disponibi-
lidade de vagas em áreas 
congestionadas. Segundo a 
administração municipal, 
atualmente é a melhor op-
ção utilizada pelas cidades 
para amenizar a carência de 
vagas de estacionamento em 
regiões comerciais.

“Pedimos a compreensão 
dos comerciantes e da popu-
lação, pois iremos ficar um 
período sem os serviços até 
a definição da empresa que 
irá explorar essa atividade”, 
comentou o secretário de 
Segurança Pública, Fabrício 
Pereira.

Em preparação para processo licitatório, 
Pinda suspende cobrança da Área Azul
Regulamentado há 24 anos, serviço de estacionamento rotativo segue parado temporariamente

Foto: Bruna Silva

Parquímetro da Área Azul em Pindamonhangaba; cobrança segue suspensa até o novo processo licitatório



18 DE JUNHO DE 2022 5

(12) 99148-2196

SAIBA MAIS

Banco Santander amplia serviços depois de assumir 
folha de pagamento para os servidores de Cunha
Atendimento aos funcionários públicos segue até o próximo dia 24; facilidades para abertura de contas e pagamentos 

O banco Santander assu-
miu a gestão da folha de 
pagamento da Prefeitura 
de Cunha e deve atender 
cerca de 580 servidores 
municipais. Os funcionários 
ativos e aposentados terão 
facilidades e benefícios 
como isenção de tarifa por 
12 meses em pacotes de 
serviços.

Da Redação 
Cunha  
 

Para a abertura de con-
tas, o banco preparou uma 
equipe de gerentes de re-
lacionamento pessoa física 
e consultores para atendi-
mentos simultâneos a partir 
dessa terça-feira (14). As 
orientações para o crédito 
terão datas específicas para 
o Centro da cidade e o bair-
ro Campos Novos. 

De acordo com a assesso-
ria da empresa, os funcioná-
rios terão condições espe-
ciais para pagamentos como 

dez dias sem juros para uso 
do limite vinculado à conta 
corrente; financiamento 
imobiliário e de veículos 
com juros competitivos; 
cartões de crédito; opções 
de investimentos, soluções 
em renda fixa e renda va-
riável e, caso o servidor 
já possua um empréstimo 
consignado, poderá fazer 
a portabilidade, reduzindo 
seus gastos, ou ainda pegar 
crédito novo. Há também 
os consórcios de veículos e 

para compra, construção ou 
reforma de imóveis.

Os interessados em abri-
rem as respectivas contas 
terão até o próximo dia 
23 para comparecerem 
à estrutura instalada na 
secretaria de Turismo, ao 
lado da igreja Matriz, no 
Centro da cidade, das 8h30 
às 17h. No último dia de 
atendimentos (24), as equi-

Em evento que lotou o 
salão do Paineiras Country 
Club na última sexta-feira 
(10), aconteceu a cerimônia 
de posse da diretoria reelei-
ta da OAB-SP (Ordem dos 
Advogados do Brasil) 52ª 
Subseção de Pindamonhan-
gaba. Durante a solenidade 
foram empossados os 39 
presidentes das comissões 
temáticas da entidade.

Contando com a presença 
de mais de 350 convidados, o 
evento foi embalado por mú-
sicas clássicas apresentadas 
pela Orquestra de Câmara da 
Fasc (Faculdade Santa Ceci-
lia) de Pindamonhangaba.

Além do presidente Antô-
nio Aziz Boulos e da vice-pre-
sidente Elizabeth de Godoy 
Martinho Souza, a diretoria 
reeleita da 52ª Subseção 
para o triênio 2022/2024 é 
formada pelo secretário ge-
ral Cláudio Berenguel Ribei-
ro, pela tesoureira Marcelle 
Homem de Melo Monteiro 
e pela secretária-adjunta, 
Angélica Cristina Albano de 
Deus. Respeitando o Regula-
mento Geral do Estatuto da 
Advocacia e da OAB, o grupo 
jurou “manter, defender e 
cumprir os princípios e fina-
lidades da OAB, exercer com 

Da Redação
Pindamonhangaba

Nova diretoria da OAB de Pinda é empossada
Cerimônia reúne mais de 350 convidados; escolhidos devem seguir no comando da entidade até 2024

Foto: Divulgação

Apresentação da nova diretoria da OAB de Pinda; entidade mantém organização para apoio ao setor

dedicação e ética as atribui-
ções delegadas e pugnar pela 
dignidade, independência, 
prerrogativas e valorização 
da advocacia”.

A solenidade reuniu diver-
sas autoridades locais, como 
o presidente da Câmara, 
José Carlos Gomes, o Cal 
(Republicanos), o juiz da 3ª 
Vara Cível, Hélio Aparecido 
Ferreira de Sena, o 1º promo-
tor de Justiça, Eduardo Dias 
Brandão e a 2ª promotora 
de Justiça, Luciana Polenti 
Cremonese.

Além dos conselheiros da 
OAB-SP Antônio Baptista, 
Luiz Eduardo de Moura e 
Thalita Fernanda Barreto, 
estiveram presentes também 
o secretário-geral adjunto da 
Caasp (Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Pau-
lo) Leonardo Cedaro, e os 
presidentes de subseções 
de outras nove cidades da 
região, Adilson da Silva (São 
Luiz do Paraitinga), Amândio 
Gavinier (Guaratinguetá), An-
dré Luiz dos Santos (Campos 
do Jordão), Carlos Alberto 

Guerra (Jacareí), Everton 
Rodrigues (Caçapava), Luiz 
Carlos de Oliveira (Tremem-
bé), Marcelo Kajiura (São 
José dos Campos), Silmara 
Ferreira (Cachoeira Paulista) 
e Silvio Marcelo Mazzuia 
(Taubaté).

Criada em 26 de agosto 
de 1975, a 52ª Subseção da 
OAB-SP desde então atua 
buscando assegurar e dire-
cionar a classe dos advoga-
dos e na defesa da Constitui-
ção, dos Direitos Humanos e 
da Justiça Social.O presidente Antônio Aziz Boulos, durante posse na OAB de Pinda

pes estarão em Campos No-
vos. Para facilitar o serviço, 
o servidor pode agendar 
o atendimento pelo link 
agendafopa.com.br/cunha. 
“Estamos trabalhando para 
atender também o comércio 
e serviços locais, o turismo 
regional e o setor agrope-
cuário que vem crescendo, 
principalmente como a bo-
vinocultura de corte e leite, 

impulsionando a economia. 
É uma cidade com grande 
potencial de negócios”, sa-
lientou o superintendente 
executivo da Rede SP Me-
tropolitana do Santander, 
Javier Garcia Verdous, ao 
citar a ampliação da atuação 
no município.

Cunha conta com uma 
unidade na rua Casemiro 
da Rocha, nº 51, no Centro.
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Comissão de Saúde da Câmara cobra 
planos operativos para UPA em Guará
Atendimentos de urgência e emergência seguem concentrados no Pronto Socorro; 
unidade sofre com demanda, "inchada" com aumento de casos com sintomas gripais

O Pronto Socorro de Gua-
ratinguetá virou alvo de 
uma série de reclamações. 
Nas redes sociais, não são 
poucos os relatos de queixas 
sobre a lotação e a demora 
no atendimento. A unidade 
concentra, além dos atendi-
mentos a casos de urgência 
e emergência, o auxílio 
a pessoas com sintomas 
gripais.

Na Câmara, o tema virou 
requerimentos apresenta-
dos nos últimos meses e 
cobranças por melhorias 
na única porta de entrada 
da saúde pública aberta 24 
horas por dia. Dessa vez, 
o presidente da Comissão 
de Saúde cobra que sejam 
esclarecidos detalhes do 
contrato da gestão da UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento), prestes a ser 
inaugurada.

De acordo com o verea-
dor Marcelo da Santa Casa 
(PSD), presidente da Co-
missão, as queixas sobre 
lotação e consequente de-
mora nos atendimentos se 
repetem dia após dia e não 
se limitam às redes sociais. 
Alguns moradores procura-
ram a sede do Legislativo 
para se queixarem do pro-
blema e pedem a presença 
dos vereadores no Pronto 
Socorro.

“Nós temos cobrado cons-
tantemente. É importante 
a população ter um aten-
dimento de qualidade da 
saúde. A gente sabe que 

Da Redação 
Guaratinguetá 
 

no Pronto Socorro já está 
saturado, no Frei Galvão. 
As coisas têm andado de 
uma forma contrária à von-
tade da gente, enfim, agora 
temos a oportunidade de 
começar do zero de uma 
forma digna”, salientou.

Atualmente o PS funciona 
anexo ao Hospital Frei Gal-
vão, mas o local será desa-

tivado após a inauguração 
da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), prevista para 
o fim de junho ou início de 
julho. A mudança de sede 
também chama atenção da 
Câmara, que busca desde 
já uma aproximação maior 
com o Executivo e a insti-
tuição que administrará a 
unidade de saúde.

“Solicitamos para a Prefei-
tura que apresente o plano 
operativo de trabalho, bem 
como o contrato para exe-
cução desse serviço, para 
que a gente não cometa o 
mesmo erro que cometeu 
no Pronto Socorro, que 
hoje está no Frei Galvão”, 
concluiu Marcelo.

A secretaria de Saúde foi 

procurada pela reportagem 
do Jornal Atos para comen-
tar as críticas aos atendi-
mentos no Pronto Socorro, 
mas não se manifestou até 
o fechamento desta edição. 
A Prefeitura de Guaratin-
guetá, anteriormente, con-
firmou que a UPA poderá 
ser inaugurada no início do 
próximo mês.

Foto: Leandro Oliveira

Pronto Socorro anexo ao Frei Galvão, em Guaratinguetá; cobrança de vereadores e população estampa necessidade de maior estrutura no serviço

O investimento e planos 
para alavancar a saúde 
de Guaratinguetá, com 
foco em novas sedes de 
atendimentos, teve mais 
um passo nesta semana. 
O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) anunciou a chegada 
de uma maternidade ao 
município. 

A ação, que foca o aten-
dimento à demanda de 
gestantes na sub-região de 
Guaratinguetá, é custeada 
por uma emenda parla-
mentar de R$ 4 milhões, 
provenientes do deputado 
federal Marco Bertaiolli 
(PSD). 

A maternidade municipal 
será instalada na Santa Casa 
e tem projeto arquitetônico 
em processo de análise pela 
Vigilância Sanitária. 

“Esse é um sonho, mas 
acima de tudo uma neces-
sidade para que as nossas 
crianças possam nascer 
com dignidade e respeito 
em um lugar adequado 
para elas”, enfatizou a 
secretária de Saúde, Ma-
ristela Macedo. 

A sede municipal de Gua-
ratinguetá atende, em mé-
dia, 1,7 mil pessoas entre 
consultas ginecológicas, 
obstetrícia e pediatria.

A expectativa do gover-
no de Soliva é que com a 
implantação da Materni-
dade Municipal, a cidade 
passe a contar com maior 
conforto para o acolhimen-
to das gestantes.

Em meio a crise na saú-
de, o município é referên-
cia para Cunha no aten-
dimento de gestações de 
alto risco.

Da Redação 
Guaratinguetá 

Soliva anuncia 
construção de 
maternidade 
municipal 

Entenda as consequências que o 
vazamento de água pode gerar
Águas Piquete promove conscientização sobre a perda do recurso hídrico

Quem nunca ficou inco-
modado com uma torneira 
pingando? Além do pinga- 
pinga, esse equipamento 
desregulado pode consu-

Da Assessoria
Piquete

mir, em média, 40 litros 
por dia, o que impacta 
diretamente no aumento 
da tarifa mensal, danos am-
bientais e até mesmo na in-
fraestrutura da casa. Outro 
grande vilão de desperdício 
é a descarga desajustada, 
que pode utilizar cerca de 

20 litros de água toda vez 
que é acionada.

De acordo com o Instituto 
Trata Brasil, quase 40% da 
água tratada não chega de 
forma correta nas casas 
brasileiras. Esse número 
equivale a 7,5 mil piscinas 
olímpicas com água potável 
que são perdidas todos os 
dias.

Para a diretora Opera-
cional da Águas Piquete, 
Mirian Guillen, a partici-
pação da população pode 
contribuir na conservação 
do recurso. “É essencial que 
todos façam a sua parte e se 
atentem não só às práticas 
econômicas, como ao mo-
nitoramento, e entendam o 
poder de suas ações, como 
forma de preservar o bem 
tão precioso que é a água”, 
finaliza Guillen.

Os vazamentos são res-
ponsáveis também por 
causar danos à proprie-
dade, como por exemplo 
bolhas nas pinturas, pisos 
estufados, mofos nas pare-

des e tetos, entre outros, 
que podem ser indícios de 
escoamentos internos e 
precisam de atenção. Por 
isso, é importante man-
ter-se alerta aos canais de 
água do seu imóvel e mo-
nitorar as tarifas sempre 
que possível.

Segundo a Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
uma em cada três pessoas 
no mundo não tem acesso a 
água potável, por isso, deve-
mos ter atenção e valorizar 
este recurso, identificando 
possíveis vazamentos e 
realizando um consumo de 
forma consciente. Utilizar a 
água de forma sustentável é 
dever de todo cidadão.

“Por meio do acompanha-
mento mensal das faturas, 
o cliente pode identificar 
alguma intercorrência em 
sua residência. Essa ação 
contribui para o bom fun-
cionamento do nosso siste-
ma, auxiliando no combate 
as perdas na cidade”, con-
cluiu Mirian Guillen.
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Incidência com casos de Covid-19 afeta 
o funcionamento da Saúde de Pinda
Unidades de saúde tiveram o atendimento afetado por casos de coronavírus entre os funcionários

A crescente de casos de 
Covid-19 tem afetado o funcio-
namento dos postos de saúde, 
em Pindamonhangaba. Nesta 
semana, o PSF (Programa 
Saúde da Família) do bairro 
Maricá teve o atendimento 
reduzido devido a contamina-
ção de funcionários. Ao me-
nos quatro funcionários com 
coronaírus foram afastados.
Segundo a Prefeitura, o PSF 
deve funcionar parcialmente 
até o retorno dos trabalha-
dores. Ainda nesta semana, 
a vacinação contra o vírus 
Influenza (gripe) precisou ser 
suspensa temporariamente.

Embora não tenha confirma-
do quais unidades, o Município 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba  

apontou que mais postos de 
saúde podem apresentar o 
atendimento parcial devido 
ao afastamento de servidores 
com coronavírus. Segundo 
um levantamento realizado 
ainda no início desta semana, 
19 trabalhadores estavam em 
isolamento domiciliar.

Assim como em toda RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
Pindamonhangaba observa 
uma crescente nas contami-
nações pela doença. Somente 
na primeira quinzena de junho 
foram identificadas mais de 
1,5 mil novas infecções em 
diferentes pontos nos bairros  
Água Preta, Alto Cardoso, An-
drade, Ouro Verde, Real Ville, 
Reserva dos Lagos, Santana, 
Santa Luzia, Vila Suíça, Village 
Esplendore e Jardim Carlota. 

Ao menos um óbito por foi 
registrado no município neste 
período. Anteriormente, a 
cidade havia comemorado o 
marco de ter ficado um mês 
sem registrar mortes pela 
Covid-19.

A secretaria de Saúde emitiu 
um alerta para que a popu-
lação busque unidades de 
saúde de referência em caso 
de sintomas gripais, como o 
Pronto Socorro Municipal, 
unidades de Pronto Atendi-
mento do Araretama e Moreira 
César, além da Unidade Mista 
do Cidade Nova. O foco está 
em testar, tratar a notificar 
os casos. Por outro lado, se o 
morador realizar o autoteste, 
a recomendação é buscar a 
unidade para que a notificação 
à Vigilância Epidemiológica 
seja efetuada.O Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que sofre com sistema lotado após novos casos de Covid-19

Foto: Bruna Silva

Secretaria de Mobilidade Urbana 
estuda ampliar ações de segurança, 
após morte de ciclista em Guará
Estrutura para fiscalização e melhorias com foco em ciclovias são analisadas 
por setor; em apenas seis meses, dois ciclistas morreram no mesmo local

Dois acidentes com ví-
timas fatais acenderam 
o sinal de alerta para os 
ciclistas de Guaratinguetá. 
Após a morte de um homem 
de 49 anos, que pedalava 
pela ciclovia da avenida 
João Pessoa, a secretaria de 
Mobilidade Urbana confir-
mou que estuda mudanças e 
investimentos na segurança 
da malha cicloviária do 
município.

O último acidente foi re-
gistrado em 9 de junho. Dois 
ciclistas foram atingidos por 
um carro que seguia sentido 
Centro. O homem e a mu-
lher, que pedalavam sentido 

Da Redação 
Guaratinguetá  

Pedregulho, conduziam pela 
ciclovia, foram atingidos 
pelo veículo e ficaram no 
chão. O homem não resistiu 
e morreu.

No mesmo local, em 21 de 
dezembro do ano passado, 
uma mulher de 50 anos que 
pedalava pela ciclovia foi 
atingida por um motoqueiro 
que trabalhava entregan-
do pizzas. O motociclista 
tentou uma ultrapassagem 
proibida pela direita quando 
acertou a mulher. Ela foi 
socorrida, mas não suportou 
os ferimentos e morreu.

O entroncamento entre 
as avenidas João Pessoa e 
Presidente Vargas preocupa 
a secretaria de Mobilidade 
Urbana. O secretário Marco 
Antônio ‘Major’ de Oliveira 

confirmou que o Município 
tem uma verba de R$ 2,5 
milhões, obtida por meio do 
programa Respeito a Vida, 
convênio com o Governo 
do Estado para investir em 
melhorias e segurança do 
trânsito.

O valor será injetado em 
novas sinalizações de solo e 
asfalto novo para ciclovias 
do município, entre elas as 
vias da João Pessoa e da 
avenida Ministro Salgado 
Filho. “Há a pretensão de fa-
zer um estudo de verificação 
de possibilidade de colocar 
uma barreira na ciclofaixa 
e na avenida, para ter mais 
segurança. Isso está sendo 
estudado pelo nosso setor 
de engenharia de tráfego”, 
destacou o secretário.

A barreira não evitaria 
uma possível colisão de 
carro ou moto que invadam 
o espaço da ciclovia, como 
nos dois casos registrados 
com vítimas fatais, mas 
aumentaria a segurança do 
ciclista em casos de queda. 
“A preocupação é constante. 
Essas ideias e o programa 
Respeito à Vida vem para 
complementar a segurança”, 
informou Oliveira.

As melhorias citadas pelo 
secretário podem começar 
em 45 dias. Ele negou que 
seja instalado um radar na 
avenida João Pessoa após 
os dois acidentes, e confir-
mou que a fiscalização na 
região aumentou após a 
última colisão entre carro 
e bicicletas.

Acidente registrado com ciclistas, no Pedregulho, em Guaratinguetá; setor busca por fiscalização e melhorias para ciclofaixas e ciclovias

Foto: Reprodução

Com R$ 19 milhões, 
Pindamonhangaba 
apresenta projeto 
para recapeamento 
Montante seria o necessário para 
recapear até 15 quilômetros de ruas; 
cidade busca apoio no Desenvolve-SP 

Com foco em garantir 
maior segurança viária, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba apresentou à Câmara 
de Vereadores a terceira 
fase do projeto de recapea-
mento asfáltico. A previsão 
é de R$ 19 milhões para me-
lhoria em 15 quilômetros.

O projeto apresentado 
visa o recapeamento em 62 
ruas e avenidas, sendo 12 
ruas do Carangola, três no 
Araretama e outras três que 
fazem ligação Mombaça-
-Campo Belo. De acordo com 
a gestão municipal, a maior 
parte do pacote atenderá o 
distrito de Moreira César, 
tendo recapeamento de 44 
vias dos bairros Vale das 
Acácias, Paulino de Jesus, 
Laerte Assumpção, Feital, 
Vila São João, Vila São José, 
Pasin, CDHU Cícero Prado, 
Jardim Carlota e Terra dos 
Ipês 1 e 2.

A iniciativa foi apresenta-
da pela secretária de Obras 
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e Planejamento Marcela Fran-
co. “Essa é mais uma etapa do 
Programa de Modernização 
do Pavimento Asfáltico do 
município, que conta com 
diversas frentes e pacotes de 
execução de recapeamento 
e, por essa razão, o apoio do 
Legislativo contribuirá para 
que as melhorias aconteçam”, 
comentou.

Para que as obras sejam 
viabilizadas, será necessária 
a aprovação dos parlamen-
tares para a autorização de 
um empréstimo que o Mu-
nicípio está buscando junto 
ao Desenvolve-SP, agência 
de fomento do Estado de São 
Paulo.

Marcela afirmou ainda que 
a saúde financeira de Pinda-
monhangaba possibilita a 
captação de recursos para 
tornar mais rápida e eficiente 
a modernização do asfalto. 
Segundo ela, os bairros fo-
ram asfaltados nas décadas 
de 1980 e 1990, e que ao 
longo dos últimos anos só 
receberam ações emergen-
ciais por meio da Operação 
Tapa-Buraco.

Flagrante de buraco em via de Pinda; Prefeitura anuncia novas ações

Foto: Bruna Silva
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SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

Festival Musical de Outono é 
atração do feriadão em Lorena

João Carlos Martins, que se apresenta no sábado em festival de Lorena 

Edição anterior do evento; Ubatuba retoma festividade internacional

Evento com música clássica e atrações gastronômicas vai até domingo

O feriado prolongado de 
Corpus Christi será marcado 
pela boa música, pratos de 
dar água na boca e a expecta-
tiva da retomada de eventos 
em Lorena. A cidade celebra 
neste fim de semana seu 
primeiro Festival Musical de 
Outono, com apresentações 
de música clássica e estandes 
gastronômicos abertos à co-
munidade, na praça Arnolfo 
Azevedo, das 19h às 22h.

O evento, organizado pela 
parceria entre a Prefeitura 
e o Sesi-SP, contará com 
apresentações de orques-
tras, além de food trucks 
para gostos variados como 
hambúrgueres artesanais, 
chopps, comida mexicana, 
churros, torresmo.

A programação teve início 
nesta sexta-feira (17), com 

Jessica Alves
Lorena

a banda de música do 5º 
Batalhão de Infantaria Leve, 
sob a regência do primeiro 
e segundo tenentes Sérgio 
Senne e Edson Pinheiro. 

O evento será a apresenta-
ção da orquestra Bachiana 
Filarmônica Sesi-SP, no sá-
bado (18), também às 20h. 
O grupo, regido pelo maes-
tro João Carlos Martins, é a 
maior orquestra de iniciativa 
privada do Brasil, possuindo 
65 músicos e se destacando 
no cenário nacional de músi-
ca clássica.

No domingo (19), o festival 
se encerra com a orquestra 
da Fagap (Fanfarra Gabriel 
Prestes), conduzida pelo ma-
estro Washington de Oliveira 
Souza.

Além das apresentações 
musicais e as atrações gas-
tronômicas, o Festival de Ou-
tono contará com recreações 
para o público infantil e uma 
feira de artesanato.

Enquanto se prepara para 
a apresentação na progra-
mação do Festival de Música 
de Outono em Lorena, o 
maestro João Carlos Martins 
promove, neste sábado (18), 
um encontro do projeto Or-
questrando no Sesi (Serviço 
Social da Industria). A ação 
consiste em levar a projetos 
e jovens talentos de cidades 
do interior, qualificações 
técnicas e a busca por apoio.

Com o apoio do Sesi, Fiesp 
(Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo), 
BB-DTVM (Banco do Brasil 
Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A) e 
Fundação Banco do Brasil, 
o projeto, que interagiu com 
mais de cinquenta mil músi-
cos em todo país, realizou 
encontros em vários estados 
e já contabiliza setecentos 
grupos integrados.

Da Redação 
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João Carlos Martins 
promove reunião com 
músicos em Lorena

A iniciativa é voltada para 
grupos musicais por meio de 
uma plataforma digital com o 
intuito de propagar conteúdo 
para músicos com foco na ca-
pacitação, apoio e divulgação 
do trabalho dos músicos de 
diversas regiões.

Nesta oportunidade, artistas 
e projetos terão a chance de 
receber auxílio do maestro, 
por meio da elaboração de 
repertório, aprimoramento 
artístico, ajuda na busca de 
patrocinadores entre outras 
atividades.

Para garantir a participação 
no encontro é necessário a 
confirmação por meio do 
WhatsApp (16)99279-4155 
/ (11)99164-8814 ou no 
e-mail orquestrandobrasil@
gmail.com. 

Os interessados em par-
ticipar do encontro com o 
maestro João Carlos Martins, 
devem ir até o Sesi em Lorena, 
que fica na avenida Doutor 
Epitácio Santiago, n° 1000, no 
Centro, a partir das 16h.

Ubatuba retoma Festival Internacional de Cinema de Surf

O Litoral Norte recebe 
desde quinta-feira (16), a 
segunda a edição do Ficsu 
(Festival Internacional de Ci-
nema de Surf de Ubatuba). O 
evento é gratuito e acontece 
na Praia Vermelha do Norte.

De acordo com os orga-
nizadores, a proposta con-
siste em tornar as areias 
da praia em uma grande 
sala de cinema ao ar livre, 
incluindo exibição de filmes 
estrangeiros como “Water-
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man” (americano), “Over 
the Edge” (australiano) e 
“Iballa Corazón de Escamas” 
(espanhol). A programação 
reúne cultura, arte, esporte 
e sustentabilidade na Capital 
do Surf. Ao longo dos quatro 
dias de evento, mais de 15 
obras audiovisuais serão 
apresentadas.

Em 2022, o Ficsu homena-
geia o conceituado fotógrafo 
e cineasta Klaus Mitteldorf. 
Na década de 1970, ele re-
alizou o que é considerado 
o primeiro filme de surf 
brasileiro, o “Terral”.

Klaus estará presente no 
festival e apresentará, pela 
primeira vez ao público de 
Ubatuba, um longa filmado 
na cidade. “Estamos muito 
ansiosos com o festival e 
na esperança de momen-
tos muito especiais, como 
a homenagem ao Klaus 
Mitteldorf, que preparou 
um material exclusivo pro 
festival com cenas que ele 
gravou em Ubatuba nos anos 
70. Teremos o show em tri-
buto a João Terra e oficinas 
para crianças que estamos 
trazendo para esse ano”, 

destacou o curador e um dos 
organizadores do evento, 
Victor Fisch. “Foram três 
anos difíceis esses que nos 
separam da primeira edição, 
e há muito desejo de enfim 
ver o festival acontecendo”.

O Ficsu vai até domingo 
(19) e conta ainda com feira 
de produtores, artistas e 
artesãos locais selecionados 
através de chamamento 
público. Mais informações 
sobre a programação e as 
atrações podem ser conferi-
das no site oficial do evento, 
ficsu.com.br.
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