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Estamos falando sobre alcançar
impacto acadêmico.
Vivemos uma economia que, mais do que nunca, é impulsionada pela inovação.
Para estar alinhada às exigências do mercado de trabalho, sua educação deve
contemplar:

INOVAÇÃO

COLABORAÇÃO

PERSONALIZAÇÃO

SEGURANÇA

VERSATILIDADE
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A excelência digital torna o ambiente de aprendizagem mais criativo, colaborativo e personalizado, com métodos interativos que promovem o pensamento
crítico e individual. Além disso, professores e alunos podem trabalhar, estudar,
ensinar e aprender em qualquer dispositivo, hora e lugar.

Anglo São José e Google for Education:
alunos globalmente interconectados,
mas sem deixar de ser humano em um
mundo cada vez mais digital.

www.anglocassianoricardo.com.br

anglosaojose

anglocassianoricardosjc
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PSDB E PL SÃO OS MAIORES

VENCEDORES DAS ELEIÇÕES PARA
PREFEITO NA RMVALE

A
Felicio Ramuth e Izaias Santana
são reeleitos. Em Taubaté, segundo
turno. Saud e Loreny na disputa.

partir de 2021 mais da metade da
população da RMVale vai estar
sob a administração de prefeitos do PSDB, entre elas São José
dos Campos, Jacareí e São Sebastião, nas
quais os três prefeitos foram reeleitos.
Taubaté perdeu a hegemonia tucana após
8 anos e é o único município da região
onde haverá segundo turno. Em 2021, os
tucanos comandarão os destinos para
cerca de 1,31 milhão de moradores da região, nada menos do que 52% da população do Vale. O PL ficou com nove prefeituras. O MDB ganhou três prefeituras, o PP e
o PSD duas cada e sete partidos venceram
em uma cidade: Cidadania, PDT, Pode,
PSB, PSC, Republicanos e Solidariedade.
Metrópole Magazine, por meio do
Portal Meon, conversou com os prefeitos
reeleitos de São José dos Campos e Jacareí
e apresenta nesta edição todos os eleitos
ao executivo nas 38 cidades. g
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REELEITO EM SÃO JOSÉ,
FELICIO RAMUTH (PSDB),
FALA SOBRE TRANSIÇÃO, DESAFIOS E
NOVIDADES PARA O NOVO MANDATO

Samuel Strazzer
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
No dia 15 de novembro deste ano, Felicio
Ramuth (PSDB) foi reeleito prefeito de São
José dos Campos com 58,21% dos votos.
Ao todo, 204.800 eleitores votaram no tucano que irá cumprir seu segundo mandato como chefe do Executivo joseense.
Logo na manhã seguinte, o agora prefeito reeleito de São José fez uma coletiva de imprensa onde falou pela primeira vez sobre o próximo mandato.
Em entrevista ao Portal Meon, Felicio
afirmou que estava com o “pé no chão”
quanto às expectativas para o pleito.
“Ao longo da gestão tive a oportunidade de estar nas ruas e, também durante
a campanha, a gente sentia a população
reconhecendo o trabalho realizado, mas
claro que a gente nunca imagina o que
vai acontecer na hora de abrir a urna.
Nosso desejo era que isso acontecesse,
não vou dizer que não seria, mas nos surpreendeu positivamente. Ter todo o apoio
e confiança da população aumenta a nossa responsabilidade”, disse o prefeito.
Questionado sobre a passagem de um
mandato para outro, Felicio afirmou que,
mesmo sendo reeleito, fará um gabinete
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de transição onde será feito um fechamento de sua primeira gestão e apresentará relatórios à população.
“Primeiro a transição. Nós vamos fazer da mesma forma que fizemos: com
transparência, mostrando os dados,
visitando as secretarias. O [vice-prefeito] Anderson vai coordenar a transição. Depois o Anderson provavelmente assume uma secretaria, ainda
não está definida qual será, mas com
certeza ele terá essa missão de ser vice
e ser secretário de uma pasta”, conta.
Sobre as possíveis alterações na composição das secretarias, o prefeito reeleito afirmou que deve mexer no time de
secretários.

Foto: Claudio Vieira/PMSJC

“Agora após a transição, a gente faz,
paralelamente, a montagem do novo
secretariado. Até o final do ano a gente
anuncia os novos secretários. São três
formas: novos secretários, os que permanecem na mesma pasta e os que podem permanecer, mas trocam de pasta.
Foi o que já fizemos em ocasiões anteriores e deu muito certo”, diz Felicio.
Sobre essa questão, Anderson Farias,
que foi secretário de Governo de Felicio
e deixou o cargo para concorrer ao cargo
de vice-prefeito, adiantou, também em
entrevista ao Meon, que não há nada
decidido quanto às mudanças, mas afirma que elas são necessárias.
“Ainda não paramos para pensar de
forma pontual, mas sabemos que precisa mudar, tem que oxigenar. Não só no
primeiro escalão com o time de secretários, mas na parte de direção, chefia e
assessoramento. São novos compromissos, é um outro plano de gestão e governo. Isso não quer dizer que as pessoas
vão embora, quer dizer que as pessoas
podem trocar de pasta”, disse Anderson.
Um dos maiores desafios dos gestores
públicos para o próximo ano será enfrentar uma economia fragilizada por conta
da pandemia Covid-19. Sobre isso, Felicio
Ramuth disse ao Meon que seu governo
focará na geração de emprego e renda.
“Geração de emprego e renda é o grande
desafio para um gestor municipal, estadual e federal e até de outros países. A gente
vê na Europa agora uma segunda onda,
se Deus quiser isso não vai chegar aqui
no país. Então vamos trabalhar com esse
objetivo e foco, e, é claro, com saúde como
prioridade junto com educação”, afirma.
A reportagem questionou o prefeito reeleito sobre as ações práticas que serão feitas em seu governo para resolver este problema e Felicio destacou algumas delas.
“Revisão das leis de incentivo, Simplifica ISS, dobrar o valor do Banco do Povo
para pegar empréstimo para pequenas
e micro empresas, o Pró-Trabalho com
2.000 vagas, o Agente Cidadão onde a
gente vai contratar gente de 16 a 19 anos

pra ajudar na estrutura da prefeitura. São
algumas ações que a prefeitura pretende
fazer e estimular, claro, os comércios, serviços e indústrias da cidade”, pontua.
Por fim, o prefeito reeleito foi questionado quanto às novidades que pretende
executar em sua nova gestão.
“Uma das coisas que tem a ver com geração de emprego, que a gente acredita
muito que vai acontecer, é o novo aeroporto. A gente poder assumir o aeroporto, não a Infraero, mas uma empresa
privada, atraindo mais voos e melhorando o transporte de carga. A gente tem indústrias que recebem carga, e poderiam
fazer pelo aeroporto de São José. É um
bom ponto para o desenvolvimento de
emprego, renda e desenvolvimento da
cidade. Além de outras que citamos no
nosso plano como obras de ampliação,
duplicação, novos viadutos em todas as
regiões da cidade, a construção do novo
Cras [Centros de Referência de Assistência Social] e novas UBS [Unidade Básica
de Saúde]”, completou Felicio. g

Ao longo da gestão tive a
“oportunidade
de estar nas

ruas e, também durante a
campanha, a gente sentia a
população reconhecendo o
trabalho realizado, mas claro
que a gente nunca imagina
o que vai acontecer na hora
de abrir a urna. Nosso desejo
era que isso acontecesse,
não vou dizer que não
seria, mas nos surpreendeu
positivamente.

”

Felicio Ramuth,
prefeito reeleito de
São José dos Campos
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PREFEITO REELEITO,
IZAIAS SANTANA (PSDB),
FALA SOBRE ORÇAMENTO, OBRAS
E PROJETOS PARA JACAREÍ

Governo dará continuidade a obras viárias e de infraestrutura,
além de criar 8 novos parques, novas creches e UBS’s

Tamires Vichi
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R

eeleito em Jacareí, o atual prefeito Izaias Santana (PSDB), recebeu o Portal Meon para uma
conversa sobre o processo eleitoral, balanço de mandato e projetos
para os próximos quatro anos. Após

se consolidar na chefia do Executivo,
com 50,98% dos votos, o que equivale
a aprovação de 53.978 eleitores, o tucano subiu na preferência do público. Na
primeira disputa, em 2016, Izaias havia conseguido 47.286 votos. Durante

entrevista, o prefeito destacou que no
próximo mandato dará continuidade
às obras viárias e de infraestrutura,
além da criação de 8 novos parques,
6 novas creches e 2 UBS’s. Também
falou sobre o orçamento municipal e

Novembro de 2020 | 21

a retomada do desenvolvimento econômico, necessidade decorrente da
pandemia da Covid-19.
Meon- Prefeito, em entrevista anterior ao
Portal Meon, o senhor afirmou que sua candidatura à reeleição era necessária para dar
continuidade ao trabalho realizado no atual
mandato. Quais obras e projetos precisam
ser finalizados e o que podemos esperar para
o próximo mandato?
Izaias: O anel viário, que é o conjunto
de intervenções em função da terceira
ponte, precisa ser concluído. Precisamos, também, começar a ligação entre
a Rodovia Nilo Máximo e a Geraldo Scavone, por trás da Cidade Salvador e do
Santa Marina, essas são as principais
obras viárias, e a Francisco Bicudo que
é uma ligação entre o Maria Amélia e o
Campo Grande. Além disso, nós temos
o conjunto de parques que nós colocamos no nosso Plano de Governo, vamos
começar fazendo 2 por ano para ver se
a gente entrega os 8 parques na segunda gestão e prosseguir com as obras de
pavimentação nas ruas dos bairros que
ainda não têm. Nós esperamos, ainda
esse ano, autorização do Governo Federal para o início da duplicação da estação de tratamento, uma obra que vai
durar mais ou menos uns 2 anos. Com
isso a gente tem condições técnicas de
chegar a 100% de esgoto tratado, mas
precisa de vários troncos coletores na
região do São João pra lá, na região
Oeste, então tem o desafio do SAAE
fazer esses investimentos. Vamos ampliar em 6 creches o número dos equipamentos disponíveis na área, 2 estão
em construção e temos mais 4 projetados. Queremos construir mais 2 novas
UBS’s, que já estão aí com prédio definido, e fazer a nossa sede da escola em
tempo integral, que vai ser a casa Darci
Ribeiro, agregando toda a população
estudantil da região Oeste.

Meon- Sobre a retomada da economia,
em decorrência da pandemia da Covid-19,
como suprir as necessidades da população,
tanto na área da saúde, quanto na economia, com a manutenção da crise econômica
e a geração de emprego e renda?
Izaias: No tocante à assistência hospitalar, ela está garantida, nós temos recursos e sempre o Governo Federal irá nos
ajudar. Já referente à retomada da economia, nós temos que culminar um conjunto de medidas e elas devem ser iniciadas
pelo Governo Federal que é o grande responsável pelo fomento da atividade econômica, industrial e comercial. Nós estaremos sempre abertos para, a partir das
diretrizes do Governo Federal, adaptar
naquilo que é possível. Várias iniciativas
já foram dadas nesta gestão e vamos discutir mais, principalmente para o comércio, profissionais liberais e classe artística porque a gente precisa ajudar. Não há
ainda um conjunto definido porque isso
precisa ser feito depois do Governo Federal apresentar suas medidas e depois que
a gente conversar com os interessados
para gente saber, realmente, o que eles
precisam além daquilo que os Governos
Federal e Estadual oferecerem.
Meon- Sobre o orçamento municipal, como
Jacareí encerra o caixa em 2020?
Izaias: Tudo dentro da normalidade, é
evidente que nós precisamos verificar o
fluxo de recursos, então no final de ano,
geralmente o Governo Federal ajuda, suplementa com alguns recursos e a gente
precisa ver se temos condições de pagar
tudo o que está programado, se não tivermos a gente tem que reduzir o custeio
um pouquinho mais, não ter mais investimentos em termos de obras públicas para
começar um novo orçamento em Janeiro,
sem déficit, sem restos a pagar ou se tiver,
que sejam valores que possam ser pagos
nos três primeiros meses, essa é a legislação: que se pode deixar dívida de um ano

para o outro, desde que você tenha sobra
nos três primeiros meses do ano seguinte para liquidar sem prejuízo de serviços
essenciais. Nós fizemos isso em todos os
anos, tanto é que as contas de 2017 já foram aprovadas, as contas de 2018 já têm
parecer favorável do Tribunal de Contas,
devem ser submetidas à Câmara Municipal em breve e com essa responsabilidade
eu tenho convicção de que não teremos
dificuldades a partir de Janeiro.
Meon- Como o senhor se avalia na administração pública de Jacareí?
Izaias: Eu acho que a gente sempre deve
ter em mente que pode melhorar e pode
avançar, mas a nossa consciência nos deixa tranquilo quando nós estamos certos
de termos feito tudo que estava ao nosso
alcance e eu tenho essa consciência tranquila de que me esforcei, de que procurei
resolver todos os problemas, que me dediquei com muita ênfase a esse Governo,
e que não é uma vontade do prefeito que
faz as coisas acontecerem, depende de diversos fatores, o importante é a gente ter
os destinos, os rumos definidos, critérios
para fazer determinadas escolhas e submeter-se ao julgamento popular. g
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CONHEÇA OS PREFEITOS
ELEITOS NA RMVALE
APARECIDA

PIRIQUITO É ELEITO PREFEITO DE
APARECIDA COM 36,63% DOS VOTOS

A ELEIÇÃO CONTOU COM SETE CANDIDATOS PARA
O CARGO DE CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

O candidato Piriquito, do partido Podemos, será o novo prefeito de Aparecida no mandato de 2021- 2024.
Ele será o chefe do executivo na cidade após receber 7.358 votos, ou 36,63% do total. O candidato superou
outros seis concorrentes. O segundo candidato mais votado na cidade foi João Vicente, o Jovimar, do PTB, com
5.444 votos ou 27,10% do total. Em terceiro lugar ficou o candidato Celso Alves, do PSDB, que recebeu 3.775
votos, ou 18,79% do total. Em seguida a candidata Jeffercy, que concorreu pelo Partido Liberal e recebeu 1.807
votos, o que representa 9% do total. Em quinto lugar ficou o candidato do Patriota, Tony Touma, com 804
votos, ou 4% do total. Em seguida o candidato Paulinho Caputo, que concorreu pelo Republicanos, recebeu
629 votos, ou 3,13%. Por último o candidato Paulinho Feroz, do partido Solidariedade, que recebeu 270 votos
ou 1,34% do total. Aparecida também registrou 733 (3,39%) votos em branco e 815 (3,77%) votos nulos.

ARAPEÍ
COM 58,51% DOS VOTOS RENÊ SUPERA
O EDINHO E É ELEITO PREFEITO DE ARAPEÍ

RENÊ SE CANDIDATOU PELO PSDB E SUPEROU O
ATUAL PREFEITO E OUTRO CANDIDATO

Renê foi eleito o novo prefeito de Arapeí com 58,51% dos votos da cidade. O político, que concorreu pelo
PSDB, recebeu 1.104 votos e superou dois adversários, incluindo o atual prefeito da cidade. O segundo colocado na eleição foi Edinho, do Solidariedade, que foi votado 693 vezes, o que corresponde a 36,72% do total. Em
terceiro lugar ficou o candidato do Cidadania, Edson Quintanilha, que recebeu 90 votos, o que corresponde a
4,77% do total. Arapeí também contabilizou 28 (1,40%) votos em branco e 88 (4,39%) votos nulos.

AREIAS
PAULO HENRIQUE, DO MDB, É REELEITO
PREFEITO DE AREIAS COM 46,74% DOS VOTOS

O ATUAL PREFEITO SUPEROU TRÊS CANDIDATOS

Paulo Henrique, o PH, foi reeleito prefeito em Areias para o mandato de 2021 – 2024. O político do MDB recebeu
1.199 votos, o que corresponde a 46,74% do total. PH superou três candidatos na corrida eleitoral da cidade. O segundo lugar ficou com Pierre, que concorreu pelo PSDB e recebeu 1.125 votos, ficando com 43,86% do total. Em
terceiro lugar ficou o candidato do PTB, Frangão, que foi votado 136 vezes, o que representa 5,30% do total. Em
último lugar ficou Fofo, candidato do Avante, que recebeu 105 votos, que correspondem a 4,09% do total. A cidade
ainda teve 40 (1,47%) votos em branco e 111 (4,09%) dos votos nulos.
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BANANAL

DR. WILLIAM É O NOVO PREFEITO DE BANANAL
APÓS RECEBER 50,33% DOS VOTOS NA CIDADE

O CANDIDATO DO REPUBLICANOS SUPEROU TRÊS ADVERSÁRIOS

Bananal elegeu um novo prefeito nas eleições. Com 50,33% dos votos, Dr. William, do partido Republicanos, será
o chefe do executivo municipal no mandato 2021 – 2024. Ele recebeu 2.848 votos e superou três adversários na
corrida eleitoral da cidade. O segundo lugar ficou com o Eduardo do Banespa, que concorreu pelo PSD e recebeu
1.319 votos, o que corresponde a 23,31% do total. Em terceiro ficou o candidato do PV, Guinho, que recebeu 1.072
votos, que representa 18,94% dos votos da cidade. O último lugar ficou com Edson Aguiar Ranchão, do PDT, que
foi votado 420 vezes, ficando com 7,42% dos votos da cidade. Bananal ainda contabilizou 214 (3,35%) votos em
branco e 522 (8,16%) votos nulos.

CAÇAPAVA

PELA PRIMEIRA VEZ EM 83 ANOS CAÇAPAVA
TERÁ UMA MULHER COMO PREFEITA

PÉTALA DO CONVIVER FOI ELEITA COM 28,52% DOS VOTOS

Pétala Lacerda (Cidadania), mais conhecida como Pétala do Conviver é a nova prefeita de Caçapava. Ela é a primeira
mulher a ser eleita chefe do executivo na cidade desde 1936. Pétala superou 11 candidatos na votação. Com 100%
das urnas apuradas, ela conquistou 13.671 votos, o que representa 28,52% do total. O segundo lugar ficou com
Marcos Vilela, do PSD, que conquistou 8.555 votos ou 17,84% do total. Em seguida Fubá do Depósito, que concorreu pelo PP e teve 6.255 votos, o que representa 13,05%. O atual prefeito, Fernando Diniz (Podemos), que teve
5.686 votos (11,86%), ficou apenas em quarto lugar no pleito. Em seguida o candidato Lucio, que concorreu pelo
Democratas recebeu 3.521 votos, que representam 7,34%. A eleição contou com outros nove candidatos. Henrique
Rinco, do PSDB, teve 3.051 votos (6,36%), Silmara Guedes, do PTB; 2427 votos (5,06%), Nascimento da Rádio
Capital, do PSC; 1.610 votos (3,36%), Souza Lima, do Republicanos; teve 793 votos (1,65%), Andrezão, do PRTB;
ficou com 715 votos (1,49%) e Reginaldo Cruz, do Solidariedade; recebeu 333 votos (0,69%). A cidade também
registrou 2.751 (5,08%) em branco e outros 3.437 (6,35%) votos nulos.

CACHOEIRA PAULISTA
MINEIRO (MDB) É ELEITO PREFEITO DE
CACHOEIRA PAULISTA COM 47% DOS VOTOS

EM SEGUNDO LUGAR FICOU O CANDIDATO
JOÃO BOSCO TORRADA (PSB) COM 37,28%

Mineiro (MDB) foi eleito prefeito de Cachoeira Paulista com 47% dos votos (7.890) dos votos. Em segundo lugar ficou o candidato João Bosco Torrada (PSB) com 37,28% dos votos, seguido de Elbon Fontes
(PROS) com 6,09%, Dadá Diogo (PODE) com 5,37% e Domingos Geraldo (PSDB) 4,25%.

CAMPOS DO JORDÃO
EM CAMPOS DO JORDÃO, MARCELO PADOVAN
É ELEITO PREFEITO DA CIDADE COM 48,19%
DOS VOTOS VÁLIDOS

CIDADE TEVE 2.305 VOTOS NULOS (8,67%) E 1.729 VOTOS EM BRANCO (6,50%)

Os munícipes da cidade escolheram um novo representante ao cargo de chefe do executivo: Marcelo
Padovan, do PSDB, foi eleito prefeito pelos próximos quatro anos. Com todas as urnas apuradas, Padovan
abriu vantagem sob a candidata Joaquina (PP), que está com a candidatura anulada sub judice e recebeu
39,01% dos votos. Concorreram a prefeitura municipal: Dr. Oswaldinho (PL), que obteve 1.792 votos, Pires
(PDT) que recebeu 818 votos e Rafael da Mata (PRTB) com 276 votos válidos. Cidade teve 2.305 votos
nulos (8,67%) e 1.729 votos em branco (6,50%)
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CANAS
SILVANA ZANIN (PDT) É ELEITA PREFEITA
DE CANAS COM 35,44% DOS VOTOS

EM SEGUNDO LUGAR FICOU O CANDIDATO
GUSTAVO LUCENA (PTB) COM 33,97%

Silvana Zanin (PDT) foi eleita prefeita de Canas com 35,44% dos votos (1.108) dos votos. Em segundo
lugar ficou o candidato Gustavo Lucena (PTB) com 33,97% dos votos, seguido de Ricelly Isalino (PSDB)
com 30,58%.

CARAGUATATUBA
AGUILAR JÚNIOR (MDB) É
REELEITO EM CARAGUATATUBA

ELE VENCEU O CANDIDATO DO PSDB, MATEUS DA SILVA

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, foi reeleito pelos eleitores. O candidato teve 27.183 votos, que representam 42,27% do total. Deixando para trás Mateus da Silva (PSDB), que ficou com 38, 82%, foi uma disputa acirrada.
Em terceiro aparece Coronel Stanelis (PRTB) com 14,65%, seguido de José Mello (PT) com 1,96% , Dadinho Fachini
(REDE) com 1,00%, Álvaro Alencar (Soliidariedade) com 0,81% e Professor Anderson Gueiros (PSOL) com 0,50%.

CRUZEIRO
THALES GABRIEL (PSD) É REELEITO PREFEITO
DE CRUZEIRO COM 71,53% DOS VOTOS

EM SEGUNDO LUGAR FICOU O CANDIDATO
JUAREZ JUVENCIO (PODEMOS) COM 26,13%

Thales Gabriel (PSD) foi reeleito prefeito de Cruzeiro com 71,53% dos votos (26.597) dos votos. Em segundo lugar ficou o candidato Juarez Juvencio (Podemos) com 26,13% dos votos, seguido de José Antonio
(PT) com 2,34%%.

CUNHA
ZÉ ÉDER SUPERA O ATUAL PREFEITO E
É ELEITO COM 58,94% DOS VOTOS EM CUNHA

A CIDADE CONTOU COM DOIS CANDIDATOS AO
CARGO DE CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Zé Éder, candidato do PSDB, superou o único adversário na corrida eleitoral e foi eleito o novo prefeito de
Cunha. Ele teve 7.822 votos na cidade, o que representa 58,94% do total.
O único adversário do novo prefeito foi o atual gestor. Rolien Garcia, do PSD, recebeu 5.448 votos, ou seja,
41,06% do total. A cidade também registrou 331 votos em branco, o que representa 2,34% do total. Outros
515 votos foram anulados, o que representa 3,65%.
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ELEIC ES
GUARATINGUETÁ

COM 48,39% DOS VOTOS, MARCOS SOLIVA
É REELEITO PREFEITO DE GUARATINGUETÁ

SOLIVA (PSC) SUPEROU OUTROS QUATRO
CONCORRENTES NA CORRIDA ELEITORAL

Marcos Soliva, do PSC, foi reeleito prefeito de Guaratinguetá após todas as urnas da cidade terem sido apuradas. Ele recebeu 30.062 votos, o que representa 48,39% do total. O atual prefeito venceu quatro candidatos na
corrida eleitoral. O segundo candidato com mais votos foi Argus Ranieri, do MDB, que recebeu 18.115 votos, ou
29,16%. Em seguida, o candidato do PSD, Junior Filippo, foi votado 9.750 vezes e ficou com 15,69% do total. Na
quarta posição da corrida eleitoral ficou o candidato do PT, Dr. João Carlos, com 3.749 votos ou 6,03% do total.
O último colocado foi Cezar da Florestal, candidato do PP, que recebeu 450 votos, ou seja, 0,72%% do total.
Guaratinguetá recebeu 3.158 (4,60%) em branco e outros 3.390 (4,94%) votos nulos.

IGARATÁ
ELZO (PL) É ELEITO PREFEITO DE
IGARATÁ COM 51,23% DOS VOTOS

O CANDIDATO VENCEU O ATUAL PREFEITO,
PALAU (PSDB), NA DISPUTA PELO EXECUTIVO

Em Igaratá, eleitores votaram e decidiram: Elzo, do PL, é eleito prefeito do município. Veja resultado final:
Elzo (PL): 51,23% - 3.435 votos
Palau (PSDB): 48,77% - 3.270 votos

ILHABELA
TONINHO COLUCCI (PL) É
ELEITO PREFEITO DE ILHABELA

ELE VENCEU A ATUAL PREFEITA GRACINHA, QUE TENTAVA A REELEIÇÃO

Foi eleito em Ilhabela, como prefeito, Toninho Colucci (PL). Ele já esteve no Executivo da cidade e retorna
ao cargo no ano que vem. Colucci teve 10.266 votos, sendo 50,99%. Conseguiu vencer nas urnas a atual
prefeita da cidade, Gracinha (PSD), que ficou em segundo lugar com 19,49% dos votos.
Em terceiro aparece Luizinho (PSDB) com 10,22%, em seguida está Irê Juliani (PTB) com 9,49%, Valdir
Veríssimo (PODE) com 7,61% e Anselmo Tambellini (PT) com 0,94%.

JAMBEIRO

COM 47,92% DOS VOTOS, CASQUINHA DE
JAMBEIRO É O PRIMEIRO PREFEITO
ELEITO NA RMVALE

O CANDIDATO DO PARTIDO SOLIDARIEDADE SUPEROU
JOEL PEREIRA (PL) E FÁBIO MIRA (PSDB)

A primeira cidade da região a conhecer o vencedor das eleições foi Jambeiro. O município terá novamente
Casquinha (Solidariedade) como chefe do executivo municipal. O candidato recebeu 47,92% dos votos válidos
da cidade. Com 1.731 votos válidos, Casquinha será o prefeito da cidade por dois mandatos consecutivos. Ele
superou Joel Pereira (PL), que recebeu 1.470 votos, ou 40,70% e Fábio Mira (PSDB), que teve 411 votos válidos. A cidade também contabilizou 120 votos em branco (3,12%) e 108 nulos (2,80%).
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ELEIC ES
LAGOINHA
TIAGO MAGNO (PL) É REELEITO
PREFEITO EM LAGOINHA COM 60.93%

O ATUAL PREFEITO DISPUTAVA COM
TADEU ROCHA (PSDB), QUE OBTEVE 39,07% DOS VOTOS

Em Lagoinha, eleitores votaram e decidiram, Tiago Magno, do PL,
é reeleito prefeito do município. Veja o resultado final:
Tiago Magno (PL): 60.93% - 2.439 votos
Tadeu Rocha (PSDB): 39,07% - 1.564 votos

LAVRINHAS
ZEZINHO DO AÇOUGUE SUPERA DR. SÉRGIO E
SE ELEGE COMO NOVO PREFEITO DE LAVRINHAS

ZEZINHO CONCORREU PELO PP E RECEBEU 57,93% DOS VOTOS

O candidato do PP, Zezinho do Açougue, superou o atual prefeito e foi eleito o novo gestor de Lavrinhas. Zezinho
recebeu 2.733 votos, o que corresponde a 57,93% do total. Ele superou quatro candidatos na corrida eleitoral.
O segundo colocado ficou com o atual prefeito, Dr. Sérgio, que concorreu pelo Republicanos e foi votado 1.152 vezes,
ou 24,42% do total. Em terceiro lugar ficou o candidato do partido Solidariedade, Beto do Renato, com 611 votos, que
representam 12,95% do total. Em seguida Marcelo Sampaio, do PSL, recebeu 189 votos, 4,01% do total. O último
colocado foi Amarildo Pé no Chão, que concorreu pelo Podemos e foi votado 33 vezes, o que representa 0,70% do
total. Lavrinhas ainda contabilizou 85 (1,69%) votos brancos e 236 (4,68%) votos nulos

LORENA

COM 54% DOS VOTOS, SYLVINHO BALLERINI
É ELEITO PREFEITO DE LORENA

O CANDIDATO DO PSDB SUPEROU QUATRO CONCORRENTES

Sylvinho Ballerini, do PSDB, foi eleito prefeito de Lorena após 100% das urnas da cidade terem sido
apuradas. O candidato recebeu 23.530 votos, que representam 54% do total. Ele superou quatro concorrentes na corrida eleitoral. O segundo mais votado da cidade foi a candidata Marietta Bartelega, do
Democratas, com 38,30% do total, ou 16.690 votos. Em seguida ficou o candidato Daniel Munduruku, do
PC do B, que recebeu 1.416 votos, ou 3,25%. O quarto colocado foi Beto Múcio, do PRTB, que foi votado
1.284 vezes, com 2,95% do total. Em último lugar na corrida eleitoral de Lorena ficou a candidata do PT,
Flavia Brazuna, com 656 votos, ou 1,51% do total. A cidade ainda contabilizou 1.881 (3,92%) em branco
e 2.475 (5,16%) votos nulos.

MONTEIRO LOBATO
EDMAR (PSD) É ELEITO PREFEITO DE
MONTEIRO LOBATO COM 33,23% DOS VOTOS

O CANDIDATO TEVE 964 VOTOS

Edmar (PSD) foi eleito prefeito de Monteiro Lobato com 33,23% (964) dos votos. Em segundo lugar ficou
o candidato Beto da Ração (PSL) com 28,75% dos votos, seguido de Lucas do Turista (PSDB). Renato
Prince ficou em último lugar com 15,27%.
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NATIVIDADE DA SERRA
EVAIL AUGUSTO, DO PSB, É ELEITO
PREFEITO DE NATIVIDADE DA SERRA

ELE TEVE 58,81% DOS VOTOS DADOS A TODOS OS CANDIDATOS E
DERROTOU LUIZ HENRIQUE, QUE FICOU EM SEGUNDO LUGAR

Evail Augusto, do PSB, foi eleito prefeito de Natividade da Serra (SP), para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Evail Augusto teve 58,81% dos votos. Foram 2.533 votos no
total. O candidato derrotou Luiz Henrique (MDB), que ficou em segundo lugar com 30,37%
(1.308 votos). A eleição em Natividade da Serra teve 23,24% de abstenção, 1,56% votos
brancos e 5,18% votos nulos.

PARAIBUNA
VITÃO (PSDB) É REELEITO PREFEITO
EM PARAIBUNA COM 43,63% DOS VOTOS

JOÃO BATISTA DO PDT OBTEVE 42,73% DOS VOTOS,
REVELANDO UMA DISPUTA ACIRRADA

Em Paraibuna, eleitores votaram e decidiram: Vitão, do PSDB, é reeleito prefeito no município. Veja o resultado geral:
Vitão (PSDB): 43,63% - 4.158 votos
João Batista (PDT): 42,73% - 4.072 votos
Marcelo Andre (PSB): 8,98% - 856 votos
Klinger (PTB): 4,66% - 444 votos
O atual prefeito foi eleito em 2016 com 49,51%, totalizando 5.375 votos.

PINDAMONHANGABA

EM PINDAMONHANGABA, ISAEL É
REELEITO COM 57,69 % DOS VOTOS

ATUAL CHEFE DO EXECUTIVO RECEBEU 44.912 VOTOS E SEGUE NO
CARGO, VITO (PP) FICOU EM SEGUNDO LUGAR, COM 23,78% DOS VOTOS VÁLIDOS

Isael Domingues (PL) foi reeleito prefeito de Pindamonhangaba para os próximos quatro anos. Com
100% das urnas apuradas, Isael teve 44.912 votos, o que corresponde a 57,69% dos votos válidos para
a disputa, contra 18.516 votos de Vito (PP) – 23,78%. Isael Domingues, tem 53 anos, é casado, natural
São Paulo (SP), e já trabalhava como prefeito. Além de Isael e Vito, também disputaram o cargo na cidade
Rafael Goffi (PSDB) que teve 10.133 votos (13,02%), Luís Rosas (PTB) com 1.795 votos (2,31%), Gabriel
Cruz (PSOL) com 1.575 votos (2,02%), Professor Deltonio que teve 654 votos (0,84%), Gustavo Tótaro
que recebeu 264 votos (0,34%). O município tem 170.132 habitantes e 118.620 eleitores. Foram 3.728
votos brancos (4,31%) e 5.063 nulos (5,84%).Flavia Brazuna, com 656 votos, ou 1,51% do total. A cidade
ainda contabilizou 1.881 (3,92%) em branco e 2.475 (5,16%) votos nulos.

PIQUETE
ROMINHO (PSDB) É ELEITO PREFEITO
DE PIQUETE COM 59,18% DOS VOTOS

EM SEGUNDO LUGAR FICOU O CANDIDATO XEROSO (PSD) COM 28,52%

Rominho (PSDB) foi eleito prefeito de Potim com 47,07% dos votos (4.585) dos votos.
Em segundo lugar ficou o candidato Xeroso (PSD) com 28,52% dos votos, seguido
de Mario (PSC) com 12,30%.
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ELEIC ES
POTIM
ERICA SOLER (PL) É REELEITA PREFEITA
DE POTIM COM 47,07% DOS VOTOS

EM SEGUNDO LUGAR FICOU O CANDIDATO
TANAKA (MDB) COM 29,78% DOS VOTOS

Erica Soler (PL) foi reeleita prefeita de Potim com 47,07% dos votos (4.585) dos votos. Em segundo lugar
ficou o candidato Tanaka (MDB) com 29,78% dos votos, seguido de Marcinho do Mercado (PV) com
20,28%, Carlinho Zaga (PSL) com 1,67% e Gesiel Faria (Republicanos) com 1,19%.

QUELUZ
COM 62,02% DOS VOTOS, LAURINDO GARCEZ
É REELEITO PREFEITO DE QUELUZ

O POLÍTICO DO PSDB SUPEROU DOIS CANDIDATOS

O candidato, e atual prefeito, Laurindo Garcez foi reeleito prefeito de Queluz para o mandato de 2021 – 2024. O
político do PSDB recebeu 3.338 votos, suficiente para chegar à casa dos 62,02% do total da cidade. Laurindo superou outros dois candidatos na corrida eleitoral. O segundo candidato mais votado na cidade foi Gustavo Ribeiro,
que concorreu pelo PL e recebeu 1.868 votos, o que representa 34,71% do total. Em terceiro, o candidato do PROS,
Magno Alves, foi votado 176 vezes e ficou com 3,27% do total. A cidade ainda contabilizou 105 (1,84%) votos em
branco e outros 208 (3,65%) votos nulos.

REDENÇÃO DA SERRA
EM REDENÇÃO DA SERRA, JUCIMAR (PL)
É ELEITO PREFEITO COM 66,82% DOS VOTOS

CIDADE TEVE 106 (3,16%) VOTOS NULOS E 46 (1,38%) VOTOS EM BRANCO

Com 100% das urnas apuradas, Redenção da Serra conhece o novo prefeito, que deve exercer o poder
do executivo nos próximos quatro anos: Jucimar, do PL, que teve 2.138 votos. O candidato disputou o
cargo com Régis Goffi, do PSDB, que teve 1.061 votos, que representa 33,17% dos votos válidos. Jucimar
Ferreira Da Silva, de 49 anos, é casado e nascido em Redenção da Serra. Ele é servidor público e está
no segundo mandato de vereador da cidade. O município de Redenção da Serra tem 3.839 habitantes e
cerca de 4.086 eleitores.

ROSEIRA
FERNANDO SIQUEIRA (PL) VENCE ELEIÇÃO
EM ROSEIRA COM 48,76% DOS VOTOS

EM SEGUIDA, MINEIRO (PSD) COM 32,97% E
RAFAEL CANECA (DEMOCRATAS) COM 15,49%
Em Roseira, eleitores votaram e decidiram: Fernando Siqueira, do PL, é eleito
prefeito no município. Veja o resultado final:
Fernando Siqueira (PL): 48,76% -3.290 votos
Mineiro (PSD): 32,97% - 2.225 votos
Rafael Caneca (Democrata): 15,49% - 1.045 votos
Célinho (Republixanos): 2,79 - 188 votos
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ELEIC ES
SANTA BRANCA

ADRIANO LEVORIN (PL) VENCE
ELEIÇÃO EM SANTA BRANCA

COM 100% DOS VOTOS APURADOS, ADRIANO LEVORIN
SOMOU 51,22% DOS VOTOS

Em Santa Branca, eleitores votaram e decidiram: Adriano Levorin, do PL,
é eleito prefeito no município. Veja o resultado final:
Adriano Levorin (PL): 51,22% - 4.382 votos
Juliana dos Santos (PDT): 21,47% - 1.837 votos
Ari do Cotonete (PSL): 12,69% - 1.086 votos
Cabo Roni (Republicanos): 6,88% - 589 votos
Enoc Jr. (PSDB): 5,34% - 457 votos
Marcelo do Filhinho (PMN): 2,40% - 205 votos

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
PARRÃO, DO PSDB, É ELEITO PREFEITO
DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

ELE TEVE 40,56% DOS VOTOS DADOS A TODOS OS CANDIDATOS
E DERROTOU JUNIOR MARTINS, QUE FICOU EM SEGUNDO LUGAR, COM 39,59%.

Parrão, do PSDB, foi eleito prefeito de Santo Antônio do Pinhal (SP) para os próximos quatro anos. Ao fim da
apuração, Parrão teve 40,56% dos votos. Foram 1.804 votos no total. O candidato derrotou Junior Martins
(PP), que ficou em segundo lugar com 39,59% (1.761 votos). A eleição em Santo Antônio do Pinhal teve
22,85% de abstenção, 2,80% votos brancos e 4,30% votos nulos. A cidade ainda contabilizou 105 (1,84%)
votos em branco e outros 208 (3,65%) votos nulos.

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
ANA CATARINA (PP) É ELEITA PREFEITA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ COM 67,74%
DOS VOTOS VÁLIDOS

ELA DERROTOU ILDEFONSO MENDES NETO, QUE TEVE 32,26% DA INTENÇÃO DE VOTOS

Ana Catarina, do Progressistas, foi eleita prefeita de São Bento do Sapucaí. Ela será chefe do executivo
pelos próximos quatro anos. Com todas as urnas apuradas, Ana teve 4.448 votos, que corresponde a
67,74% votos válidos, contra 2.118 votos válidos de Ildefonso Mendes Neto, do PSDB.
O município tem 10.893 habitantes e cerca de 9.249 eleitores. Foram 192 votos brancos (2,76%) e 337
nulos (4,75%). Além de 2.361 abstenções (24,96%). Ana Catarina tem 66 anos e é casada. Ela nasceu
em Jaboticabal e é veterinária.

SÃO JOSÉ DO BARREIRO
LÊ BRAGA SUPERA ÚNICO ADVERSÁRIO
E É NOVAMENTE ELEITO PREFEITO DE
SÃO JOSÉ DO BARREIRO

O POLÍTICO DO PSDB RECEBEU 53,77% DOS VOTOS NA CIDADE
São José do Barreiro vai seguir com o atual prefeito durante a gestão de 2021 – 2024. Lê Braga, do PSDB,
recebeu 1.570 votos, o que corresponde a 53,77% do total na cidade. Ele precisou superar apenas um adversário. O segundo colocado foi Luis Eduardo, que concorreu pelo PL. Ele foi votado 1.350 vezes, o que
representa 46,23% dos votos válidos. São José do Barreiro também contabilizou 40 (1,30%) votos brancos
e 111 (3,61%) votos anulados.
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SÃO LUIZ DO PARAITINGA
ANA LUCIA (PSDB) É REELEITA PREFEITA EM
SÃO LUÍS DO PARAITINGA COM 37,61% DOS VOTOS

ALEX TORRES DO PL OBTEVE 35,81% DOS VOTOS,
REVELANDO UMA DISPUTA ACIRRADA

Em São Luís do Paraitinga, eleitores votaram e decidiram: Ana Lucia é
reeleita prefeita do município. Veja o resultado final:
Ana Lucia (PSDB): 37,61% - 2.845 votos
Alex Torres (PL): 35,81% - 2.709 votos
Rodrigo Medeiros (Podemos): 21,15% - 1.600 votos
Vanderson Virgílio (PSB): 4,52% - 342 votos
Zezinho Nardelo (Patriota): 0,90% - 68 votos

SÃO SEBASTIÃO
FELIPE AUGUSTO (PSDB) É
REELEITO EM SÃO SEBASTIÃO

ELE VENCEU O CANDIDATO DO MDB, PROFESSOR GLEIVISON

O atual prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), conseguiu se reeleger. Ele teve 23.501 votos, o que representou 52,28% do total. O principal concorrente dele nessa disputa eleitoral era Professor Gleivison (MDB), que ficou
em segundo com 45,01% dos votos. Em terceiro aparece Amilton Pacheco (PSB) com 1,91%, Claude Abreu (DC)
com 0,53%, seguido de Sombra (PTC) com 0,16% e Ernane Primazzi (PSC) com 0,11%
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ELEIC ES
SILVEIRAS
GUILHERME SILVA É REELEITO PREFEITO
DE SILVEIRAS COM 70,10% VOTOS DA CIDADE

O POLÍTICO DO PSDB SUPEROU UMA ÚNICA ADVERSÁRIA,
RENATA FONSECA, DO SOLIDARIEDADE

Silveiras seguirá com o mesmo prefeito para o mandato de 2021 – 2024. Guilherme Silva recebeu 70,10%
dos votos válidos, já que foi votado 2.802 votos na cidade. O atual prefeito superou uma única adversária
na corrida eleitoral. A segunda colocada na eleição da cidade foi Renata Fonseca, que concorreu pelo
Solidariedade. Ela recebeu 1.195 votos e ficou com 29,90% dos votos válidos. Silveiras também registrou
100 (2,32%) votos em brancos e 214 (4,96%) votos nulos.

TAUBATÉ

TAUBATÉ TERÁ SEGUNDO TURNO ENTRE
SAUD (MDB) E LORENY (CIDADANIA)

RESULTADO MOSTRA RUPTURA NA GESTÃO TUCANA,
APÓS OITO ANOS COM ORTIZ JÚNIOR NO PODER

Os eleitores taubateanos terão de voltar às urnas no dia 29 de novembro para o segundo turno das eleições municipais 2020. Agora, os munícipes devem decidir entre os candidatos José Saud, MDB, e Loreny, do Cidadania.
Com 100% das urnas apuradas, Saud foi o candidato que recebeu o maior número de votos. Ele teve 41.201 votos,
que corresponde a 28,81%% dos votos válidos, contra 36.333 votos válidos de Loreny, que representa 25,4%.
Loreny está disputando a prefeitura pela primeira vez e está no segundo mandato como vereadora de Taubaté. É a
segunda vez que José Saud disputa uma eleição. O primeiro cargo público ocupado por ele, que é filiado há 30 anos
ao PMDB, foi em janeiro de 2014, quando assumiu a Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté, a convite do prefeito
Ortiz Júnior (PSDB). Atualmente, é presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT).

TREMEMBÉ

CLEMENTE É ELEITO PREFEITO DE
TREMEMBÉ COM 37,74% DOS VOTOS

O POLÍTICO DO PSDB SUPEROU QUATRO
ADVERSÁRIOS NA CORRIDA ELEITORAL

O candidato Clemente, do PSDB, foi eleito prefeito de Tremembé para o mandato de 2021 – 2024. Com
100% das urnas apuradas, o político teve 7.254 votos, o que representa 37,74% do total. Clemente superou quatro candidatos na corrida eleitoral. Em segundo lugar ficou Luiz Cláudio Nogaroto, do Podemos,
que recebeu 5.482 votos, o que representa 28,52% do total. O terceiro colocado da corrida eleitoral foi
o candidato do Democratas, Fabrício Enfermeiro, com 4.122 votos ou 21,45% do total. Em seguida Marco
Queiros, do PL, recebeu 2.153 votos, o que representa 11,20%. O último colocado das eleições foi Sérgio
Aliança, que concorreu pelo PV, com 209 votos, 1,09% do total. A cidade ainda registrou 949 (4,59%)
votos brancos e 1.296 (6,27%) votos nulos

UBATUBA
FLAVIA PASCOAL (PL) É
ELEITA PREFEITA DE UBATUBA

A CANDIDATA TEVE 756 VOTOS A MAIS QUE O ADVERSÁRIO
Foi eleita em Ubatuba, Litoral Norte, a nova prefeita Flavia Pascoal (PL). Ela teve 14.222 votos, sendo
31,37% do total. A candidata desbancou o atual prefeito da cidade, Décio Sato (PSD), que ficou em segundo lugar com 29,70%. Uma diferença de 756 votos. Em terceiro ficou Professor Arnaldo (Avante)
com 10,27% dos votos, seguido de Gady Gonzales (Patriota) com 6,87%, Alex da Saúde (PSL) com
6,87%, Maurício (PT) com 4,21% e Claudinei Salgado (PSC) com 3,54%. g

Novembro de 2020 | 35

Siga o Grupo Royal Care nas redes sociais

O nosso amor é cuidar.

Conheça o Royal Care: www.gruporoyalcare.com.br
Unidade São José dos Campos
Telefone: (12) 3797-2390
WhatsApp: (12) 99664-1299

hospitalroyalcare
Hospital Royal Care
Hospital Royal Care

