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Justiça nega recurso da defesa de Doutor Davi, acusado de cobrar 
por cirurgias do SUS; vítimas relatam vários casos na rede pública
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Vice-prefeito condenado 
a dois anos em Cruzeiro

O vice-prefeito de Cruzei-
ro, Dr. Davi Mota Costa (PV) 
foi condenado a dois anos, 
quatro meses e 24 dias de 
reclusão em regime semia-
berto, além do pagamento 
de multa por corrupção 
passiva. A decisão foi con-
firmada nesta semana pelo 
TJSP (Tribunal de Justiça 

de São Paulo). A relatora 
do caso, Maria Tereza do 
Amaral, negou o recurso 
apresentado pela defesa de 
Mota. O processo avaliado é 
de 2013, quando ele ainda 
não estava ocupando o car-
go de vice-prefeito, mas fazia 
parte do quadro de médicos 
da Santa Casa da cidade. 

Na oportunidade, Dr. Davi 
foi acusado por pacientes 
de cobrar ilegalmente por 
cirurgias marcadas atra-
vés do SUS (Sistema Único 
de Saúde). Além disso, o 
médico ainda realizaria o 
procedimento cirúrgico nas 
dependências da entidade, 
utilizando-se de materiais 

e insumos disponibilizados 
para cirurgias do SUS. Se-
gundo a denúncia foram 
três casos semelhantes, em 
que o atual vice-prefeito de 
Cruzeiro, que à época ocu-
pava o cargo de médico da 
Prefeitura, cobrou valores 
pelos procedimentos.

Dr. Davi, condenado em Cruzeiro
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Com “discussão” de 31 segundos, 
Câmara salva mandato de Adevaldir

Trinte e um segundos. Esse 
foi o tempo suficiente para a 
Câmara de Lorena arquivar o 
processo do vereador Adevaldir 
Ramos (PRB), indiciado pelos 
crimes de concussão e coação 
(a exigência de vantagem inde-
vida de agente público e cons-
trangimento físico ou moral, 
respectivamente). A aprovação 
relâmpago, feita de forma unâ-
nime, derrubou pedido do Mi-
nistério Público, que destacou 
a possibilidade de condenação 

e seguiu relatório da Comissão 
de Ética e Justiça da Casa. A 
medida vai no sentido contrá-
rio à decisão da promotora de 
Justiça, Larissa Buentes Frazão, 
que entrou com um pedido 
de afastamento do cargo do 
parlamentar. Os crimes, que 
contam com o envolvimento do 
filho de Ramos, o ex-vereador 
Fabrício Ramos (PRB), cassado 
em 2015, foram investigados 
pelo Setor de Combate aos 
Crimes de Corrupção, e teve 

comprovações como desvios 
mensais de mais de R$ 1 mil 
de seu gabinete. No início da 
última sessão de Lorena, o pre-
sidente da Câmara, Maurinho 
Fradique (PTB), utilizou exata-
mente 31 segundos para colo-
car em apreciação do plenário 
e para votação o processo de 
Ramos, que, segundo Fradique, 
obteve parecer da Comissão de 
Ética e Disciplina sugerindo o 
arquivamento.

ENFIM ATENÇÃO... Depois de anos de pressão e cobranças, a Polícia Civil parece ter conseguido entrar nos 
planos do Estado de vez. A crise estrutural enfrentada por delegados e todo corpo técnico do policiamento regional 
aguarda a implantação de projeto do governador João Doria (PSDB), que aposta em parcerias com empresários para 
bancar a reforma de 120 delegacias em todo Estado. Na região, o delegado seccional Márcio Ramalho (esq.) é um 
dos maiores críticos à falta de atenção com as dificuldades do policiamento diário. Pág.  5

Dez quilos de 
drogas são 
apreendidas 
em Lorena

Uma operação realizada pela 
Dise (Delegacia de Investiga-
ções sobre Entorpecentes) na 
tarde da última quarta-feira 
gerou um prejuízo de apro-
ximadamente R$ 200 mil a 
uma quadrilha de traficantes 
de drogas de Lorena. Além 
de quase dez quilos de crack 
e cocaína, foram apreendidas 
duas armas de fogo e munições. 
De acordo com a Polícia Civil, 
informações apontaram que 
criminosos armazenavam uma 
grande quantidade de drogas e 
armas em um apartamento no 
bairro do Cecap.

A Polícia Civil abriu um in-
quérito para tentar localizar 
um homem de 22 anos que tro-
cou tiros com a Polícia Militar, 
na tarde da última quarta-feira, 
em Lorena. Uma equipe da PM 
patrulhava o Novo Horizonte, 
quando desconfiou da atitude 
do jovem, que estava parado ao 
lado de um carro.

Criminoso foge 
e troca tiros 
com a PM no 
Novo Horizonte

Pinda avança 
na assistência 
com centro 
para idosos

Após receber um recurso 
estadual de quase R$ 500 
mil, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou na 
manhã da última quinta-feira 
o CDI (Centro Dia do Idoso). 
Destinada a oferecer cuida-
dos e atividades socioassis-
tenciais, a unidade atenderá 
até trinta moradores de mais 
de 60 anos.

Vigilância 
vacina contra 
sarampo
em Ubatuba

A Vigilância em Saúde de 
Ubatuba reforçou o alerta à 
população para a atualização 
da vacina contra o sarampo. 
Até o dia 23 de maio, o estado 
de São Paulo havia regis-
trado 36 casos confirmados 
de sarampo, sendo 11 com 
internação e quatro em pro-
fissionais de saúde. O sarampo 
é altamente transmissível, e a 
vacina é a medida de preven-
ção mais eficaz. 

Dario recebe 
partidas do 
Brasileirão 
feminino

Enquanto o mundo volta os 
olhos para a Copa do Mun-
do de futebol feminino, na 
França, Guaratinguetá rece-
beu uma importante notícia 
para os torcedores. A cidade 
receberá duas partidas do 
Campeonato Brasileiro da 
primeira divisão. Os jogos, 
que terão mando do São José, 
serão disputados depois do 
mundial, nos dias 15 e 22 
de julho. A equipe joseense 
mandará os confrontos no 
estádio Professor Dario Ro-
drigues Leite.

Pág. 6

Pág. 6

Pág. 8

Ação pede 
nova eleição 
de sindicato 
em Guará

Derrotada nas eleições que 
manteve José Eduardo Ayres 
como presidente do Sisemug, 
a Chapa Dois entrou com uma 
ação na Justiça para cancelar o 
pleito realizado em maio. Mar-
cada por denúncia de agressão 
e desistência da oposição, a 
votação, que duraria dois dias, 
durou um dia e meio.
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Bastidores da Política

Faltam 66 semanas para as 
eleições, 468 dias, 14 meses, e tem 
vereador que ainda não mostrou 
ao eleitorado porque veio. Outros 
tiveram muito trabalho para se 
eleger e, uma vez na Câmara, são 
persuadidos ao voto de cabresto.

Campos Machado e Argus Ranieri

Pindamonhangaba - O prefeito Isa-
el Domingues (PR), que inaugurou na 
manhã da última quinta-feira a primeira 
unidade do CDI (Centro Dia do Idoso) 
do município. Além de cuidados e ali-
mentação, o local oferecerá atividades 
ocupacionais e de lazer para moradores 
de mais de 60 anos, durante os períodos 
da manhã e da tarde. A unidade atenderá 
idosos que vivem sozinhos ou moram 
com filhos que trabalham durante o dia 
e não possuem disponibilidade para 
cuidarem dos pais. O CDI também é 
considerado por especialistas um forte 
aliado contra a solidão e a depressão, já 
que na unidade os idosos farão novas 
amizades e ocuparão o tempo através 
de inúmeras atividades. A construção 
do prédio, localizado no Vila Rica, 
contou com um investimento estadual 
de R$500 mil e uma contrapartida mu-
nicipal de R$ 302 mil. 

Cruzeiro - A figura do vice-prefeito 
Dr. Davi Mota Costa, que na contramão 
dos rumos que a administração pública 
tem tomado no comando do prefeito 
Thales Gabriel, teve sentença de dois 
anos e quatro meses de reclusão - re-
gime semiaberto - por supostamente 
cobrar taxas extras por procedimentos 
cirúrgicos a pacientes do SUS. A no-
tícia foi desastrosa e controversa no 
mercado político da cidade, que assiste 
uma das melhores fases da gestão da 
dupla (prefeito e vice) que venceu as 
eleições sob a bandeira da austeridade 
e respeito ao erário municipal. Embora 
as acusações do procedimento do mé-
dico seja antagônico ao que realmente 
ele representa ao longo de sua carreira 
política, muitos moradores torcem para 
que consiga provar ao contrário nas 
instâncias superiores da Justiça, onde 
buscará reverter esta sentença.

Atos e Fatos
“Um espectro ronda 
o país – o espectro 
da desordem”

Márcio Meirelles  Roberto Campos, 1999

"Não se discute a forma criminosa 
como os dados foram obtidos. 
Para quadrilhas organizadas 

só vale a lei deles!"

FORÇAS OCULTAS
O ex-presidente Jânio Quadros, 

segundo a sua visão política, foi 
derrubado pelas “forças ocultas”.

A expressão “forças ocultas” 
perdurou na política brasileira como 
um fato explicado pelo desequilíbrio 
psíquico do ex-presidente e por 
outro lado, por forças antagônicas 
a mudanças.

“Forças ocultas”, ao longo do 
tempo da história política brasileira, 
se assemelhou ao diagnóstico de vi-
rose quando não se sabe exatamente 
a causa de um mal-estar do paciente.

O tempo veio mostrar na tres-
loucada visão do ex-presidente que 
podemos definir forças ocultas como 
uma grande força política que não 

deseja um país justo socialmente.
Na proximidade da votação 

da reforma da previdência pelo 
Congresso Nacional a divulgação 
de um diálogo entre o Juiz Sérgio 
Moro e procuradores da República 
sugerindo um conluio da justiça para 
condenar o ex-presidente Lula.

Não se discute a forma criminosa 
como os dados foram obtidos.

Para quadrilhas organizadas só 
vale a lei deles!

Fato semelhante ocorrido com 
o episódio do envolvimento do ex-
-presidente Temer e o dono da JBS 
arquitetado pelo ex-procurador da 
república Rodrigo Janot. 

Claro estava que o encontro foi 
arrumado, o ambiente arranjado, por 
experientes homens de baixa moral, 
porque não cafajestes, onde um ci-
dadão dependente financeiramente 
do governo ousa gravar clandesti-
namente o presidente da república 
em sua própria casa. 

Precisa ser um desqualificado 
moral!

Todo este cenário foi para des-
prestigiar a reforma da previdência.

Da esquerda brasileira que ele-
geu Lula e Dilma sobrou só a turma 
de choque e, é possível que na ca-
beça dessas pessoas, é impossível 
a conversa entre os operadores da 
justiça sobre o processo em que 
estão envolvidos. 

É quase impossível que enten-
dam, pelo seu baixo nível intelec-
tual, que em matéria de direito tudo 
é possível onde ideias são trocadas, 
concebidas, mas nunca adulteradas 

dentro do princípio da irrevogabili-
dade do direito de decidir. 

A esquerda só acredita na justiça 
deles.

É desta forma que os povos se 
desenvolvem, as pessoas evoluem, 
as sociedades avançam no livre 
pensar e na diversidade dos pensa-
mentos.

Se discute se as provas foram 
arranjadas, discutidas previamen-
te, e se este fato é legal. Não é só 
legal como justo pois procuradores 
estavam indiciando um presidente 
da república e não um ladrão de 
galinhas, - ambos criminosos- pois 
qualquer deslize poderia pôr em 
risco a operação Lava Jato.

O interessante, nos companhei-

ros presos e dos membros dos outros 
partidos que faziam parte da quadri-
lha o processo foi lícito e julgado em 
todas as instâncias.

A verdade que a esquerda brasi-
leira perdeu o seu ídolo de barro e 
não consegue se organizar e agoni-
zantes se perpetuam com trapaças 
por falta de recursos públicos para 
as suas bandalheiras.

O objetivo de toda esta celeuma é 
atrasar a votação da reforma da pre-
vidência, desidratá-la, transferi-la 
para o segundo semestre, depois das 
festas juninas, em que a bancada do 
norte e nordeste vão pular fogueiras 
em seus redutos eleitorais.

Cabe aos órgãos competentes 
investigar como é possível bandidos 
acessarem, clonar aparelhos telefô-
nicos e utilizar recortes de conversas 
como instrumento de chantagem.

Diante de toda esta desgraça, que 
mais uma vez mancha a nacionali-
dade brasileira e expõe o país a um 
vexame internacional no momento 
que o país precisa mostrar a sua 
capacidade de produzir, virar o jogo 
econômico, fomos apresentados a 
um grupo de brasileiros que desejam 
o contrário.

Do outro lado, claro está a neces-
sidade de endurecer, cada vez mais, 
o combate a corrupção que precisa 
eliminar as escaramuças da esquer-
da corrupta com a colaboração de 
uma parte dos jornalistas e órgãos 
de imprensa e do rigorismo da lei 
gerando a sensação de impunidade.

As forças ocultas estão dando a 
sua cara!

A Câmara de Lorena, digo, da 
bancada Vieira's, que em 31 segun-
dos arquivou como 'num passo de 
mágica' a discussão sobre 'apurar' 
denúncias de quebra de decoro, des-
viando a expectativa pública na dis-
cussão 'por horas' sobre a dengue... 

Cada um no seu quadrado
A expectativa de que a Câmara 

de Lorena colocaria em 'pratos lim-
pos', na sessão desta segunda-feira, 
algumas denúncias comentadas 
pelas esquinas da cidade (contra 
Adevaldir Ramos) terminou em 
menos de 30 segundos. Sob a batuta 
do presidente e com a leniência da 
Comissão de 'Ética' o foco mudou 
após ser 'medido o tamanho dos 
rabos'. Disseram que, por hora, a 
coisa ficou assim: 'não puxa o meu 
que eu não piso no seu'. Perguntem 
ao Fabrício Ramos!!!

Água com açúcar
A Câmara de Pinda investiu 

uma sessão inteira esta semana 
para aprovar o projeto ‘carbono’ 
de Rafael Goffi que proíbe canudos 
plásticos nos bares, restaurantes e 
até motéis – o que levou o autor a 
receber o apelido na assistência da 
Casa de ‘Rafael Canudo’. A salvação 
da lavoura, ou seja, o que fez jus 
ao ‘trabalhão’ que os vereadores 
tiveram foi a aprovação do veto do 
prefeito Isael Domingues a uma 
emenda que suplementaria a carga 
dos professores que atuam no Pro-
grama Melhor Desempenho, por ser 
inconstitucional. Ah! Destacaram 
também a participação dos alunos da 
escola estadual Professora Alexan-
drina Gomes de Araújo Rodrigues, 
com direito à Tribuna Livre para 
explanar o Projeto “Alexandrina vai 
à Câmara”.

Improbidade na OAB
E por falar em Pinda, a Ordem 

dos Advogados – made-in-Aziz 
Boulos, proporcionou uma pales-
tra ministrada por Alexandre Luis 
Mendonça Rollo para elucidar aos 
formadores de opinião um conceito 
mais apurado sobre improbidades 
administrativas nas mais diferentes 
áreas. Questões sobre distinção entre 
ilegalidade e improbidade, espécies 
de improbidade, lesão ao patrimô-
nio público, enriquecimento ilícito, 
indisponibilidade de bens foram os 
temas abordados, que segundo a 
especulação política, vai ‘inferni-
zar’ ainda mais os futuros gestores 
municipais. A programação ocorreu 
na semana passada no auditório do 
Intercity Pátio Pinda.

As águas vão rolar
Aparentemente a prefeita Erica 

Soler (PR) está próxima de solucio-
nar um problema que há décadas 
afeta o cotidiano e ameaça a saúde 
das famílias de Potim: a falta de 
um tratamento adequado de água 
e esgoto. Esta semana a Prefeitura 
publicou o chamamento público, se 
valendo uma lei deixada pelo ex-pre-
feito Benito Thomaz, que elimina a 
necessidade de aval da Câmara para 
a abertura do processo de concessão. 
A medida atende pressão da Justiça, 
que ameaça o município de multas 
diárias de R$ 10 mil,  caso não seja 
implantado o sistema de tratamento 
da água e esgoto.

Perguntar não ofende
O anúncio precoce de uma supos-

ta candidatura do professor Everton 
Chinaque a prefeito de Pinda é 
pressão de algum grupo ligado ou 
interessado no transporte urbano 
da cidade, ou um recado ‘direto’ 
ao padrinho político que já ocupou 
gabinete na Câmara Municipal?

Leitura geral
Silveiras - o prefeito Guilherme 

Carvalho cumpre cronograma de 
muitas obras na cidade - jamais 
visto pelos moradores - quase 
que 100% com recursos próprios, 
porém, atento a uma série de con-
vênios celebrados com o Estado 
que trarão fôlego financeiro para 
o segundo semestre;

Cachoeira - a cidade segue com 
seus setores produtivos - comércio, 
indústria e pecuária - por conta pró-
pria, sem poder contar com o poder 
público municipal, de onde surgem 
apenas indícios de instabilidade e 
ingovernabilidade por conta das 
atitudes do prefeito Edson Mota;

Cruzeiro - o prefeito Thales 
Gabriel, agora com certidões po-
sitivas de crédito da cidade. ganha 
campo livre nos governos estadual 
e federal para captação de recursos, 
preparando a cidade para choque 
de investimentos a curto e médio 
prazos;

Canas - investimento da ini-
ciativa privada quebrou o clima 
de dormência da cidade, com a 
instalação de uma empresa numa 
área de mais de cem mil metros, 
para produção de energia limpa. 
Se não fosse a prefeitura ter sido 
provocada para os registros de pra-
xe, o prefeito Lucemir do Amaral 
talvez nem tomaria conhecimento 
dos 'novos vizinhos';

Piquete - na base do 'daqui não 
saio, daqui ninguém me tira', a 
prefeita Teca Gouvêa avança para 
concluir seu mandato em alta, ob-
servando a eleição que se aproxima 
de longe, para não se contaminar;

Lorena - 'com aval' da Câmara 
em alguns projetos, o prefeito 
Fabio Marcondes projeta o segun-
do semestre com novas obras de 
infraestrutura contra alagamentos, 
pavimentações em várias ruas e 
avenidas com acesso ao Centro, e 
a repaginação de vários pontos da 
cidade, como o término do entorno 
da praça Rosendo Pereira Leite e, 
entre outros, provavelmente a tão 
esperada Peixoto de Castro;

Guaratinguetá - Marcus So-
liva mais uma vez quebra a im-
portância de seu governo e seu 
ritmo de gestão para gravar live 
em resposta aos fakes, que desde 
o princípio atazanam sua vida nas 
redes sociais;

Potim - Erica Soler recebe o 
'aplauso da torcida' com o chama-
mento público para concessão dos 
serviços de água e esgoto da cida-
de, sob os protestos dos opostos 
que perceberam o 'trunfo' de sua 
reeleição, abrindo para solução de 
um problema que muitos tentaram 
mas não enfrentaram;

Aparecida - Ernaldo César mo-
vimenta o 'PIB' dos advogados para 
reverter o bloqueio de seus bens - 
por conta da contratação direta de 
OS para gestão da saúde - e vê a 
possibilidade da reeleição escapar 
de suas mãos, após a Câmara re-
jeitar suas contas em consonância 
com o Tribunal de Contas;

Pinda - Isael Domingues apro-
veita o bom momento de sua 
administração - bem avaliada pela 
população nos últimos dias -  para 
abrir espaço para formação de dois 
grupos de postulantes à futura Câ-
mara, enquanto acerta os detalhes 
do novo plano diretor, onde espera 
ordenar o desenvolvimento da ci-
dade em função de sua reeleição;

Ubatuba – Enquanto a oposi-
ção tenta equacionar se dois ou três 
nomes seriam mais interessantes 
para enfrentar Délcio Sato em sua 
reeleição, do que fechar o bloco 
para polarização; ele, o prefeito, 
espalha sua governabilidade pela 
cidade toda através de obras e 
atendimentos à população, abrindo 
o processo seletivo para buscar um 
vice que some votos e prestigio.

Peneira tucana
Com a meta do governador João 

Doria em trazer o maior número 
possível de prefeitos disputando a 
próxima eleição pelo PSDB, a per-
gunta que se ouve nas rodas políticas 
de Ubatuba é se Délcio Sato deixa 
PSD, partido do vice-governador 
Rodrigo Garcia, para buscar sua 
reeleição com as cores tucanas ou 
segue o discurso que em ‘time que 
está ganhando não se altera’?

Peneira tucana II
Circula entre os bem informados 

de Pinda que os ‘tucanos da capital’ 
andam assediando o prefeito Isael 
Domingues para disputar sua ree-
leição pelo PSDB. A proposta, que 
inclui ‘portas abertas’ no Palácio do 
Governo, agrega também a indica-
ção de um vice do próprio partido 
para formarem uma chapa ‘puro 
sangue’. Com a palavra, Roderley 
Miotto...

A hora
O prefeiturável Argus Ranieri 

(MDB) foi recebido pelo deputado 
Campos Machado esta semana, em 
São Paulo. Na pauta, a nova con-
figuração do PTB em Guará, para 

uma ampla aliança na eleição do ano 
que vem. Campos ‘lembrou’ que o 
PTB foi usado pelo vice-prefeito 
Regis Yasumura como plataforma 
para se eleger junto com o prefeito 
Marcus Soliva, e por esta razão, 
quer o partido novamente engajado 
numa candidatura majoritária, de 
preferência da oposição.

“Medalha de ouro” 
As crianças e adolescentes de 

Ubatuba ganharam um motivo para 
comemoração na última segunda-
-feira. O prefeito Délcio Sato (PSD) 
autorizou a abertura de mil vagas 
para aulas de novas modalidades 
esportivas, sendo três olímpicas. 
De forma gratuita, os jovens, de 
9 a 14 anos, poderão participar de 
treinamentos de canoagem de ve-
locidade, futevôlei, vôlei de praia e 
caratê. Outras três mil crianças já são 
atendidas pelo programa municipal 
que oferece aulas de diversas outras 
modalidades esportivas nos espaços 
públicos. Além de melhorar a qua-
lidade de vida e afastar as crianças 
da criminalidade, a iniciativa busca 
revelar novos talentos olímpicos. 

 “Um estranho no ninho?”  
O notável trabalho de recons-

trução administrativa realizado por 
Thales Gabriel à frente da Prefeitura 
de Cruzeiro tem rendido holofotes, 
até mesmo pressão da “esfera supe-
rior”. Corre entre os bem informados 
a notícia de que o governador João 
Doria (PSDB) cobrou que Thales 
abandone o SD, tornando-se mais 
um “tucano no ninho”. Caso não 
aceite a proposta do governador, o 
segundo assédio seria para “soli-
darizar” e aceitar um tucano como 
vice-prefeito na próxima corrida 
eleitoral. Com a palavra o atual vice 
Doutor Davi (PV), que não esconde 
o desejo de carreira solo... 
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TRT marca audiência final para ouvir 
Soliva e definir reajustes de servidores
Sindicato pede aumento real do salário e cartão-alimentação; proposta da 
Prefeitura de Guaratinguetá reajusta vencimentos em 4% e cartão em R$ 12

Vice-prefeito de Cruzeiro é condenado 
a dois anos por corrupção passiva
Justiça nega recurso da defesa de Doutor Davi, acusado de cobrar por cirurgias do SUS

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O vice-prefeito de Cruzeiro, 
Dr. Davi Mota Costa (PV) 
foi condenado a dois anos, 
quatro meses e 24 dias de 
reclusão em regime semia-
berto, além do pagamento de 
multa por corrupção passiva. 
A decisão foi confirmada 
nesta semana pelo TJSP 
(Tribunal de Justiça de São 
Paulo). A relatora do caso, 
Maria Tereza do Amaral, 
negou o recurso apresentado 
pela defesa de Mota.

O processo avaliado é de 
2013, quando ele ainda não 
estava ocupando o cargo 
de vice-prefeito, mas fazia 
parte do quadro de médicos 
da Santa Casa da cidade. Na 
oportunidade, Dr. Davi foi 
acusado por pacientes de 

cobrar ilegalmente por cirur-
gias marcadas através do SUS 
(Sistema Único de Saúde).

Além disso, o médico ainda 
realizaria o procedimento 
cirúrgico nas dependências 
da entidade, utilizando-se 
de materiais e insumos dis-
ponibilizados para cirurgias 
do SUS. 

Segundo a denúncia foram 
três casos semelhantes, em 
que o atual vice-prefeito de 
Cruzeiro, que à época ocupa-
va o cargo de médico da Pre-
feitura, cobrou valores para 
realizar os procedimentos. 

No primeiro deles, em abril 
de 2013, dr. Davi cobrou 
R$2 mil de um paciente para 
realização da cirurgia. O 
procedimento chegou a ser 
realizado na Santa Casa da 
cidade e totalmente custeado 
pelo SUS. 

Em outro caso, de maio de 
2013, ainda se valendo da 
posição de médico conhecido 
na cidade, o atual vice-prefei-
to teria pedido os mesmos 
R$ 2 mil de uma moradora 
para realizar procedimento 
cirúrgico na mãe da denun-
ciante. Como ela não possuía 
o valor, foi até a direção da 
entidade, que encaminhou a 
paciente para outro profissio-
nal, que realizou a cirurgia 
dias depois.

No terceiro caso, o valor 
cobrado pelo médico foi de 
R$ 3 mil, e a cirurgia também 
não chegou a ser realizada, 
já que a Santa Casa indicou 
outro médico para o proce-
dimento. 

A relatora do caso no Tribu-
nal de Justiça alegou que to-
das as testemunhas ouvidas 
nos autos relatam os fatos “de 

Ação judicial tenta 
anular eleição 
de sindicato em 
Guaratinguetá
Justiça avalia possível suspensão após 
pedido de chapa derrotada em pleito que 
assegurou a reeleição de José Ayres

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Derrotada nas eleições que 
definiram a reeleição de José 
Eduardo Ayres como presi-
dente do Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais 
de Guaratinguetá), a Chapa 
Dois entrou com uma ação na 
Justiça para cancelar o pleito 
realizado em maio. Marcada 
por uma denúncia de agressão 
e desistência da chapa de opo-
sição, a votação, que duraria 
dois dias, durou um dia e meio.

O Sisemug recebeu a notifi-
cação da Justiça do Trabalho 
na última terça-feira, referente 
a uma audiência já agendada 
para dar início ao processo, 
que pode terminar com a sus-
pensão da eleição realizada 
em maio. As primeiras oitivas 
acontecerão no próximo dia 
25. O pedido, de acordo com as 
informações, foi feito ainda em 
maio. O departamento jurídico 
do sindicato está analisando a 
denúncia.

Caso o pedido pelo cance-
lamento seja acatado, será 
realizado um novo processo 
eleitoral para definir qual cha-
pa ficará à frente do sindicato 
por quatro anos. Mesmo com a 
possibilidade, Ayres se mostrou 
tranquilo e afirmou que não 
vê motivos para suspensão da 
eleição. De acordo com o pre-
sidente do Sisemug, os aponta-
mentos não têm fundamentos.

“Dia 25 nós vamos para a 
audiência ver quais são os 

pedidos que foram feitos”, 
afirmou. “Eu acredito que não 
vá acontecer (suspensão), até 
porque a gente leu por cima 
e, no meu entendimento, não 
procede. Acho difícil ter novas 
eleições, mas se tiver que ter, 
vamos fazer novamente, sem 
problema nenhum", concluiu.

O candidato a presidência 
do Sisemug pela Chapa 2, 
Luis Gustavo di Giovanni, foi 
procurado pela reportagem 
do Jornal Atos para comen-
tar o pedido feito à Justiça, 
mas não respondeu até o 
fechamento dessa edição. À 
época, Giovanni revelou que 
a agressão relatada foi contra 
um ajudante de sua chapa, 
que precisou ser conduzido 
ao Pronto Socorro.

Histórico – Na manhã de 
sexta-feira, segundo dia de 
eleição, membros da Cha-
pa 2 relataram terem sido 
agredidos por seguranças 
da Federação dos Servidores 
Municipais do Estado de São 
Paulo. Segundo informações, 
foi solicitada alteração do 
itinerário previsto para o 
deslocamento das urnas para 
votação por membros dessa 
chapa, que retornava da re-
gião do Santa Luzia e Pingo 
de Ouro. 

A Federação, à época,  la-
mentou o episódio e a desis-
tência da Chapa 2. A votação 
foi suspensa depois que re-
presentantes das duas chapas 
foram à delegacia fazer o 
boletim de ocorrências.

maneira firme e coerente”, 
destacando inclusive deta-
lhes sobre a forma como o 
acusado atendia.

No caso da vítima que es-
perava que a mãe realizasse 
a cirurgia, o fato foi descrito 
com mais detalhes. De acordo 
com a ação, a denunciante 
relatou que sua mãe já fazia 
tratamento no SUS, mas devi-
do à demora para realização 
do procedimento, procurou 
Davi Mota, que além de mé-
dico, é político e conhecido 
em Cruzeiro.

Uma das testemunhas teria 
confirmado à Justiça que o 
médico confidenciou que 
essa pratica ilícita é comum, 
inclusive dando detalhes 
sobre outros casos e valores 
de procedimentos.

No acórdão publicado essa 
semana, a relatora detalha 
que a defesa do médico 
não apresentou provas na 
justificativa. A alegação da 
defesa era de que Mota sofria 
perseguição da diretoria da 
Santa Casa.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Prefeitura de Cruzeiro, 
mas até o fechamento desta 
edição não obteve resposta.O vice-prefeito Davi Mota, condenado por irregularidade como médico

Com “discussão” de 31 segundos, 
Câmara salva mandato de Adevaldir
Votação relâmpago arquiva processo de vereador acusado de concussão e coação

Rafaela Lourenço
Lorena

Trinte e um segundos. Esse 
foi o tempo suficiente para a 
Câmara de Lorena arquivar 
o processo do vereador Ade-
valdir Ramos (PRB), indiciado 
pelos crimes de concussão e 
coação (a exigência de vanta-
gem indevida de agente públi-
co e constrangimento físico 
ou moral, respectivamente). 
A aprovação relâmpago, feita 
de forma unânime, derrubou 
pedido do Ministério Público, 
que destacou a possibilidade 
de condenação e seguiu rela-
tório da Comissão de Ética e 
Justiça da Casa.

A medida vai no senti-
do contrário à decisão da 
promotora de Justiça, La-
rissa Buentes Frazão, que 
entrou com um pedido de 
afastamento do cargo do 
parlamentar. Os crimes, 
que contam com o envolvi-
mento do filho de Ramos, o 
ex-vereador Fabrício Ramos 
(PRB), cassado em 2015, 
foram investigados pela 
Secold (Setor de Combate 
aos Crimes de Corrupção), 
e teve comprovações como 

desvios mensais de mais de 
R$ 1 mil de seu gabinete.

No início da última sessão 
de Lorena, o presidente da 
Câmara, Maurinho Fradique 
(PTB), utilizou exatamente 
31 segundos para colocar em 

apreciação do plenário e para 
votação o processo de Ramos, 
que, segundo Fradique, ob-
teve parecer da Comissão de 
Ética e Disciplina sugerindo 
o arquivamento. Sem votação 
nominal, a decisão dos verea-
dores pelo arquivamento foi 
unânime, mas passou quase 
despercebida na última se-
gunda-feira.

Não participaram da vota-
ção os vereadores Bruninho 
Ribeiro (PPS), Bruno Camargo 
(MDB), Lucia da Saúde (PV), 
Beto Pereira (DEM) e Walde-
milson da Silva, o Tão (PR).

A ação de responsabilidade 
civil por ato de improbidade 
administrativa com pedido 
liminar de afastamento se 
baseou em denúncia feita por 
uma ex-assessora da Câmara, 
em 2017, relatando que o 
vereador Adevaldir Ramos a 
obrigava a dividir os salários 
entre os funcionários do gabi-
nete. Elaine Calixto procurou 
a Justiça com provas do crime 
de concussão, como grava-
ções de áudio que mostram 
as negociações e mensagens 
de ameaças feitas pelo vere-
ador através de um perfil no 
Facebook.

Após mais de um ano, a in-
vestigação foi concluída e os 
acusados foram denunciados 
pelo Ministério Público. “Du-
rante a investigação consegui-
mos reunir provas que tanto 
o senhor Adevaldir como o 
senhor Fabrício proferiram 
ameaças contra a vítima. 
Nesse cenário nós temos ca-
racterizado outro crime, de 
coação no curso do proces-
so”, destacou o delegado da 
Secold, Dr. Francisco Sannini, 
em 2018, durante anúncio 
da oficialização da denúncia.

O Jornal Atos entrou em 
contato com o presidente da 
comissão permanente de Éti-
ca e Disciplina, Pedro da Vila 
Brito (PTB), que atendeu a 
reportagem mas não respon-
deu aos questionamentos até 
o fechamento desta matéria.

Beto Pereira – Outro caso 
arquivado na sessão anterior, 
o do vereador do DEM tam-
bém teve denúncia de que-
bra de decoro parlamentar. 
Acusado por envolvimento 
em processo policial, Pereira 
foi ouvido como testemunha 
em investigação da polícia. O 
arquivamento também teve 
decisão unânime.

Foto: Reprodução CML

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma audiência no Tribu-
nal Regional do Trabalho de 
Campinas não foi o suficiente 
para concluir as negociações 
entre o Sisemug (Sindicato dos 
Servidores de Guaratinguetá) 
e a Prefeitura. Em pauta, uma 
série de solicitações feitas pelo 
sindicato sobre benefícios dos 
funcionários públicos munici-
pais. As discussões se estendem 
desde março e devem ter um 
desfecho apenas em julho, 
quando o TRT agendou uma 
nova audiência, desta vez para 
ouvir o prefeito ou o Gabinete.

O sindicato pede reajuste 
salarial de 7%, aumento do 
cartão-alimentação de R$ 300 
para (pelo menos) R$ 400, fim 
do sistema de banco de horas e 
volta do pagamento das horas 
extras. A Prefeitura alega que 
já concedeu reajuste de 4% 

aos servidores e aumentou o 
cartão-alimentação no mesmo 
percentual, levando de R$ 300 
para R$ 312.

Os reajustes foram aprovados 
pela Câmara e já incorporados 
nos pagamentos do mês de 
maio. A correção inflacionária 
não incluiu os professores e 
monitores da rede municipal 
de ensino, sob argumentação 
de que já haviam sido contem-
plados com a revisão salarial 
neste ano. Os agentes comuni-
tários de saúde e de combate a 
endemias também não foram 
incluídos, pois estão em proces-
so de definição do piso salarial.

“É difícil fazer um acordo 
quando só uma parte quer ce-
der. A Prefeitura não quer abrir 
mão de nada. Não quer dar 
nenhum ganho a mais, a não 
ser os 4% que o prefeito já deu, 
deixando para trás algumas 
classes. Isso é um problema, 
pois se você deu aumento para 

uma categoria, você precisa dar 
para todo mundo. Nós quere-
mos um aumento maior no 
cartão-alimentação”, afirmou 
o presidente do Sisemug, José 
Eduardo Ayres.

Há uma divergência ainda 
sobre o sistema de banco de 
horas. O sindicato pede a ex-
clusão da cláusula que aplica 
e dá continuidade ao banco de 
horas, com base na justificativa 
que determinada ação só pode-
ria ser colocada em prática com 
a "concordância da entidade 
sindical". O Executivo entende 

que "considerando o número 
de servidores que fazem horas 
extras, se faz necessário o ban-
co de horas". 

A desembargadora, Dra. Te-
resa Aparecida Asta Gemignani, 
pediu a presença do prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), ou do secretário de Ad-
ministração, Miguel Sampaio, 
na próxima audiência. Ambos 
têm poder de decisão, mas não 
estavam na última audiência. O 
novo encontro está marcado 
para o próximo dia 4, com ex-
pectativa de conclusão do caso.

Ramos, que se livrou de denúncia
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Câmara dá aval e Soliva inicia 
processo para extinguir Arsaeg
Vereadores de Guará aprovaram projeto que pede encerramento 
da agência reguladora; discussão na Casa durou quase três meses

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A extinção da Arsaeg (Agên-
cia Reguladora de Guaratingue-
tá) foi aprovada pela Câmara 
de vereadores. O projeto de lei, 
encaminhado há quase noventa 
dias pelo Executivo, passou 
por uma extensa análise dos 
parlamentares, que ouviram 
pontos de vistas a favor e con-
tra o encerramento da agência, 
antes da definição na última 
terça-feira, que teve apenas um 
voto contrário.

Com a aprovação, a Prefei-
tura terá um prazo de sessen-
ta dias para abrir licitação e 
contratar uma nova agência 
reguladora, antes de extinguir 
a Arsaeg. Caso não haja um 
desfecho dentro desse tempo, 
serão acrescentados outros ses-
senta dias para que o Executivo 
encontre uma nova prestadora 
de serviço e, somente após 
isso, se encerra o vínculo com 
a Arsaeg.

Assim como aconteceu na 
primeira votação, a maioria 
esmagadora dos vereadores 

se posicionaram a favor do 
encerramento da agência. Dr. 
Werneck (PSB), Pedro Sanini 
(PTB), Luizão (PR), Márcio Al-
meida (PPS), Marcelo da Santa 
Casa (PSD), Marcos Evange-
lista (PSDB) e três dos quatro 
vereadores do MDB, Fabrício 
Dias, Tia Cleusa e Décio Perei-
ra votaram pela extinção da 
Arsaeg. Já Nei Carteiro (MDB) 
tentou convencer os colegas no 
plenário, mas foi o único voto 
contrário.

Ao fim da sessão, o presiden-
te da Casa, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), destacou que 
os vereadores tiveram muito 
embasamento para definir 
o futuro da regulação dos 
serviços ligados ao esgoto, a 
água e a coleta de resíduos 
no município, inclusive com 
as palestras do advogado Dr. 
Antônio Morgado, defensor 
da manutenção da agência re-
guladora, e do prefeito Marcus 
Soliva (PSB), autor do pedido 
de sua extinção. “Eu não tive a 
oportunidade votar. Votaria só 
em caso de empate. Mas deixo 
aqui meu posicionamento 

Soliva (fundo), durante passagem na Câmara; vitória por extinção

de que se fazia necessário o 
fechamento do Arsaeg. Não 
somente pela economicidade, 
mas também pela ineficiência, 
pela falta de técnicos dentro 
da agência reguladora e pelas 
contas rejeitadas pelo Tribunal 
de Contas. Só com esses aponta-
mentos eu já me dava satisfeito 
com essa situação”, destacou.

A emenda, aprovada na úl-
tima quinta-feira, garante que 
a regulação dos serviços, que 
é feita pela Arsaeg, não será 
interrompida numa eventual 
troca de agências reguladoras. 
O Executivo precisa contratar 
uma nova empresa antes de 
encerrar a agência guaratin-
guetaense.

Fotos: Arquivo Atos

Cachoeira Paulista inicia regularização 
fundiária no bairro Várzea dos Cunhas

Guará pretende ampliar 
os turnos das Unidades 
Básicas de Saúde pública
Projeto de lei proposto pelo Dr Werneck 
pede o reformulação no horário de 
atendimento nos postos de UBS e ESF

Larissa Diamantino
Guaratinguetá

Um projeto apresentado 
pelo o vereador Mauricio 
Lobosco Werneck, o Dr. Wer-
neck (PSB), na Câmara de Gua-
ratinguetá, pede a ampliação 
nos horários de atendimento 
nas UBS (Unidades Básicas de 
Saúde) e nas unidades de ESF 
(Estratégia de Saúde da Famí-
lia). Atualmente os moradores 
são atendidos nas unidades 
entre 7h e 17h.

Conforme o requerimento, 
a ideia é estender os turnos, 
intercalando com os horários 
de pico no Pronto Socorro. 
“Nós observamos que o ho-
rário de pico no PS de Guará 
acontece durante o horário 
do almoço, das 12h às 14h, e 
no período da manhã, mas o 
que nos chamou a atenção foi 
o período entre 18h às 21h. 
Portanto a nossa intenção 
é abrir as Unidades Básicas 
de Saúde nesses horários”, 
esclareceu Werneck.

Após a reunião de prestação 
de contas da secretaria de 
Saúde, na Câmara, a secretária 
Maristela Macedo também 
apresentou a necessidade da 
ampliação devido à deman-
da na cidade, com o fluxo 
de atendimento no Pronto 
Socorro.

Sobre os ESF’s, o Ministé-
rio Público Federal abriu no 
último dia 16 uma portaria 
indicando a ampliação dos 
atendimentos em 29 municí-
pios de 12 estados. De acordo 
com a portaria apresentada 

pelo MPF, após análise e apro-
vação do pedido, o Ministério 
da Saúde publicará portaria no 
Diário Oficial da União.

O município que se integrar 
ao projeto receberá o aumento 
nos valores mensais de custeio 
e, adicionalmente, um incenti-
vo financeiro para a adesão ao 
horário estendido: R$ 22,8 mil 
para USF que optar pela carga 
de 60 horas sem atendimento 
odontológico, e R$ 31,7 mil 
para USF que conta com equi-
pes de saúde bucal. Para as que 
optarem pelo turno de 75 ho-
ras semanais, serão repassados 
cerca de R$ 60 mil de incentivo 
de adesão. Os recursos devem 
ser usados para preparar as 
unidades que vão funcionar 
no novo formato.

Segundo relatou a secretária, 
Guaratinguetá não preenche 
os pré-requisitos propostos 
pelo Ministério da Saúde, desta 
forma o prefeito Marcus Soliva 
(PSB), irá arcar com todo o 
custeio. “Para estender o ho-
rário nas unidades da família, 
o município precisaria ter 
três equipes funcionando no 
mesmo prédio, porém Guará 
só dispõe de duas que estão 
localizadas no Jardim do Vale”, 
explicou Maristela.

A secretaria de Saúde afirma 
ainda que para viabilizar o pro-
jeto de ampliação dos horários 
tantos nas UBS’s quanto nas 
ESF’s, Guaratinguetá necessita 
de recursos humanos, portanto 
o processo de concurso público 
(organizado pela Vunesp) já 
está aberto e acontece no mês 
de julho.

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, em parceria com 
o Governo do Estado, deu 
início na última sexta-feira 
à Regularização Fundiária 
Urbana, o Cidade Legal, no 

bairro Várzea dos Cunhas.
O programa tem como obje-

tivo medidas jurídicas, urba-
nísticas, ambientais e sociais 
que visam à regularização de 
assentamentos irregulares e 
à titulação de seus ocupantes, 
de modo a garantir o direito 
social à moradia.

A ação começou com o 
cadastramento das famílias 
dos bairros e segue até se-
gunda-feira, das 10h às 15h. 
Os moradores devem apre-
sentar cópia do contrato de 
compra e venda (se houver) 
ou documento de aquisição 
do imóvel; capa e primeira 

folha do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) de 
janeiro e atual; conta antiga 
e atual de luz, água, ou con-
ta de telefone; certidão de 
casamento ou nascimento 
ou contrato de união estável 
dos proprietários dos lotes; 
CPF e RG.
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Governo Doria quer recuperar 
delegacias com apoio privado
Obras devem começar em julho e tem orçamento de R$ 480 milhões; 
Doria mantém política de reforço à Polícia com concurso público

Da Redação
Região

O governador de São Paulo 
João Doria (PSDB) anunciou 
no último dia 7 a reforma de 
120 delegacias na capital e 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba). 
O governo aposta ainda em 
parceria com a iniciativa 
privada para a recuperação 
dos prédios.

Ao todo serão investidos 
cerca de R$ 480 milhões nas 
obras, além de R$ 57,5 mi-
lhões na aquisição de quase 
8,3 mil coletes, 150 viaturas, 
dois mil computadores, mó-
veis e outros materiais para 
a Polícia Civil, e de R$ 16,8 
milhões oriundos da Sima 
(secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente) para com-
pra dos novos veículos para 
o policiamento ambiental 
especializado.

As reformas atenderão 94 
delegacias na Capital, in-
cluindo especializadas, 25 na 
região metropolitana e uma 
no interior do Estado. Todas 
foram selecionadas com 
base em critérios técnicos e 
operacionais.

O plano contempla reparo 
das estruturas físicas das uni-
dades policiais, com foco na 
reforma dos telhados, parte 

elétrica, hidráulica e pintura. 
As obras ficarão a cargo do 
setor privado e a execução 
dos trabalhos será supervi-
sionada pela Administração 
da Polícia Civil. A estimativa 
é que as obras tenham início 
em julho, e sejam concluídas 
no primeiro semestre de 
2020. 

Reforço policial – Além 
de investir na aquisição de 
equipamentos e reforma de 

A Delegacia de Pinda; região espera por investimento do Estado na estrutura, gargalo no trabalho diário

Da Redação
Região

A Polícia Civil abriu um in-
quérito para tentar localizar 
um homem de 22 anos que tro-
cou tiros com a Polícia Militar 
na tarde da última quarta-feira, 
em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma equipe da 
PM patrulhava o bairro Novo 
Horizonte, quando desconfiou 
da atitude do jovem que estava 
parado ao lado de um carro.  Ao 
consultarem o sistema, os poli-
ciais descobriram que o veículo 
havia sido roubado na última 
semana, em Guaratinguetá. 

Percebendo a nova apro-
ximação da viatura, o jovem 
efetuou diversos disparos de 

arma de fogo na direção dos 
PM's. Na sequência, ele en-
trou no automóvel roubado 
e acelerou.  

Após uma curta persegui-
ção, o criminoso perdeu o 
controle do carro, colidindo 
com uma calçada. O condutor 
desceu do veículo e correu 
para um matagal. Depois 
de nova troca de tiros com 
os PM's, o jovem conseguiu 
fugir. 

Até o fechamento desta 
edição, o morador de Lorena, 
que já foi preso por homicídio 
e tráfico de drogas, não havia 
sido preso. 

De acordo com a Polícia 
Civil, ele responderá por ten-
tativa de homicídio contra os 
policiais militares.

Criminoso foge 
após trocar tiros 
com a PM no 
Novo Horizonte

Veículo recuperado pela PM, em ação com troca de tiros em Lorena

Fotos: Colaboração Adriana Nunes

Quadrilha da capital é 
presa após assaltar loja 
do shopping de Guará 

Da Redação
Região

Quatro criminosos armados 
foram presos pela Polícia Mili-
tar na manhã da última sexta-
-feira, após assaltarem uma loja 
de aparelhos celulares no Buriti 
Shopping de Guaratinguetá.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a quadrilha invadiu 
o estabelecimento comercial 
por volta das 11h. Sem escon-
derem os rostos, os assaltantes 
exigiriam que os funcionários 
entregassem os celulares das 
vitrines.  

Após recolher os objetos, o 
quarteto fugiu em um carro 
que estava estacionado na 
entrada do shopping. Acionada, 

a Polícia Militar se deparou 
com o veículo próximo à saída 
do município. Após cerca de 
vinte minutos de perseguição 
na rodovia Presidente Dutra, 
na pista sentido São Paulo, os 
PM's conseguiram interceptar 
o carro dos criminosos no 
pedágio do trecho do distrito 
de Moreira César, em Pinda-
monhangaba. No interior do 
veículo foram apreendidas 
três armas de fogo e trinta 
aparelhos celulares. 

O quarteto foi encaminhado 
ao 1° Distrito Policial, onde 
permanecem presos. Os crimi-
nosos, que já possuem passa-
gens pelo sistema carcerário, 
são moradores da Zona Leste 
de São Paulo.

Menor é apreendido após 
perseguir inimigo em Guará 

Da Redação
Guaratinguetá

Depois de uma denúncia 
anônima, a Polícia Militar 
apreendeu um adolescente de 
15 anos que dirigia um carro 
em alta velocidade, na manhã 
da última quinta-feira, em 
Guaratinguetá. 

Segundo a PM, informações 
apontaram que o motorista de 
um veículo, modelo Astra da 
marca Chevrolet, perseguia o 
condutor de outro automóvel 
pelas vias do bairro do Cohab.  

Ao se deparar com o carro 
denunciado na avenida João 
Rodrigues, no bairro Beira 
Rio, os policiais deram ordem 

de parada ao menor de idade, 
que não obedeceu. 

Após perseguição, o infrator 
colidiu com um canteiro próxi-
mo a entrada do bairro Jardim 
Primavera. Após apreenderem 
o adolescente, os PM's localiza-
ram no interior do carro uma 
escopeta calibre 36, duas mu-
nições, 123 pedras de crack, 
26 cápsulas de cocaína e 23 
porções de maconha.

Em depoimento, o menor 
revelou que usaria a arma de 
fogo para assassinar um desa-
feto do bairro do Pedreira. O 
adolescente foi encaminhado 
ao Distrito Policial, sendo libe-
rado na sequência mediante a 
presença de sua mãe.

Balconista é assassinado
em praça de Moreira César

Um homem de 44 anos foi 
assassinado na noite da últi-
ma quarta-feira no distrito de 
Moreira César, em Pindamo-
nhangaba. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima, que 
trabalhava como balconista, 
estava em uma praça do bairro 
Vale das Acácias, quando foi 

surpreendido por dois motoci-
clistas armados. O homem foi 
alvejado por diversos disparos 
de arma de fogo, morrendo 
no local. 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito tentar identificar os 
assassinos. Até o fechamento 
desta edição, os criminosos 
não haviam sido presos.

instalações, o Governo do 
Estado também está refor-
çando o efetivo da Polícia 
Civil. Estão em andamento 
concursos públicos para o 
preenchimento de 2.750 
vagas.

Serão contratados 250 
delegados, seiscentos inves-
tigadores, oitocentos escri-
vães, quatrocentos agentes 
policiais, duzentos papilosco-
pistas, duzentos auxiliares de 

papiloscopistas e trezentos 
agentes de telecomunicações. 

O delegado seccional, Már-
cio Marques Ramalho, pedia 
há pelo menos dois anos no-
vas contratações para suprir 
o déficit no quadro da Polícia 
Civil na região. Atualmente, 
delegados que trabalham 
na cidade estão assumindo 
delegacias de outros municí-
pios devido à defasagem no 
número de agentes. 

Fotos: Arquivo Atos

Operação da Polícia Civil apreende 
quase dez quilos de drogas em Lorena
Entorpecentes são avaliados em cerca de R$ 200 mil; Município registra 
aumento de 26% em prisões de traficantes nos primeiros meses do ano

Da Redação
Lorena

Uma operação realizada 
pela Dise (Delegacia de In-
vestigações sobre Entorpe-
centes) na tarde da última 
quarta-feira gerou um pre-
juízo de aproximadamente 
R$ 200 mil a uma quadrilha 
de traficantes de drogas de 
Lorena. Além de quase dez 
quilos de crack e cocaína, 
foram apreendidas duas 
armas de fogo e munições.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, informações apontaram 
que criminosos armazena-
vam uma grande quantidade 
de drogas e armas em um 
apartamento no bairro do 
Cecap.

Percebendo a chegada das 
viaturas, por volta das 16h, 
os traficantes conseguiram 
fugir do local. Já no interior 
do imóvel, os policiais encon-
traram sete tijolos de coca-
ína (7,2 kg) e um de crack 
(1,058 kg). Foram também 
apreendidas porções emba-
ladas para a venda, sendo 
38 pedras de crack (1,01 kg) 
e 359 cápsulas de cocaína 
(290 mg).

Em um dos cômodos do 
apartamento foram locali-
zados dois revólveres cali-
bre 38, seis munições e um 
caderno com anotações da 
contabilidade da venda dos 
entorpecentes.

Com as provas, a Polícia 
Civil segue investigando 
e tentando desarticular a 
quadrilha de traficantes de 
drogas.

Dados – Segundo o levan-
tamento da SSP (Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado), Lorena registrou 
no primeiro quadrimestre 
do ano 125 ocorrências de 
tráfico de entorpecentes. O 
número é 26% superior ao 
do mesmo período de 2018, 
que foi de 99 casos.

Dez quilos de entorpecentes e armas apreendidas em operação da Polícia Civil, na tarde da última quarta

Fotos: Divulgação Polícia Civil
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Descarte de lixo na rede de esgoto 
prejudica o sistema de tratamento 

Da Redação
Guaratinguetá

A coleta e tratamento do 
esgoto fazem parte do setor de 
saneamento básico, e são fun-
damentais para a população, 
já que interferem diretamente 
na saúde e bem-estar da socie-
dade, assim como para o meio 
ambiente. Todo cidadão espera 
que as empresas prestadoras 
desses serviços façam um tra-
balho de excelente qualidade, 
e que haja o mínimo de trans-
torno possível e sem causar 
grandes impactos na natureza. 
Assim, em virtude do mês do 
Meio Ambiente, a Guaratin-
guetá Saneamento, empresa 
responsável pelo esgotamento 
sanitário na cidade, alerta a po-
pulação sobre os prejuízos do 
descarte irregular de resíduos 
nas redes de esgoto.

A empresa do Grupo Iguá 
constatou que, em geral, os 
casos de obstrução da rede de 
esgoto são causados pelo acú-
mulo de lixo nas tubulações. De 
acordo com o Instituto Trata 
Brasil, mais de 3,5 milhões 
de pessoas fazem o descarte 
indevido de rejeitos em locais 
inapropriados. “Fraldas des-

cartáveis, absorventes, papel 
higiênico, embalagens plásticas 
entre outros resíduos sólidos 
são encontrados nas estações, 
dificultando todo o processo. 
Outro grave problema é a 
quantidade de areia que é 
levada com a água da chuva 
para rede de esgoto, pois além 
de provocar o entupimento 
das tubulações, deixam de 
reabastecer os cursos d’água”, 

explicou o coordenador da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Felipe Parente. 

Para que o tratamento de 
esgoto não seja comprometi-
do, a equipe da Guaratinguetá 
Saneamento realiza, em média, 
cerca de 200 desobstruções de 
rede. Além disso, também são 
feitas limpezas preventivas das 
tubulações, a fim de amenizar 
os riscos de entupimentos, 

o que reduz em pelo menos 
50% o número de ordens de 
serviços de desobstrução de 
rede, ocasionando 25% de eco-
nomia nos custos operacionais. 
É de suma importância que a 
população opte pelo descarte 
adequado de cada material, 
dessa forma evita-se transtor-
nos à rede coletora de esgoto 
e auxilia na preservação da 
natureza.

Guaratinguetá Saneamento enfatiza o papel da população 
na melhoria dos serviços de coleta e tratamento de rejeitos

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 PROC. Nº 58/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição mobiliário para nova unidade de creche a ser instalada no Bairro São
Roque, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FILIPE MOISES GARCIA ME CNPJ: 17.034.870/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS: 07
VALOR TOTAL: R$ 185,00 (cento oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019 PROC. Nº 166/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializa no fornecimento de peças e acessórios para
manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 09.043.182/0001-52
VENCEDORA DOS ITENS: 36, 38, 40
VALOR TOTAL: R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019 PROC. Nº 252/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de alimentos para coffee break para atividades e eventos
ofertados pela SADS, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: H.M.A. DA SILVA LORENA ME CNPJ: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 07, 08, 10
VALOR TOTAL: R$ 3.252,15 (três mil duzentos cinquenta e dois reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2019 – PROC. 288/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para a realização das atividades 
em campo dos agentes de controle de vetores, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
EMPRESA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME CNPJ: 69.298.404/0001-00
Vencedora dos itens: 05, 08, 10
VALOR TOTAL: R$ 3.706,40 (três mil setecentos e seis reais e quarenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019
EMPRESA: BEM ESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA ME
CNPJ: 31.329.142/0001-20
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 13, 14
VALOR TOTAL: R$ 21.480,00 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 11/06/2019
EMPRESA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 33.130.762/0001-61
Vencedora dos itens: 04, 15, 16
VALOR TOTAL: R$ 3.588,00 (três mi quinhentos oitenta e oito reais)
DATA DA ASSINATURA: 11/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 PROC. Nº 270/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Atenção Básica, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO EPP
CNPJ: 15.395.501/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 10, 56, 68, 88, 91, 92, 104, 112, 142, 176, 187, 188, 226, 258,
260, 272, 300, 317, 318, 320
VALOR TOTAL: R$ 121.911,00 (cento vinte e um mil novecentos e onze reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019
CONTRATADA: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA CNPJ: 08.231.734/0001-93
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 63, 67, 81, 103, 129, 175, 185, 211, 237
VALOR TOTAL: R$ 62.354,10 (sessenta e dois mil trezentos cinquenta e quatro reais e dez
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019 – PROC. 225/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Mudas para 
compensação sobre o corte de árvores na área do futuro SESI, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP
CNPJ: 05.538.322/0001-02
Vencedora dos itens: 01

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2019 – PROC. 298/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos 
hospitalares para atender as necessidades das Unidades de Saúde, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: FAM LTDA CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vencedora dos itens: 01, 02
EMPRESA: CIRÚRGICA IZAMED LTDA CNPJ: 12.967.916/0001-02
Vencedora dos itens: 03, 05, 09
EMPRESA: CLARO MED – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR 
EIRELI CNPJ: 21.552.695/0001-94
Vencedora dos itens: 04, 06, 07, 08, 13, 14
EMPRESA: LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES - ME CNPJ: 05.868.200/0001-84
Vencedora dos itens: 10
EMPRESA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Vencedora dos itens: 11, 12
EMPRESA: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.769.402/0001-60
Vencedora dos itens: 15, 16

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2019 – PROC. 284/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em realização de exames de imagens(Ultrassonografia e Ressonância 
Magnética), para atender aos usuários SUS do Município de Lorena, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: LORENA RIBEIRO DA CRUZ EIRELI ME CNPJ: 24.532.485/0001-22
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 23
EMPRESA: CLÍNICA RADIOLÓGICA LORENA S/C LTDA CNPJ: 50.446.533/0001-70
Vencedora dos itens: 05, 06, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

 Pregão Presencial nº 40/2019 – Processo nº 57/2019
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório
no Processo de Licitação que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de Sistema Semafórico e Serviços de instalação de cabeamento aéreo, 
com base nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, 
no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 07/19 PROC. Nº 229/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços 
do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução 
de serviços para a instalação de 04 poços de monitoramento, coleta e análise laboratorial de 
águas subterrâneas periodicamente no aterro de resíduos da construção civil e inertes novo 
horizonte no município de Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de 
obra conforme Projeto Básico, a realizar-se ás 09h30min do dia 03 de julho de 2019, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Após três dias de paralisação, Amsted 
Maxion e Sindicato entram em acordo
Semana é marcada por greve de mais de mil funcionários em Cruzeiro

Funcionários durante a assembleia realizada em frente a Maxion; greve teve fim nesta quinta, em Cruzeiro

Foto: Colaboração Fabíola Simões

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Foram três dias de paralisa-
ção até o desfecho das negocia-
ções entre 1,1 mil funcionários 
e a AmstedMaxion, empresa 
especializada em fundição e 
equipamentos ferroviários em 
Cruzeiro. Os trabalhadores pa-
raram as atividades na madru-
gada da última segunda-feira, 
exigindo um valor maior da 
PLR (Participação de Lucros 

e Resultados).
Na manhã da última quinta-

-feira foi oficializado o fim das 
manifestações e divulgado o 
acordo entre empresa e funcio-
nários. De acordo nota emitida 
pela assessoria de imprensa da 
Amsted, a entidade aceitou em 
assembleia o valor de R$ 2 mil.

Ainda de acordo com as 
informações da empresa, na 
noite de quarta-feira foram 
apresentadas para o Sindicato 
e a comissão de funcionários as 

dificuldades financeiras para 
reajustar os valores e, por isso, 
não poderia superar os R$ 2 
mil oferecidos.

A única exigência que foi 
alterada, segundo a empresa, 
é com relação aos valores das 
parcelas. A primeira será paga 
no próximo dia 21, no valor 
de R$ 1,6 mil e a segunda, 
de R$ 400 em janeiro do ano 
que vem. 

No inicio da semana, o sin-
dicato que representa a cate-

goria havia informado que a 
AmstedMaxion ofereceu R$ 1 
mil de PRL, e que a reinvindi-
cação seria de R$ 4 mil. 

O presidente do Sindicato, 
Jacy Cleber Mendes, demons-
trou insatisfação com o fim 
das negociações. Segundo ele, 
os funcionários também não 
mostraram contentamento 
com o valor estabelecido no 
diálogo, mas acabou aceitando 
as condições apresentadas 
pela empresa. 

Mendes disse que os meta-
lúrgicos aceitaram a proposta 
e retornaram ao trabalho 
pois ficaram com “medo”. “Ao 
decorrer da greve, a empresa 
pressionou os trabalhadores 
para voltar dizendo que não 
receberiam o vale e que já 
havia uma lista com duzentos 
nomes para demissão. Cerca 
de 35 chefes ficavam na porta 
olhando para o trabalhador, 
coagindo e jogando pesado 
para que eles voltassem, além 
de ligar para a residência dos 
trabalhadores. Os funcionários 
ficaram com medo e come-
çaram a pular muro, entrar 
no porta malas de carro e, 
com isso, decidimos pôr fim a 
paralisação”. 

Além do valor de R$ 2 mil 
referente ao PRO, a empresa 
também garantiu seis meses 
de estabilidade de emprego 
e salários a todos os 1,1 mil 
funcionários da empresa.

Vigilância em Saúde de Ubatuba vacina contra sarampo
Da Redação 
Ubatuba

A Vigilância em Saúde de 
Ubatuba reforçou o alerta à 
população para a atualização 
da vacina contra o sarampo. 
Até o dia 23 de maio, o estado 

de São Paulo havia registrado 
36 casos confirmados de sa-
rampo, sendo 11 com interna-
ção e quatro em profissionais 
de saúde.

O sarampo é altamente trans-
missível, e a vacina é a medida 
de prevenção mais eficaz. 

No calendário nacional de 
vacinação de rotina, todos os 
indivíduos de 1 a 29 anos de 
idade devem ter duas doses 
de vacina para sarampo. A 
vacina não é recomendada a 
crianças menores de 6 meses, 
gestantes e pessoas imunode-
primidas.

Os moradores devem ficar 
atentos aos sinais e sintomas 
da doença: febre alta, manchas 
vermelhas, tosse, coriza, con-

juntivite, pequenas manchas 
brancas que aparecem na 
mucosa bucal e dor de cabeça. 

Para tomar a vacina gra-
tuitamente as pessoas devem 
procurar a unidade de saúde 
mais próxima com a carteira 
de vacinação. Crianças ou 
adultos que não tenham o do-
cumento receberão as doses 
da vacina SCR (que protege 
contra o sarampo, a catapora 
e a rubéola).
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Temendo punições judiciais, Erica Soler 
anuncia concessão do tratamento da água
Responsável pelo serviço deve ser anunciada até o fim de agosto; Justiça cobra solução para problema

Lucas Barbosa
Potim

A prefeita de Potim, Erica 
Soler (PR), confirmou na 
manhã da última quinta-
-feira que será realizada a 
concessão do serviço de tra-
tamento de água e esgoto do 
município até o fim do ano. 
A medida é uma alternativa 
para tentar atender uma 
determinação judicial e uma 
antiga reivindicação da po-
pulação, que cobra avanços 
no sistema de saneamento 
básico.

Publicado na última quin-
ta-feira no Diário Oficial da 
União, o edital de consulta 
pública do processo de con-
cessão do serviço de trata-
mento de água e esgoto de 
Potim permanecerá aberto 
por trinta dias, buscando 
atrair empresas interessadas 
em assumirem o serviço. 
Após este período será rea-
lizado o processo licitatório 
para a contratação da tercei-
rizada vencedora da disputa. 
A previsão do município, que 
atualmente não conta com 
os serviços de tratamento 
de água e esgoto, é que o 
trâmite seja concluído até o 
fim de agosto.

A chefe do Executivo ex-
plicou os fatores que moti-
varam a decisão, que devido 
a uma lei municipal, não 
necessitou do aval da Câ-
mara. “Quando assumimos 
em 2017 verificamos que 
as contas com o serviço não 
batiam. Era muito gasto e 
pouco recebimento, com isso 
ter uma água de qualidade 
seria inviável. A criação de 
uma autarquia resultaria 
em investimento de milhões, 
recurso que a Prefeitura não 
dispõe. Com isso a modalida-
de de concessão foi a mais 
adequada para a realidade 
do município”.

Além de mais qualidade de 
vida à população, Erica res-
saltou ainda que a adequação 
do serviço garantirá que ela e 
a cidade não sofram punições 
judiciais devido a proble-
mas de saúde relacionados 
à baixa qualidade da água. 
“Estamos sendo onerados 
com o aumento dos gastos 
com a saúde, devido ao cres-
cimento de casos de doenças 
como a dengue, tendo em 
vista que a nossa água é pro-
picia para a proliferação do 
mosquito devido aos agentes 
químicos naturais existentes. 
Corremos o risco de sermos 

penalizados pela Justiça por 
conta de uma ação que prevê 
multas diárias de R$ 10 mil 
aos cofres públicos, e outros 
R$ 10 mil de minha própria 
conta, devido a ausência dos 
serviços de tratamento”.

Dengue – De acordo com 
a Prefeitura, até a última 
sexta-feira foram registrados 
24 casos de dengue, sendo 
15 importados (contraídos 
em outras cidades) e 9 au-
tóctones (infectados no mu-
nicípio).

O número alarmante po-
derá crescer nas próximas 
semanas, já que 110 mora-
dores aguardam a liberação 
do resultado de seus exames.

Além do desenvolvimento 
de projetos de conscientiza-
ção, o Executivo intensificou 
nos últimos meses as ações 
de vistorias em imóveis e 
nebulizações pela cidade.

No último dia 11, Potim 
sediou uma reunião regional 
de saúde sobre o avanço de 
casos de dengue no Vale do 
Paraíba. Além do município 
sede, o encontro contou 
com a participação de re-
presentantes da Vigilância 
Epidemiológica de Aparecida, 
Canas, Cachoeira Paulista e 
Guaratinguetá.Morador busca água durante uma das crises no abastecimento de Potim; prefeita aposta lei de Benito

Foto: Arquivo Atos

Pindamonhangaba avança em atendimento 
assistencial aos idosos com apoio estadual
Cidade inaugura unidade que abriga moradores no dia; local oferece cuidados e atividades de lazer 

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Após receber um recurso 
estadual de quase R$ 500 
mil, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou na 
manhã da última quinta-feira 
o CDI (Centro Dia do Idoso). 
Destinada a oferecer cuida-
dos e atividades socioassis-
tenciais, a unidade atenderá 
até trinta moradores de mais 
de 60 anos.

Além do prefeito Isael Do-
mingues (PR) e representan-
tes da secretaria de Desen-
volvimento Social do Estado, 
a cerimônia de inauguração 
contou com a presença de 
familiares do ex-morador e 
assistencialista Hugo Corre-
giari, falecido em 2011, que 
teve seu nome escolhido para 
“batizar” o prédio do CDI.  

Localizada no bairro Vila 
Rica, a unidade, que é adapta-
da para portadores de neces-
sidades especiais, possui uma 
área construída de 400 m² 
em um terreno de 1.450 m². 
Além de salas de recreação 
e de atendimento, o prédio 

conta com almoxarifado, am-
bulatório, banheiros, cozinha, 
dormitórios e lavanderia.

Iniciativa do Governo do 
Estado, o CDI, que possui 
outras 61 unidades em São 
Paulo, é destinado para o 
atendimento de idosos de 
segunda a sexta-feira, nos 
períodos das 8 às 17h. O 
local receberá membros “da 
melhor idade” que vivem so-
zinhos ou moram com filhos 
que trabalham durante o dia 
e não possuem disponibilida-
de para cuidarem dos pais 
durante a manhã e tarde. 

Na unidade serão ofereci-
das refeições, aulas de artes 
manuais (artesanato e bor-
dado), atividades esportivas 
e de lazer. 

Além do recurso estadual, 
a construção do prédio con-
tou com uma contrapartida 
municipal de pouco mais de 
R$ 302 mil. 

Para a secretária de As-
sistência Social, Ana Paula 
Miranda, a implantação do 
CDI representará um marco 
histórico no atendimento 
voltado aos idosos de Pin-

Foto: Divulgação PMP

O Centro de Apoio a Idosos, entregue no início desta semana, em Pinda; obra teve orçamento de R$ 500 mil

damonhangaba. “Através 
deste equipamento, con-
tribuiremos para que eles 
tenham uma melhor quali-
dade de vida. Além de evitar 
a solidão, que leva muitos a 
enfrentarem uma depressão, 
a convivência na unidade 
possibilitará um resgate a 
autoestima destes idosos. 

Começaremos com vinte 
assistidos, e futuramente 
poderemos ampliar para 
mais dez. O CDI representará 
um grande reforço em nossa 
rede assistencial destinada a 
este público”.

Os moradores interessados 
em contarem com vagas 
no CDI deverão efetuar as 

inscrições dos idosos no 
Creas (Centro de Referência 
Especializado de Assistên-
cia Social), localizado no 
Centro, a partir da próxima 
segunda-feira. A seleção dos 
beneficiados, que levará em 
conta a situação socioeconô-
mica das famílias, deverá ser 
concluída até o fim de julho.

Programa em 
Guará atende 
produtores de 
água neste ano

Da Redação 
Guaratinguetá

Buscando incentivar os 
proprietários rurais da re-
gião a investirem em ações 
que ajudem a preservar a 
água, a Prefeitura de Gua-
ratinguetá receberá na 
próxima segunda-feira 14 
proprietários contemplados 
pelo programa Produtor de 
Água 2019.

O projeto faz parte de um 
programa de PSA (Pagamen-
to por Serviços Ambientais), 
que estimula os proprietários 
a investirem no cuidado do 
trato com as águas e rece-
berem apoio técnico e finan-
ceiro para implementação de 
práticas conservacionistas.

Oficinas de
direitos deveres
do negócio
em Ubatuba

Da Redação 
Guaratinguetá

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Ubatuba, em 
parceria com o “Sebrae Aqui”, 
está com inscrições abertas 
para a oficina gratuita “Co-
meçar bem - Formalização: 
passo a passo rumo ao su-
cesso do seu negócio”.

A oficina vai abordar os 
direitos e obrigações após 
a formalização do negócio, 
planejamento e identificação 
de oportunidades. As aulas 
serão realizadas no próximo 
dia 1, e as inscrições devem 
ser feitas até o dia 24 de 
junho, no Centro de Capaci-
tação Profissional, ao lado do 
Terminal Turístico da Comtur 
(Companhia Municipal de 
Turismo de Ubatuba), no 
Perequê-Açu, ou no escritório 
do Sebrae Aqui, à rua Dona 
Maria Alves, nº 850.

Serviço – O Sebrae Aqui 
é um canal de atendimento 
presencial voltado à promo-
ção da competitividade e do 
desenvolvimento sustentável.

Combate a clandestinos rastreia vinte em Lorena
Sistema orienta motoristas de aplicativos como o Uber, sancionado para vinte veículos na cidade

Rafaela Lourenço
Lorena

O transporte clandesti-
no em Lorena está com os 
dias contados. Um trabalho 
conjunto entre a Guarda 
Civil Municipal, secretaria 
de Trânsito e Transportes 
e Polícia Militar ampliou as 
operações específicas para 
combater o serviço irregular. 
Cerca de vinte veículos já 
foram rastreados atuando 
no município.

A segurança dos passagei-
ros é o principal foco das 
equipes que seguem atuando 
nas ruas. Segundo o secretá-
rio de Segurança Pública de 
Lorena, Carlos Lescura, as 

operações, que tiveram início 
em maio, passam principal-
mente em pontos de ônibus 
e locais com aglomerações 
de pessoas que possam ser 
possíveis passageiros em 
horários de pico. Ele contou 
que as ações foram base-
adas principalmente nas 
denúncias e reclamações de 
moradores e taxistas que 
flagraram o serviço clan-
destino. “Realizamos duas 
operações até o momento e 
autuamos três veículos como 
transporte ilegal. Além de ser 
injusto com os que pagam 
impostos, como os taxistas, 
empresas de ônibus que são 
prejudicados também, há 
veículos de outras cidades 

atuando aqui”, frisou.
Ainda segundo Lescura, 

foram diagnosticados pontos 
com maior incidência da 
infração como a Rodoviária, 
praça Conde de Moreira 
Lima, ponto de ônibus da rua 
Major Joaquim Luiz Bastos 
e avenida doutor Peixoto de 
Castro.

O secretário de Trânsito e 
Transporte, Norival Souza, 
ressaltou que os trajetos va-
riam desde bairro a bairro, a 
destino para outras cidades 
como Cachoeira Paulista, 
Guaratinguetá e Cruzeiro. Ele 
explicou que as operações 
são realizadas através de 
planejamentos das forças 
envolvidas, mas com datas 

e locais “surpresa”, pois as 
equipes são informadas no 
dia da atuação. “Todos os 
meses serão realizadas essas 
operações. Até o momento fo-
ram mais de 15 abordagens 
e três autuações. Orientamos 
para que as pessoas não 
aceitem esses serviços, pois 
não temos como comprovar 
a condição do veículo e a ido-
neidade dessas pessoas que 
estão fazendo o transporte. 

Uber – O prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) 
sancionou a lei que regu-
lariza o aplicativo Uber na 
cidade, em dezembro de 
2018, porém, segundo Souza, 
os motoristas não estão se 
cadastrando na secretaria 

de Trânsito e Transportes 
para atuar regularmente 
na cidade. “Ele é inscrito 
num sistema nacional, que 
propicia a ele uma condição 
de atuar no município. Esse 
serviço não é clandestino, 
mas eles não estão vindo na 
secretaria para verificar as 
necessidades para cumprir a 
lei municipal. Existe a regu-
lamentação para termos um 
controle real dos condutores 
dentro da cidade, para dar 
essa estrutura e segurança 
aos passageiros”.

Em Lorena, a frota será de 
15% do número total de ta-
xistas inscritos no município 
(148 veículos), ou seja, vinte 
Uber’s.
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Dario Rodrigues Leite recebe 
partidas do Brasileirão feminino
São José manda confrontos com Athletico Paraense e Ferroviária no estádio municipal 
de Guaratinguetá, em julho; secretário de Esportes projeta modalidade no município

Vila dos Comerciários 
recebe apresentação 
gratuita de “O Rei Leão”

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Enquanto o mundo volta os 
olhos para a Copa do Mundo 
de futebol feminino, na França, 
Guaratinguetá recebeu uma 
importante notícia para os 
torcedores. A cidade receberá 
duas partidas do Campeonato 
Brasileiro da primeira divisão. 
Os jogos, que terão mando 
do São José, serão disputados 
depois do mundial, nos dias 15 
e 22 de julho.

A equipe joseense, tricampeã 
da Libertadores e uma das po-
tências do futebol feminino no 
Brasil, mandará os confrontos 
no estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite.

A diretoria da Águia do Vale 
solicitou o aluguel do estádio, 
pois o Martins Pereira, casa do 
time em São José dos Campos, 
será utilizado para disputa de 
uma competição internacional 
de rugby, no mesmo período. A 
secretaria de Esportes de Gua-

ratinguetá assinou a liberação 
do Professor Dario Rodrigues 
Leite, com aluguel de aproxima-
damente R$ 2,8 mil por partida. 
“Tudo será custeado pelo time, 
despesa com Polícia Militar, ar-
bitragem, gandulas, segurança, 
a gente não terá custo nenhum. 
Receberemos esse valor, que 
vai para o tesouro do municí-
pio", explicou o secretário de 
Esportes, Joel Pinho.

Os jogos serão contra o Foz 
Athletico Paranaense (dia 15) e 
Ferroviária de Araraquara (22), 
sempre às 15h. Os ingressos 
serão 1 Kg de alimento não 
perecível, exceto sal e açúcar. 
O São José é o atual décimo 
colocado no Brasileirão. 

Além do futebol feminino, 
o estádio Professor Dario Ro-
drigues Leite também será 
alugado para partidas das 
categorias de base do São José 
no mesmo período. O secretá-
rio confirmou que ainda neste 
ano, outros jogos poderão ser 
realizados na casa do futebol 

O Dario Rodrigues Leite, que receberá partidas do São José pelo Campeonato Brasileiro feminino, em julho

Fotos: Arquivo Atos

de Guaratinguetá. Atualmente, 
o Dario é sede dos jogos do 
Manthiqueira, time que não 
está bem na quarta divisão 

paulista, e praticamente deu 
adeus a qualquer possibilidade 
de classificação à segunda fase.

Investimento – No Vale do 
Paraíba, São José e Taubaté são 
os únicos clubes profissionais 
que contam com departamento 
de futebol feminino. Enquanto a 
Águia disputa a Série A do Bra-
sileirão, o Burro da Central está 
nas quartas de final da segunda 
divisão nacional. Taubaté e São 
Paulo duelam, após a Copa do 
Mundo, por uma vaga na elite 
do futebol feminino. 

De olho no sucesso das cida-
des vizinhas, o secretário con-
firmou a intenção de montar 
um time feminino em Guara-
tinguetá. “A procura é grande. 
Têm meninas treinando no 
projeto do Fadenp (Fundo de 
Apoio ao Desporto Não Profis-
sional). Elas são jovens ainda, 
mas é o início de um trabalho. 
Acho que é válido pensarmos 
isso para o segundo semestre, 
criarmos uma competição 
municipal e começar a projetar 
isso”, avaliou.

Da Redação 
Lorena

A Prefeitura de Lorena, em 
parceria com a Teatreria Clu-
be da Lua, um projeto social 
dos alunos da UPS (Escola de 
Engenharia de Lorena), exibe 
neste sábado “O Rei Leão”, 
peça teatral baseada no filme 
clássico infantil da Disney.

A apresentação conta com o 
apoio da Clínica Selles. Neste 
ano, a primeira exibição da 
peça aconteceu em maio, no 
Jardim Novo Horizonte, e agora 
acontecerá na quadra da Vila 
dos Comerciários 1, às 10h. A 
entrada é gratuita.

“O Rei Leão” conta a história 
de um jovem leão chamado 
Simba, o herdeiro de seu pai, 
Mufasa, cujo trono seu irmão 
Scar, o tio malvado de Simba, 
planeja roubar, atraindo pai 
e filho para uma embosca-
da. Simba consegue escapar 
e, tempos depois, reaparece 
como adulto para recuperar 
sua terra, que foi roubada por 
seu tio Scar.

A história ficou mundialmen-
te conhecida pelo sucesso da 
animação da Disney, de 1994. 
Neste ano, a saga de Simba 
volta ao cinema, em versão 
liveaction, que estreia no dia 
17 de julho.

Ubatuba tem 
mais vagas 
para esporte 
gratuito

Da Redação 
Lorena

Para incentivar a prática 
esportiva e manter os jovens 
longe da criminalidade, a 
Prefeitura de Ubatuba abriu 
na última semana mil vagas 
para aulas gratuitas de novas 
quatro modalidades. A inicia-
tiva busca também revelar 
novos talentos olímpicos, 
principalmente na canoagem 
de velocidade e vôlei de praia.

Destinadas às crianças e 
adolescentes de 9 a 14 anos, 
os treinamentos de canoagem 
serão realizados a partir da 
próxima semana na foz do Rio 
Indaiá, localizada no bairro do 
Barra Seca. A modalidade foi 
a que mais rendeu medalhas 
ao Brasil na disputa das Olim-
píadas de 2016, realizada no 
Rio de Janeiro. Na ocasião, 
o canoísta Isaquias Queiroz 
conquistou duas medalhas de 
prata e uma de bronze.

Além da canoagem de velo-
cidade, também serão implan-
tadas na cidade litorânea au-
las gratuitas das modalidades 
olímpicas como caratê e vôlei 
de praia. Os jovens poderão 
optar também pelo futevôlei, 
que ainda não é um esporte 
olímpico.

Respeitando o horário do 
contraturno escolar, os trei-
namentos serão realizados 
semanalmente na Quadra 
Municipal, na rua Nove de 
Julho, no bairro Recanto 
Alvorada.

Atualmente atendendo 
mais de três mil moradores 
em diversos bairros, a   Prefei-
tura abriu também novas va-
gas para as aulas de natação, 
futebol, voleibol, basquete, 
atletismo, ginástica artística, 
surfe e judô. “Nosso     objetivo 
com esta ampliação de vagas 
é incentivarmos todos estu-
dantes a praticarem esportes 
durante seus contraturnos 
escolares, já que felizmente 
contamos com o mar e a 
praia, estamos oferecendo 
novas modalidades náuticas. 
É importante destacar que as 
inscrições só serão encerra-
das assim que todas as vagas 
forem preenchidas”, explicou 
o secretário de Esporte e La-
zer, José Alberto Jacob.

Os interessados em matri-
cularem os filhos nos treina-
mentos devem comparecer à 
sede da secretaria de Esportes 
e Lazer, localizada à rua Mi-
nas Gerais, no Centro. Além 
do comprovante escolar, para 
a inscrição é necessário que o 
aluno apresente sua carteiri-
nha de vacinação, que deverá 
estar em dia.

Para tirar dúvidas, os mo-
radores devem entrar em 
contato com a pasta através 
do contato (12) 3836-1026.


