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A Gazeta dos Municípios

Confira a programação de
Semana Santa da Canção Nova

Parceria busca restauração
da Capela do Pilar

O Presidente Jair
Bolsonaro confirma

nova troca de comando 
em seis ministérios

O Acampamento Sema-
na Santa, realizado tradi-
cionalmente na Canção 
Nova, em Cachoeira Pau-
lista (SP), acontecerá sem 
público pelo segundo ano 
consecutivo, conforme 
medida restritiva para en-
frentar a pandemia. Os Ri-
tos Litúrgicos serão reali-
zados no Santuário do Pai 
das Misericórdias, com 
transmissão pelo Sistema 
Canção Nova de Comuni-
cação e pelas redes sociais.
Frente às exigências im-
postas pela pandemia de 
Covid-19, em uma “Carta 
ao povo de Deus”, o bispo 
da Diocese de Lorena (SP), 
Dom Joaquim Wladimir 
Lopes Dias, deixa uma pa-
lavra de alento aos fiéis: 
“Enraizados e alimentados 
na esperança que brota do 

Um passo importante em 
direção à restauração da 
histórica Capela de Nossa 
Senhora do Pilar foi dado 
nesta segunda-feira, 29: a 
assinatura de um contra-
to entre a Paróquia São 
Francisco das Chagas e a 
empresa Planus do Bra-
sil, que ficará responsável 
pelo gerenciamento do 

A Secretaria Especial de 
Comunicação Social do 
Ministério das Comunica-
ções (Secom) confirmou 
ainda na tarde de segunda-
-feira (29) a mudança no 
comando de seis pastas do 
primeiro escalão do gover-
no federal. A reforma mi-
nisterial do presidente Jair 
Bolsonaro inclui trocas na 
Casa Civil da Presidência 
da República, no Minis-
tério da Justiça e Segu-
rança Pública (MJSP), no 
Ministério das Relações 
Exteriores, na Secretaria 
de Governo, no Ministério 
da Defesa e na Advocacia-
-Geral da União (AGU). 
O presidente confirmou 
as mudanças nas redes 
sociais e informou que as 
nomeações serão publica-
das no Diário Oficial da 
União.
A Casa Civil será coman-
dada pelo general Luiz 
Eduardo Ramos, em subs-
tituição ao também gene-

Evangelho, que possamos 
vislumbrar, num tempo 
oportuno, o retorno às ce-
lebrações presenciais, às 
práticas sacramentais e às 
atividades pastorais em to-
dos os níveis”.
Programação
O “Sermão das sete pala-
vras” será na quarta-feira 
(31), às 17h50. A missa 
dos Santos Óleos, na quin-
ta-feira (1), acontece na 
catedral de Lorena (SP), 
às 10h, e da “Ceia do Se-
nhor”, no Santuário do Pai 
das Misericórdias, às 20h. 
O rito do “Lava-pés” será 
omitido. 
Na Sexta-feira Santa (3), 
às 15h, acontece a “Ce-
lebração da Paixão de 
Cristo” - único dia do ano 
em que não há missa - e, 
às 20h, a meditação da 

projeto. Tombada pelos 
órgãos de preservação fe-
deral o IPHAN (Instituto 
de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) e no 
órgão de preservação es-
tadual, o CONDEPHA-
AT (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e 
Turístico), a capela data de 

ral Braga Netto. Ramos, 
que até então ocupava a 
Secretaria de Governo, 
será substituído pela depu-
tada federal Flávia Arruda 
(PL-DF), que faz parte da 
base de apoio do governo 
no Congresso. Já Braga 
Netto será deslocado para 
o comando do Ministério 
da Defesa no lugar do ge-
neral Fernando Azevedo e 
Silva, que anunciou mais 
cedo sua demissão do car-
go. 
Também foi confirmada a 
mudança no Ministério das 
Relações Exteriores, com 
a saída de Ernesto Araújo. 
Em seu lugar, assume o 
diplomata Carlos Alberto 
França, atualmente asses-
sor especial de Bolsonaro, 
mas que até poucos me-
ses atrás ocupava o cargo 
de chefe do cerimonial da 
Presidência da República. 
França foi promovido a 
ministro de primeira clas-
se (embaixador) em 2019, 

Via-Sacra, com a partici-
pação do cantor Eugênio 
Jorge, da Missão Mensa-
gem Brasil. Na noite de 
sábado (4), tem a missa 
da                         “Vigília 
Pascal”, às 20h, quando é 
feita a renovação das pro-
messas batismais. Para o 
Domingo (5) de Páscoa, 
os horários de missa são: 
às 7h30, 12h e 15h.
Além das celebrações pró-
prias da Semana Santa, 
haverá palestras, momen-
tos de oração e Adoração 
ao Santíssimo Sacramen-
to. Estão na programação 
desses dias os padres: 
Adriano Zandoná, Roger 
Luis e Elenildo Pereira, o 
diácono Nelsinho Corrêa e 
a missionária Vera Lúcia, 
Formadora Geral da Co-
munidade Canção Nova.

1748. O contrato foi assi-
nado entre o pároco da Pa-
róquia São Francisco das 
Chagas e cura da Catedral 
de Taubaté, Padre Roger 
Matheus, e os diretores da 
Planus do Brasil, Loreny e 
Bruno Lessa. As interven-
ções de restauro são ne-
cessárias para que a capela 
volte a ser utilizada.

o último posto da carreira 
diplomática. No exterior, 
atuou como ministro-con-
selheiro na Embaixada do 
Brasil na Bolívia e tam-
bém serviu em represen-
tações diplomáticas em 
Washington (EUA) e As-
sunção (Paraguai).  
Na AGU, o governo anun-
ciou o retorno de André 
Mendonça ao cargo, que 
assim deixará o comando 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Ele en-
tra no lugar de José Levi, 
que informou mais cedo 
sobre sua saída do cargo. 
Mendonça volta a ocupar 
o mesmo cargo em que 
esteve até abril de 2020, 
quando substituiu o ex-mi-
nistro Sergio Moro no co-
mando do MJSP. Em seu 
lugar no ministério, assu-
mirá o delegado da Polícia 
Federal Anderson Gustavo 
Torres, atual secretário de 
Segurança Pública do Dis-
trito Federal.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também a 
chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito útil na 
contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo grafoló-
gico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na supera-
ção de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas 
e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar so-
luções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos 
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, 
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensamen-
tos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole pa-
lavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando as 
mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de bom 
que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia 
de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que existe em 
você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema de vida, um 
retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas também 
do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento... A escolha 
é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Procon-SP multa Ford em mais 
de R$ 10 milhões após receber 

queixas de usuários

Montadora foi autuada por 
ferir o artigo 18 do CDC 
em veículos lançados de 
2013 a 2016
O Procon-SP informou 
nesta segunda-feira, 29, 
que multou a Ford Brasil 
em R$ 10,5 milhões por 
infringir o Código de De-
fesa do Consumidor. Se-
gundo o órgão, a montado-
ra colocou no mercado um 
produto com vício oculto, 
se referindo ao problema 
no câmbio PowerShift dos 
veículos Ford Focus, New 
Fiesta e EcoSport, ano/
modelo 2013 a 2016.
O órgão afirma ter recebi-
do diversas reclamações 
de consumidores brasilei-
ros relatando problemas 
com o veículo. Segundo os 
registros, o equipamento 
causava trepidações, ruí-
dos e até superaquecimen-
to. Alguns veículos tam-
bém tiveram travamento 
das marchas.
Uma estimativa de merca-
do feita em 2016 apontou 
que cerca de 83% das uni-
dades de Focus, 37% de 
EcoSport e 36% de New 
Fiesta traziam este modelo 
de câmbio.
Também pesaram na deci-
são do Procon as notícias 
veiculadas pela imprensa 
de que a empresa firmou 

um acordo de R$ 170 mi-
lhões, nos Estados Unidos, 
para encerrar um proces-
so aberto pelos clientes 
em relação a este mesmo 
transtorno.
A entidade diz que notifi-
cou a Ford para que escla-
recesse o defeito e, poste-
riormente, sobre o acordo 
firmado no exterior, mas 
a montadora alegou que 
o tratado envolvia apenas 
um nicho específico de 
seus consumidores norte-
-americanos, e não se apli-
cava ao Brasil.
“Em razão da resposta 
negativa e das inúmeras 
reclamações de consumi-
dores não atendidas re-
ferentes ao problema no 
câmbio, o Procon-SP en-
tendeu que a empresa in-
fringiu o CDC”.
Para o diretor executivo da 
entidade, Fernando Capez, 
“o Brasil tem instituições 
fortes e uma legislação 
muito bem construída na 
defesa e proteção do con-
sumidor, então não adianta 
querer dar um tratamento 
aqui no Brasil diferencia-
do para pior em relação ao 
que dá em outros países”, 
diz. A multa foi aplicada 
de forma administrativa e 
a Ford ainda pode recorrer 
da decisão. O valor total 

foi calculado de acordo 
com o que prevê o CDC, 
considerando o porte eco-
nômico da montadora, a 
gravidade da infração e a 
vantagem obtida pela em-
presa.
O CNN Brasil Business 
entrou em contato com a 
Ford, mas não obteve po-
sicionamento até a publi-
cação desta reportagem.
O que diz o CDC
O artigo 18 do Código 
de Defesa do Consumi-
dor trata exclusivamente 
da responsabilidade pelos 
problemas de produtos e 
serviços. No caso dos ví-
cios ocultos, que são aque-
les que se manifestam de-
pois de um certo tempo de 
uso, a legislação prevê que 
as empresas são responsá-
veis pelo defeito a partir 
do momento em que ele é 
constatado.
“Os fornecedores de pro-
dutos de consumo durá-
veis ou não duráveis res-
pondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade 
ou quantidade que os tor-
nem impróprios ou inade-
quados ao consumo a que 
se destinam ou lhes dimi-
nuam o valor, assim como 
por aqueles decorrentes 
da disparidade (…)”, diz 
a lei.
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Prefeitura envia para a Câmara 
projeto de lei que institui
“Programa Municipal de

Transferência de Renda Básica”

Covid-19: Pfizer deve
entregar 13,5 milhões
de vacinas até junho

A prefeitura enviou para 
a Câmara Municipal um 
projeto de lei que institui 
o “Programa Municipal 
de Transferência de Renda 
Básica” e altera os dispo-
sitivos da lei nº 4.876 de 
30 de maio de 2014, que 
garante a concessão de 
cesta básica aos servidores 
municipais.
Este programa tem como 
objetivo substituir o repas-
se mensal de cestas básicas 
por um cartão magnético, 
que terá mensalmente um 
valor disponível de R$125 
por família beneficiada e 
será destinado exclusiva-
mente para a compra de 
gêneros alimentícios e de 
primeira necessidade no 
comércio local.
Com essa alteração, o Exe-
cutivo pretende garantir 
maior autonomia na hora 
das compras, possibilitan-
do aos beneficiários esco-
lhas que melhor atendem 
as suas necessidades.
A medida pretende ainda 
contribuir para a economia 
da cidade, já que o cartão 
magnético será utilizado 
nos comércios locais, be-
neficiando assim os muní-
cipes que serão inseridos 
neste programa e os co-

Governo comprou 100 
milhões de doses da fabri-
cante para 2021
A farmacêutica Pfizer deve 
entregar até 13,5 milhões 
de doses da vacina contra 
o novo coronavírus até ju-
nho. A expectativa é que os 
primeiros lotes cheguem 
entre abril e maio. A pre-
visão foi apresentada em 
reunião nesta segunda-fei-
ra, 29, entre o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
e a presidente da empresa 
no Brasil, Marta Díez.
No total, o governo com-
prou 100 milhões de do-
ses, com promessa de 
entrega por parte da far-

merciantes.
O Programa Municipal 
de Transferência de Ren-
da Básica pretende au-
xiliar às famílias que se 
encontram em situação 
de vulnerabilidade social, 
ou seja, com renda fami-
liar mensal igual ou me-
nor que o valor de meio                                               
salário mínimo vigente e 
em situação de extrema 
vulnerabilidade social, que 
são famílias com renda 
igual ou menor que o valor 
de um terço do salário mí-
nimo corrente.
Os atuais beneficiários 
do Programa Municipal 
de Repasse de Cesta Bá-
sica passarão a integrar o 
Programa Municipal de 
Transferência de Renda 
Básica mediante reavalia-
ção do cadastro.
Para participar a família 
deve cumprir os seguintes 
critérios: estar cadastra-
da ou sendo atendida em 
programas públicos com 
acompanhamento técnico 
social; residir no municí-
pio de Taubaté, no míni-
mo, por 5 anos, mediante 
comprovação através de 
documentação; partici-
par de atividades socioe-
ducativas nos CRAS; se 

macêutica em 2021. No 
terceiro trimestre, entre ju-
lho e setembro, a previsão 
é que sejam disponibiliza-
dos mais 86,5 milhões de 
doses.
No encontro, o ministro 
da Saúde e a presidente da 
Pfizer no Brasil discutiram 
o cronograma de entregas 
e as demandas de infra-
estrutura e de logística de 
distribuição das vacinas 
pelo Plano Nacional de 
Imunização.
Respiradores
O Ministério da Saúde 
também anunciou hoje 
que foram distribuídos mil 
cilindros de oxigênio para 

encontrar em situação de 
vulnerabilidade e extrema 
vulnerabilidade social; o 
responsável familiar ser 
maior de 18 anos; e, apre-
sentar os documentos ori-
ginais de todos os mem-
bros da família.
Como forma de identi-
ficação dos membros da 
composição familiar será 
utilizada a informação dis-
posta na Folha Resumo, 
em conformidade com o 
Cadastro Único.
O tempo de permanência 
dos beneficiários do Pro-
grama será de 6 meses 
prorrogável por mais 6 
meses, mediante avaliação 
e recadastro.
As alterações relacionadas 
à lei nº 4.876 de 30 de maio 
de 2014 transferem ao De-
partamento de Adminis-
tração os procedimentos 
administrativos relaciona-
dos à distribuição e o con-
trole das cestas básicas ou 
do cartão de alimentação, 
além da definição do ca-
lendário de repasse.
O projeto de lei aguarda a 
análise e a aprovação da 
Câmara Municipal e en-
trará em vigor a partir da 
sua publicação no diário 
oficial.

apoiar o atendimento de 
pacientes com covid-19.
No sábado, foram encami-
nhadas 340 unidades para 
Mato Grosso e no domin-
go foram enviados 160 ci-
lindros para o Rio Grande 
do Norte.
Os equipamentos foram 
obtidos por requisição 
administrativa feita pelo 
Ministério da Saúde a fa-
bricantes. Neste mecanis-
mo, o governo solicita a 
compra dos excedentes da 
indústria produtora daque-
le bem. 
O recurso também foi usa-
do para outros insumos 
durante a pandemia.
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Com 70% de desempregados, 
Aparecida pede doações

Trabalhadores aprovam 
estado de greve na LG

Os trabalhadores e traba-
lhadoras na LG estão em 
estado de greve. A decisão 
foi tomada na manhã des-
ta sexta-feira, 26, durante 
assembleia, realizada pelo 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Taubaté e Região 
(Sindmetau).
O estado de greve foi mo-
tivado pelas notícias do 
possível fechamento da 
fábrica de celulares da 
empresa no município. De 
acordo com o secretário de 
Administração e Finanças 
do Sindmetau, Juarez Ri-
beiro, que comandou a as-
sembleia desta sexta-feira, 
26, a empresa deve fazer 
um anúncio já em abril.
“Porém, a LG não infor-
mou oficialmente os tra-
balhadores e nem o sindi-
cato. As informações que 
nós temos são da impren-
sa internacional, que vêm 
divulgando a intenção da 

empresa sul coreana de en-
cerrar a produção de smar-
tfones em todo o mundo”, 
afirmou Juarez.
A decisão dos trabalhado-
res será oficializada pelo 
Sindmetau à direção da 
unidade da LG em Tauba-
té. “O principal objetivo 
do Sindicato é pela manu-
tenção dos postos de traba-
lho e pela permanência da 
empresa no município”, 
frisou Juarez.
Segundo Juarez, a meta 
do Sindmetau é conversar 
com a empresa e tentar en-
contrar alternativas para a 
continuidade da produção 
de celulares. “Somente 
diante da impossibilida-
de de a empresa manter 
o setor no município, a 
exemplo do que está ocor-
rendo com a Ford, quere-
mos negociar um plano de 
encerramento de ativida-
des, com benefícios para 

os funcionários, também 
como vem acontecendo 
com a Ford, que está dia-
logando com o sindicato.”
Informações extra oficiais
Desde o final do mês de 
fevereiro, a imprensa sul 
coreana vem divulgando 
informações sobre a possí-
vel venda do setor de celu-
lares da LG. Uma delas foi 
o interesse da Vingroup, 
empresa vietnamita, e da 
Volkswagen (VW), porém 
as negociações foram en-
cerradas sem um acordo.
Ainda conforme os veí-
culos de comunicação da 
Coreia do Sul, a LG deci-
diu encerrar a produção de 
celulares sob a alegação 
de prejuízos acumulados 
há cerca de cinco anos no 
setor. Em Taubaté, a LG 
tem cerca de mil trabalha-
dores. Além de celulares, a 
empresa produz monitores 
e notebooks.

Pandemia afasta turistas; 
hotéis e restaurantes sus-
pendem atividades
Principal destino turístico 
religioso da América La-
tina, Aparecida, tornou-
-se um triste exemplo dos 
problemas econômicos 
causados pela pandemia 
de covid-19. Dependente 
dos milhares de fieis que 
visitavam o Santuário Na-
cional de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida 
todos os anos, o município 
enfrenta a paralisação de 
quase toda as suas ativida-
des.
Segundo o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Peri-
quito, com cerca de 36 mil 
habitantes, o município 
está com cerca de 70% de 
desempregados. O medo 
da doença e as medidas 
restritivas adotadas para 
tentar conter a dissemina-
ção do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) afastaram os 
turistas, levando cerca de 
95% dos hotéis da cidade 
a suspender o funciona-
mento por tempo indeter-
minado e a demitir funcio-
nários. Muitos donos de 
estabelecimentos inclusi-
ve estão inseguros quantos 
à retomada das atividades 
dentro de algum tempo.
“Nossos restaurantes tam-
bém demitiram. Temos 
uma feira que reúne 2,5 
mil ambulantes que labu-
tam aos sábados e domin-
gos para ganhar o pão com 
que atravessam a semana. 
Esta feira está fechada, 
causando uma tragédia 
socioeconômica. São 600 
vendedores de refrigeran-
tes, uma quantidade enor-
me de sorveteiros. Todos 
perderam suas fontes de 
sustento”, disse Siqueira.
O prefeito participou, na 
manhã desta sexta-feira, 
26, da cerimônia de en-
trega de cestas básicas a 
famílias em situação de 
vulnerabilidade – evento 
que serviu, também, para 
o Ministério da Cidadania 
lançar, em parceria com o 
Programa Pátria Voluntá-
ria, o projeto Brasil Fra-
terno.
De acordo com Siqueira, a 
distribuição de alimentos 
doados pela população e 
por empresas foi a forma 
que a prefeitura encontrou 
para dar uma resposta ao 
problema mais urgente 
causado pela pandemia: a 
fome. “A cidade está es-
trangulada socioeconomi-
camente. Nossas famílias 
estão sofrendo”, alertou o 
prefeito.
Ele afirmou que, depois 
de ter seus apelos divulga-
dos na imprensa na sema-
na passada, toneladas de 
alimentos doados come-
çaram a chegar à cidade. 
Só a Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais 

de São Paulo (Ceagesp), 
empresa pública federal, 
doou, nesta semana, 292 
toneladas de frutas, verdu-
ras e legumes que começa-
ram a ser distribuídos hoje 
à população. A operação 
teve a colaboração de vo-
luntários que separaram os 
alimentos e a montaram as 
cestas.
“Nosso povo é generoso, 
tem compaixão. Foi com 
esse coração que o povo 
brasileiro começou a me 
ligar de todos os luga-
res, inclusive do exterior, 
querendo contribuir nes-
ta hora de adversidade”, 
afirmou o prefeito que, no 
começo da semana, via-
jou a Brasília em busca de 
apoio federal. A iniciativa 
contribuiu para a escolha 
de Aparecida para o lan-
çamento do projeto Brasil 
Fraterno.
Aparecida exerce uma 
grande influência sobre 
outras cidades do Vale do 
Paraíba e, por isso, a crise 
afeta também municípios 
vizinhos. Na quinta-feira, 
25, a prefeita de Potim, 
Erica Soler, pediu auxílio 
a Siqueira, que determi-
nou que parte dos alimen-
tos doados a Aparecida 
fossem redistribuídos para 
esta cidade. Alguns man-
timentos foram entregues 
nesta manhã. Nas redes 
sociais, Erica disse que os 
perecíveis já estavam sen-
do separados e que, no de-
correr do dia, a prefeitura 
divulgaria a forma de dis-
tribuição aos necessitados.
A uma internauta que su-
geriu à prefeita informar a 
imprensa sobre a situação 
do município para con-
seguir mais ajuda, Erica 
disse que já tinha conver-
sado com outras instân-
cias. “Estamos esperando 
ajuda e correndo atrás. 
Em breve, teremos mais 
contribuições chegando!”, 
escreveu Erica. A outro 
internauta, a prefeita in-
formou que, além dos hor-
tifrutigranjeiros, chegará 
mais ajuda em breve.
Números da pandemia
Até a tarde desta quin-
ta-feira, 25, o município 
de Aparecida tinha 1.896 
casos confirmados de co-
vid-19, dos quais 50 resul-
taram na morte dos pacien-
tes. Aguardavam resultado 
de exames laboratoriais 
122 pessoas com suspeita 
de terem sido infectadas.
Como contribuir
Quem tiver interesse em 
contribuir financeiramen-
te com o Fundo Social de 
Aparecida pode depositar 
qualquer quantia no Banco 
do Brasil – agência 1451-
6, conta-corrente 3320-0, 
CNPJ 46.680.518/0001-
14. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3104-4000 

(ramal 4045).
Os que moram na região 
e querem doar alimentos, 
roupas ou produtos de 
higiene devem levar os 
produtos ao Centro Edu-
cacional do Jovem Apren-
diz (Ceja/Cemep), na Rua 
Simplício Soares, sem nú-
mero, centro, antigo Mer-
cado Municipal.
Brasil Fraterno
Nesta sexta-feira, 26, a 
cerimônia de lançamento 
simbólico do projeto Bra-
sil Fraterno, do governo 
federal, levou até Apare-
cida os ministros da Ci-
dadania, João Roma, e do 
Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto He-
leno, além da primeira-da-
ma, Michelle Bolsonaro, 
que preside o conselho do 
Programa Pátria Voluntá-
ria, e vários parlamentares.
Segundo o Ministério da 
Cidadania, o Brasil Frater-
no tem o objetivo de arre-
cadar alimentos doados e 
distribuí-los para pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade social e inseguran-
ça alimentar. O objetivo é 
“criar uma rede nacional 
de solidariedade para ga-
rantir segurança alimentar 
às famílias necessitadas”.
Aparecida foi escolhida 
para dar início ao projeto 
depois que o ministro João 
Roma “se sensibilizou 
com o apelo do prefeito 
Siqueira”, mas a expecta-
tiva é que a iniciativa se 
espalhe por todo o país. 
A ação de hoje beneficia-
rá cerca de 7 mil famílias, 
que vão receber mais de 
300 toneladas de alimen-
tos arrecadados por meio 
de parcerias – incluindo 
as 292 toneladas de horti-
frutigranjeiros doadas pela 
Ceagesp.
Durante o evento, o minis-
tro da Cidadania destacou 
a intenção de despertar a 
fraternidade e solidarie-
dade do povo brasileiro. 
“Este momento simboliza 
uma grande mobilização 
nacional, um movimen-
to de fraternidade. É uma 
ação pontual, mas que não 
pode perder suas perspec-
tivas, pois estamos tratan-
do de segurança alimentar; 
de oferecer o mínimo de 
dignidade ao nosso povo. 
O que nos move é um ato 
de compaixão”, afirmou 
Roma.
O ministro questionou as 
medidas que limitam a ati-
vidade econômica: “Uma 
coisa é o isolamento, outra 
o distanciamento. 
O distanciamento é, sim, 
necessário, assim como o 
uso de máscara, de álcool 
em gel, de protegermos 
as pessoas que amamos. 
Mas não podemos parar, 
porque existem mazelas 
[consequências]”, afirmou 
Roma.


