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Obras da Saúde entram no alvo do 
Governo após atrasos de Municípios
Montante repassado pelo Ministério da Saúde ultrapassa R$ 10 milhões; construção de unidades 
em Aparecida, Guaratinguetá, Pinda e Potim seguem paralisadas com decisão do Governo Temer

Lucas Barbosa
Região

Após identificar atrasos 
e outras falhas procedi-
mentais na construção de 
unidades de saúde em qua-
tro cidades da região, o 
Governo Federal ameaçou, 
na última semana, cobrar 
a devolução dos recursos 
destinados para a realização 
das obras. Com três UBS's 
(Unidade Básica de Saúde) 
paralisadas, Potim enfrenta 
a situação mais preocupante, 
já que foram identificadas 
irregularidades na utilização 
das verbas.

De acordo com um levan-
tamento do Governo Federal, 
além de Potim, foram verifi-
cados problemas na execu-
ção das obras de saúde em 
Aparecida, Guaratinguetá e 
Pindamonhangaba.

Segundo dados da plata-
forma digital do Ministério 
do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão, o ‘Painel 
de Obra’, Potim recebeu em 
2013, época que era coman-
dada pelo ex-prefeito, já fale-
cido, Benito Thomaz, o recur-
so federal de R$ 1,2 milhão 
para a construção de UBS's 
nos bairros Centro, Jardim 
Alvorada e Vila Olivia. Mas 
para descontentamento da 
população, as obras foram 
paralisadas no ano seguinte. 
Já em 2016, um relatório do 
Ministério da Transparência 
revelou que foi comprovado 
que na época ocorreu o uso 
indevido da verba por parte 
da Prefeitura.

Em nota oficial, a atual 
gestão municipal, liderada 
pela prefeita Erica Soler 
(PR), ressaltou que o atraso 

na entrega das unidades “se 
dá em razão do desvio das 
verbas encaminhadas pelo 
Governo Federal”.

De acordo com a diretora 
de Administração e Finanças 
de Potim, Raphaela Abran-
tes, a gestão anterior reti-
rou o recurso da conta dos 
convênios, o utilizando para 
pagar fornecedores e a folha 
de pagamento no período de 
2014 a 2016. “A atual admi-
nistração se esmera em jun-
tar recursos próprios para 
terminar as obras, prestar 
contas ao Governo Federal e 
entregar esses importantes 

instrumentos de saúde públi-
ca para a população. Ainda 
não há previsão exata para o 
término das obras, tendo em 
vista a necessidade de juntar 
recursos próprios”.

A diretora revelou ainda 
que os atuais percentuais de 
conclusão das UBS's são os 
seguintes: Vila Olivia (90%), 
Jardim Alvorada (50%) e 
Centro (20%).

Já Aparecida, recebeu em 
2015 um apoio federal de 
R$3,1 milhões para a cons-
trução de uma UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
no Santa Terezinha. Com 

capacidade para atender 
cinco mil pacientes por 
mês, a edificação deveria ter 
sido concluída em março de 
2018.

Em nota oficial, a Prefei-
tura de Aparecida explicou 
que a obra, que está 92% 
executada, sofreu um atraso 
devido à demora no proces-
so de desocupação do seu 
terreno, que anteriormente 
abrigava uma cooperativa 
de recicláveis.

O município ressaltou que 
a expectativa é que a UPA 
seja concluída até dezembro. 
Já os pacientes deverão co-

meçar a serem atendidos em 
até oito meses.

Em 2012, o Ministério 
da Saúde destinou pouco 
mais R$ 153 mil para que 
Guaratinguetá ampliasse a 
UBS do Jardim do Vale. Mas 
o serviço, que deveria ser 
finalizado em 2014, não foi 
executado.

Através de nota oficial, a 
Prefeitura de Guaratingue-
tá afirmou que “devido a 
questões da qual esta atual 
gestão desconhece, a obra 
não foi concluída”. O Execu-
tivo afirmou também que em 
2015 foi solicitado ao Gover-

no Federal a prorrogação 
para utilização do restante 
do recurso, mas o pedido 
não foi atendido. Para piorar 
a situação, a União ordenou 
recentemente que a nova 
gestão municipal devolva a 
verba o mais rápido possível.

O município revelou ain-
da que a ampliação da UBS 
“encontra-se em processo 
judicial, devido à empresa 
vencedora da licitação não 
ter concluído a obra”.

Pinda – Segundo dados do 
‘Painel de Obras’, em 2014 o 
Ministério da Saúde enviou 
R$ 6,6 milhões para que Pin-
damonhangaba construísse 
três UPA's. Além do distrito 
de Moreira César, foram 
escolhidas para receberem 
a melhoria os bairros Ara-
retama e Cidade Nova.

Previstas para serem inau-
guradas até o fim de 2015, 
as unidades até hoje não fo-
ram entregues à população.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a UPA do Araretama é a 
que está mais perto de ser 
concluída. Além de já ter 
comprado os equipamentos 
básicos para a unidade, o 
município está viabilizando 
meios para a contratação 
da equipe médica para que 
o local comece a funcionar 
o mais breve possível.

Em relação aos outros dois 
prédios, o Executivo explicou 
que eles ainda necessitam 
de serviços de alvenaria. Na 
sequência, será realizado o 
processo para a contratação 
dos funcionários.

A nota enfatiza ainda que 
o “município está fazendo 
sua parte na construção 
das UPA's, sobretudo para 
entregá-las o mais rápido 
possível à população”.

O presidente Michel Temer, durante passagem por Guará; Ministério segura investimento após avaliação de falhas e atrasos de cronograma

Foto: Leandro Oliveira

Águas Piquete  amplia  rede 
de abastecimento de água

Da Redação
Piquete

Obra beneficiará cerca de 50 famílias da parte alta da cidade 

A Águas Piquete está im-
plantando uma nova rede 
de água na Rua Nadra Naef 
Raffoul Mokodsi, no centro,  
a fim de melhorar a pressão 
que abastece a parte mais 
alta da cidade. A obra, que 
iniciou no último dia 4, tem 

uma extensão de 280 me-
tros e ligará o reservatório 
Jandira até a nova rede.

O prazo estimado para a 
entrega é final de outubro. 
Esta melhoria beneficiará 
cerca de 50 famílias.

“Esta ação tem o objetivo 
de reduzir o número de 
casas que que são afetadas 
com repentinos casos de de-

sabastecimento por conta da 
força da gravidade que não 
é favorável aos lugares mais 
altos”, afirmou o gerente da 
Águas Piquete, Sérgio Bovo”. 

A equipe da Águas Piquete 
sinalizou devidamente o 
local, para não obstruir o 
trânsito e promover segu-
rança para a população que 
utiliza o acesso.Implantação da nova rede de cerca de 280 metros que aumentará o abastecimento a partir do reservatório
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Horário de verão terá adiamento após pedido por eleição e também do Ministério

Bastidores da Política

Magrão

Rominho Eventos

A melhor defesa é...
...o ataque – Nos momentos 

que antecedem às urnas, o homem 
que levou a grana do deputado da 
região da Anhanguera, em troca de 
4 mil votos em Lorena, postou vídeo 
acusando o suposto concorrente de 
tudo o que exatamente está fazendo. 
Ou seja, de$pejando as oncinha$ e 
aliciando famílias inteiras para o dia 
de apertar o botão: ‘confirma’, além 
de corromper até cabos eleitorais de 
outros candidatos.

 
O ‘subúrbio’ contra-ataca

Se não bastasse a grana correndo 
solta e a disputa por cabos eleitorais 
alheios, os representantes daquele 
deputado que emprega a ‘família’ e 
que precisa ser reeleito para não ter-
minar na cadeia, mandaram destruir 
as propagandas eleitorais de uma 
das candidatas com destaque em 
Lorena (em um local privilegiado da 
cidade), na expectativa que a culpa 
do crime recaísse na equipe do Totô.

Entre dois amores
Por falta de um, aquele ex-pre-

feito de Canas saiu na foto fazen-
do apologia pra dois deputados 
que concorrem à mesma posição. 
Gravou vídeo declarando apoio à 
candidatura a estadual de Michelli 
Veneziani no período da manhã, e 
pousou pra foto com o deputado 
Ricardo Goldin na tarde do mesmo 
dia. Aí, indagaram: “será que ele tem 
dois títulos?”...

Teleguiados
E a ordem aos governistas de 

Cachoeira é: “vocês podem trabalhar 
para qualquer deputado, desde que 
seja o que eu indicar”. Como na 
‘Motolândia” manda quem pode, 
obedece que tem juízo (no caso 
quem gosta de ‘dim-dim’), adivinha 
quais serão os deputados mais vota-
dos da cidade?

Meio a meio
Das seis ou sete candidaturas 

com domicílio eleitoral em Pinda-
monhangaba, comenta-se que ape-
nas três sobressairam as expectativas 
dos eleitores durante este período 
reduzido de campanha. De acordo 
com os cientistas políticos do peda-
ço, mais de 50% dos votos válidos 
– dos 113 mil eleitores – deverão 
migrar para deputados de outras 
regiões, porque os candidatos mais 
cotados estão mais para prefeiturar 
em 2020 do que necessariamente 
‘deputar’ no ano que vem.

Perguntar não ofende
Qual será o discurso daquele ve-

reador que trocou de candidato ‘por 
duas vezes’ e terceirou o trabalho 
de ‘outros dois’ (a terceira e quarta 
vítima do apetitoso) ao seu colega 
de Câmara e ao assessor da dupla 
para assuntos difamatórios, nesta 
segunda-feira, pós eleição? Será que 
vão ter respostas, quer dizer, votos 
nas urnas da cidade das Palmeiras 
Imperais para apresentar aos quatro 
contratantes?

O que muitos querem saber
Aquele deputável da terra de 

Frei Galvão concluiu a construção 
da casa própria, coincidentemente 
neste período eleitoral, ou a ficha 
caiu ao ponto de dar um tempo nas 
atividades de ‘João de Barro’, para 
não associarem a dinheirama que 
acham que rolou na campanha com 
as atividades de construção civil???

Contagem regressiva
Faltam poucas horas para os 

politiqueiros do Ponto Chique, o 
cafezinho mais politizado de Guará, 
cobrarem as apostas daquele candi-
dato a deputado federal de primeira 
viagem, que jogou com a sorte 
apostando antecipadamente o resul-

Claudio Miranda

tado de seus votos. Ah! Segundo o 
Daniel, o recurso desta jogatina já é 
contando Fundo Partidário...

Amnesia
Corre nos bastidores da campa-

nha a estadual mais movimentada de 
Guará, que a quantidade de material 
que sobrou da candidatura a federal 
que bancou a festa, daria pra fazer 
pelo menos mais duas eleições. 
Segundo a patuleia, acreditam que 
a água servida no comitê deve ter 
provocado amnesia no pessoal ope-
racional, ao ponto de esquecerem 
os adesivos de carros que traziam 
a foto federal junto com o estadual. 
Perguntem ao Keke!!!

Sorte no amor...
...mas nem tanta na política - 

com Guaratinguetá transformada 
em canteiro de obras (pavimenta-
ção em vários bairros simultâneos: 
Jardim do Vale, Jardim Esperança 
e São Manoel, reforma e moderni-
zação do Mercadão, revitalização e 
construção do Espaço Cultura - no 
entorno da Estação Ferroviária – e 
a titularidade das propriedades aos 
moradores da Chácaras Agrícolas 
entre outras) o prefeito Marcus So-
liva, acima de qualquer comparação 
com seu antecessor Chico Hair, tem 
enfrentado um turbilhão de críticas. 
Curiosamente, os ataques têm sido 
patrocinados pelas 'viúvas’ dos 
governos passados, algumas ainda 
desempregadas. Segundo a classe 
produtiva da cidade, se considerar 
o programa escalonado de reformas 
de todas Unidades de Saúde, como 
também as escolas municipais, não 
sobra comparação para nenhum da 
‘galeria dos ex-prefeitos’. Pergun-
tem ao Fause Fraya!!!

Ação civil pública
Comenta-se  pelos corredores da 

Justiça de Pinda que o presidente 
da Câmara, Carlos de Moura – o 
Magrão, pode ganhar como prêmio 
de final de mandato uma ação civil 
pública, pela anulação da lei que 
tributava a CIP – contribuição de ilu-

minação pública 
– que os próprios 
vereadores apro-
varam há tempos 
atrás. Disseram 
que o promotor 
estuda a incons-
titucionalidade 
da inciativa do 
Legislativo e a 

evasão de receita se o Executivo 
sancionar a revogação. Para os 
mais espertos, ficou claro que o 
Magrão está nas mãos do prefeito 
Isael Domingues. Caso endosse a 
medida da Casa de Leis, talvez o 
MP interprete como improbidade 
geral, se vetar a medida, a pena pode 
ser mais branda, apenas ação civil 
para apurar responsabilidades pela 
inconstitucionalidade...

Esperando a poeira baixar
Entre os prós e contras da inter-

dição da sede do Legislativo de Lo-
rena, por ordem suprema do ‘enTão’ 
presidente, com a desculpa das obras 

do telhado mais 
caro do pedação, 
duas situações: 
os assessores do 
cabresto livres 
do expedien-
te – quem sabe 
para pedir voto 
ao deputado que 
emprega a famí-

lia do procurado pelos oficiais de 
justiça – e, alívio para o vereador 
que receberia a represália do Con-
selho Municipal da Juventude, em 
protesto ao seu posicionamento 
homofóbico nas redes sociais. ‘Com 
uma semaninha de lambuja para que 
a poeira abaixe, quem sabe o rezador 

se livre de uma manifestação no 
plenário da Câmara...

“Truco? Seis! Nove..."
Rola pelas esquinas de Canas que 

a escolha do próximo presidente da 
Câmara de Canas, apesar das van-
tagens do irmão do prefeito em ‘pa-
par o cargo’, está mais incerta que 
resultado de jogo de truco. Falam 
abertamente que mesmo sem votos 
aparentes, Laerte está candidato 
apenas para ‘valorizar’ a vaga. O 
grande ‘blefe’ é o Dé achando que 
consegue somar forças com Thobias 
e com Nando para dar um susto na 
bancada do ‘sim senhor’. Que nin-
guém duvide que o Riccelly ainda 
truca com o projeto que traz de volta 
a reeleição. Perguntem ao ex-Paulo 
Coelho, que palpita pelas esquinas 
da cidade!!!

Delação
Parece que os petistas da região 

já sabem a identidade do delator 
das propagandas proibidas do Lula 
enrustidas no comitê do partido, em 

Guará. Após a 
operação da po-
lícia que apre-
endeu o mate-
rial publicitário 
encontrado na 
‘cozinha do PT, 
o serviço de in-
teligência am-
plia o foco na 

militância e não descarta a existência 
de uma central de distribuição do 
conteúdo, porque até o vereador 
Rominho, candidato a deputado por 
Piquete, teve sua propaganda com o 
material contaminado divulgada nas 
redes sociais.

Campo minado
Com o corrida eleitoral de Lo-

rena praticamente dividida em duas 
concorrentes de peso para estadual 
- uma protagonizada pelo candidato 
Totô - apoiado pelo prefeito Fábio 
Marcondes e seu 
grupo - outra le-
vantando a ban-
deira de Michelli 
Veneziani, que 
reuniu um gran-
de ‘exército’ de 
apoiadores - com 
a influência de 
seu pai, o ex-prefeito de Caraguá, 
Antônio Carlos - não houve nomes 

que sobrevives-
sem com a mes-
ma motivação 
de Assembleia 
Legislativa no 
pedaço. Concor-
rência dura para 
os estaduais, po-
rém espaço mais 
acessível para os 

federais como Juliana Cardoso (PR), 
Eduardo Cury (PSDB), Marco Ber-
taiole (PSD) e entre outros, aquele 
'bolsudo' que contratou a peso de 
ouro 4 mil votos na cidade, envol-
vendo nesta negociata até aqueles 
que se apresentam como defensores 
do povo.

A fatia do bolo
Com um sortimento de nomes, 

partidos e ideologias desfilando 
por Lorena, nada mais justo que 

o Dr. Claudio 
Miranda como 
filho da terra, 
venha reivindi-
car o voto dos 
amigos, familia-
res e população 
cristã. O cardio-
logista Cláudio 
Marcondes Mi-

randa é primo do conhecido médico 
Dr Luiz Martinho, e há 30 anos trata 
de pessoas em Jundiaí, onde se desta-
cou na medicina e vida pública.

Vereador multifaces

Totô atras de votos

Michelli Veneziani

Horário de verão sofre 
alteração com eleições

O Governo Federal atendeu um 
pedido do MEC (Ministério da 
Educação) para adiar o horário 
de verão. O temor era de que a 
alteração no dia 4 de novembro 
prejudicasse candidatos do Enem 
(Exame Nacional do Ensino Mé-
dio), já que a data é marcada pela 
primeira prova (a segunda será no 
domingo seguinte, dia 11).

Anualmente, o país implanta 
o horário de verão a partir da 
meia-noite do terceiro domingo 
de outubro,  mas no final de 2017, 
o presidente da República Michel 
Temer (MDB) atendeu a um pedi-
do do ministro Gilmar Mendes, 
então presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), e assinou um 
decreto para reduzir o período 
com o objetivo de evitar conflitos 
com as eleições (o segundo turno 
está marcado para o próximo 
dia 28), definindo o dia 4. Após a 

Da Redação
Região

Após mudança no hospital, terceirização 
avança; acerto aguardado ainda para 2019

solicitação do MEC, uma nova mu-
dança decretou que o novo horário 
de verão começará somente no dia 
18 de novembro.

Neste ano, municípios do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 
Distrito Federal adiantarão em uma 
hora o relógio.

O leste do Amazonas, Roraima e 
Rondônia deixam o relógio atrasado 
em duas horas em relação a Brasí-
lia, enquanto Acre e parte oeste do 
Amazonas atrasam o relógio em 
três horas em relação ao horário 
oficial do País.

Enem – As provas foram marcadas 
para os dias 4 e 11 de novembro. No 
dia 4, serão aplicadas as questões 
de linguagem, ciências humanas e 
redação. No dia 11, será a vez das 
questões envolvendo ciências da 
natureza e matemática. A abertura 
dos portões será às 12h e o fecha-
mento às 13h.

Foto: Reprodução

ONG Anjos das Ruas arrecada 
presentes para Dia das Crianças

A ONG Anjos das Ruas, que 
atua em cidades da região como 
Pindamonhangaba, Guaratingue-
tá, Lorena e Cachoeira Paulista, 
colocou em prática o trabalho 
de arrecadação de presentes em 
prol do evento de Dia das Crian-
ças, comemorado no próximo 
dia 12. A instituição entregará, 
para famílias assistidas, materiais 
como roupas, brinquedos e um 
saquinho surpresa, com balas e 
chocolate.

“Contamos com o apoio da 
comunidade para realizar esta 

campanha”, afirmou uma das fun-
dadoras da ONG, Maiara Pedroso, 
uma das pessoas à frente da ação 
beneficente.

Criada em 2016, a ONG faz abor-
dagens com pessoas em situação de 
rua para ajudá-las com necessidades 
imediatas como alimento, cobertor e 
agasalho, encaminhando-as para ca-
sas de apoio que existem na cidade.

Em setembro, além de doações 
de cestas básicas, a ação social será 
realizada em torno das crianças.

A instituição, com sede à rua 
Barão da Pedra Negra, nº 500, no 
Centro de Taubaté, está aberta a 
novos voluntários. O telefone para 
contato é (12) 3426-1572.

Da Redação
Região

Pinda recebe exposição de esculturas 
“Gratidão”, com materiais reutilizáveis

Da Redação 
Pindamonhangaba

Amantes da arte em Pinda-
monhangaba e região tem uma 
atração a mais no Palacete 10 de 
Julho, que ecebe a exposição de 
esculturas “Gratidão”, do artista 
Paulo Medina. O trabalho é pro-
movido em parceria com a Casa 
Amarela, de Caçapava.

A exposição busca mostrar a 
capacidade de criação e de trans-

formação de materiais, por meio 
do uso de recursos da natureza.

As nove esculturas que integram 
a mostra são elaboradas com mate-
riais reutilizáveis, que remetem às 
raízes de cada ser humano sobre 
a percepção do mundo.

A exposição está aberta ao pú-
blico, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h até o dia 31 de outubro. 
O Palacete 10 de Julho fica à rua 
Deputado Claro César, nº 33, no 
Centro.
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ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural 
de Pinda, doc.ok. Tr.F: 

3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
ALUGO Ponto co-
mercial – Vista  Ale-
gre. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
Ótimo ponto comer-
cial, situado no bairro 
Beira Rio, com 100m². 
Valor R$ 2.500,00. 
Telefone: 3132-7105 
ou 99748-8343
Alugo casa no Pedre-
gulho com, 3 quartos, 

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda

VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  
completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
20.800,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda

garagem. Casa no 
bairro Santa Rita, 
com 2 quartos. Casa 
no Copemi com 2 
quartos, garagem. 
Telefone: 99731-9281 
ou 99193-5073
Aluga-se casa no pe-
dregulho, 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem. Valor 
R$ 600,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99740-
7124
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
que, 100metros da 
praia, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
99660-1490 ou 3122-
3616. Falar com João
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, sem 
garagem, no bairro 
Beira Rio 1, tratar nos 
telefone: 3125-2992 
ou 99154-7051
Aluga-se uma casa 
no vale da serra, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124
Locação em Ubatu-
ba, apartamentos, 
casas, chalés, acei-
tamos excursões. Te-
lefone: 99789-1357 
ou 3633-1808. Falar 
direto com o proprie-
tário. 
Alugo casa sala, 2 
quartos, cozinha. Rua 
Tomé de Souza, 321. 
Fundos , com entrada 
independente. Tratar 
no telefone: 99107-
2365
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Bonsuces-
so – c/2 stes, sala, 
coz., varanda grande 
– 1 banh.fora. Tr.F: 
99182-3375/99732-
0492 – Pinda
VENDO á rea  de 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 
98260-1357 - Pinda
VENDO te r ren  o 
Pque das Palmei-
ras – c/200m2. Doc. 
Ok. Tr..F: 97424-
6954/99736-7713 – 
Pinda 
V E N D O  Te r r e -
no 5x25. Ent. De 
1.100,00. Presta-
ções a partir de R$ 
450,00.Tr.F: 3522-
0050/9869-0969 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
Ubatuba – Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 – 
Pinda
VENDO Casa CDHU 
- Araretama. Tr.F: 
99605-8579 – Pinda
VENDO ou troco por 
casa menor/sítios/
outros, 1 sobrado 
c/214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão a le-
nha – no Mantiqueira. 
Escritura registrada. 
Tr.F: 99620-8676 – 
Pinda
VENDO Casa – Cam-
po Belo – c/3 dor-
ms., s/1 ste, 2 banhs, 
sala 2 ambs.,1 hall 
entrada, coz.ampla, 
garagem p /5 car-
ros. Rancho c/chur-
rasq., á/serv. Tr.F: 
98856-1276/99130-
5758/98837-2554 - 
Pinda

VENDO ou TROCO 
Casa no Bonsuces-
so – c/2 stes, sala, 
coz., varanda grande 
– 1 banh.fora. Tr.F: 
99182-3375/99732-
0492 – Pinda
VENDO á rea  de 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. 
R$  1.500,00. Tr.F: 
98819-9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornal, ótima lo-
calização em Guara-
tinguetá. Falar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
func ionando.  Em 
Aparecida e sem lu-
vas. Telefone: 99783-
1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 
1 galoneira, 1 over-
loque. Todas semi 
novas e revisadas. 
Telefones: 99630-
0220 ou 3125-2544
Aluga-se um mer-
cadinho, todo mon-
tado. Só chegar e 
trabalhar, no bairro 
Jardim do Vale 2. Te-
lefones: 99769-9536 
ou 99269-1950
Vendo ou troco es-
cola de natação, 
piscina de 9125m², 
pedregulho. Telefone: 
99626-2767. Falar 
com Jorge
Passo ponto cafe-
teria, completa, ga-
ler ia best center, 
pedregulho. Ao lado 
da Loja Americanas. 
Excelente clientela, 
motivo: mudança de 
cidade. Tratar no te-
lefone: 98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de 
árvores, serviço pro-

fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa la r  com S i l v io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164
Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 
700.9, usada, em bom 
estado, R$ 50,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fami-
liar do Itaguará. Valor 
R$ 4.500,00 à nego-
ciar. Telefone: 98807-
5687 ou 2103-1556
Vendo freezer hori-
zontal 350litros, mi-
croondas, máquina de 
lavar 15kg e 9kg, be-
bedouro refrigerado. 
Telefone: 997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
Sete de Setembro, 
121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das o l ive i ras.  R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118
Vende-se uma máqui-
na fotográfica digital, 
samsung, cor preta,-
na caixa nova, 14,2 
megapixels, com bol-
sinha para carregar. 
R$ 180,00. Falar com 
Fátima no telefone: 
3105-2783 ou 98137-
2542.
VENDO Mini acade-
mia – Tr.F: 99109-
4259 - Pinda
VENDO Máquina de 
moer carne, balança 
e 1 seladora. Tr.F: 
98155-4355 - Pinda
VENDO guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador meteo-
ro. R$ 1.000,00.Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO Frango e ga-
linha caipira. Tr. F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Carrinho de 
pipoca R$ 1.200,00. 
Tr.F: 99158-3515 – 
Pinda
VENDO Carrinho de 
Pastel/lanche. Tr. F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça, 
ótimo estado. Tr. F: 
3527-8496/99174-
8286 - Pinda
Vendo HD 250Gb 
western digital sata 
2 R$ 70,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo geladeira R$ 
150.00, fogão R$ 
50.00, máquina de 
lavar R$ 150,00, sofá 
R$ 100,00, poltro-
na 50,00. Telefone: 
99777-6505
Aluga-se uma sala 
comercial no centro, 
próximo a santa casa, 
sala de recepção + 
banheiro. R$ 750,00. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077
Passa-se mercearia 
montada na pedreira. 
Falar com Cláudia no 
telefone: 99788-6525
F o r m a t a ç ã o  d e 

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-3574 
– Pinda
EDSON Pintor – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 

Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 

de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018 – PROC. 445/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de refeição dos servidores da Secretaria de 
Serviços Municipais.
CONTRATADA: SM DOS SANTOS OLIVEIRA 
HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI - EPP
CNPJ: 09.413.115/0001-82
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 
10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 89, 90, 101, 102, 
117, 118, 123, 124, 129, 130, 145, 146.
VALOR TOTAL: R$ 93.547,60 (noventa e três mil 
quinhentos quarenta e sete reais sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/10/2018
C O N T R ATA D A :  G M C  ATA C A D I S TA D E 
MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 83, 84, 91, 92, 93, 94, 
119, 120, 141, 142.
VALOR TOTAL: R$ 96.980,00 (noventa e seis mil 
novecentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/10/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2018 – PROC. 491/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículos novos (zero km) 
para suprir as necessidades de diversas secretarias 
municipais.
CONTRATADA: TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, 
MÁQUINAS E MOTORES LTDA
CNPJ: 11.726.521/0020-00
VENCEDORA DOS ITENS:09.
VALOR TOTAL: R$ 251.800,00 (duzentos cinquenta 
e um mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/10/2018

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 87/2018 – PROC. 491/2018

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, 
cujo objeto é a Aquisição de veículos 0km para suprir 
as necessidades de diversas Secretarias Municipais, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA:  ARTHA EMPREENDIMENTOS 
COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 28.515.824/0001-13
Valor total de: R$ 149.000,00 (cento quarenta e 
nove mil reais)
EMPRESA: S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO 
E LOCAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 22.645.916/0001-31
Valor total de: R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no 
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista do Parecer nº. 
786/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente 
ao Processo n° 8343/2018GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
aquisição de 02 (dois) aparelhos oxímetro de pulso 
de mesa para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde no atendimento aos munícipes, 
para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: RICARDO MIRA DA SILVA - EPP
CNPJ Nº: 16.877.544/0001-76

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no 
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista do Parecer nº. 
797/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao 
Processo n° 8678/2018GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em locação 
de brinquedos infláveis para a Festa do Dia das 
Crianças 2018, atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, 
para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: LUCIANO CARLOS ESCOBAR - MEI
CNPJ Nº: 18.734.001/0001-25

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018 – PROC. 
424/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para 
conserto e manutenção dos próprios públicos do 
município.
CONTRATADA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS 
E SUPRIMENTOS LTDA - ME 
CNPJ: 16.793.191/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 13, 14, 117, 118, 159, 160, 
179, 180, 181, 182.
VALOR TOTAL: R$ 3.871,80 (três mil oitocentos 
setenta e um reais oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/10/2018

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/18 - PROC. Nº 585/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de 
eletrodomésticos para cozinha da secretaria de serviços municipais, a realizarse 
às 09h30min no dia 01 de novembro de 2018, 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.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Com acordo mais próximo, Marcus Soliva 
deve anunciar Frei Galvão para gerir PS
Após mudança no hospital, terceirização avança com expectativa de acerto para os próximos dias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Pronto Socorro de Gua-
ratinguetá será administrado 
de forma terceirizada, e após 
debates e polêmicas sobre 
contratações de OS’s (Organi-
zação Social), a gestão do PS 
deve ser feita pelo Hospital 
Frei Galvão. A negociação está 
avançada e a confirmação 
pode acontecer nos próxi-
mos dias. O investimento na 
terceirização será de R$ 1,35 
milhão.

Atualmente, o PS está ins-
talado anexo ao prédio do 
Hospital Frei Galvão. Após 
muita polêmica, os vereadores 
de Guaratinguetá aprovaram 
um projeto do Executivo para 
modificar requisitos que per-
mitissem a contratação de 
uma organização social para 
administrar o Pronto Socorro. 
A aprovação foi em maio e, 
desde então, o município pro-
cura empresa ou organização 

social para gerir o PS.
Em agosto deste ano, o 

Instituto Axis assumiu a ad-
ministração do Hospital Frei 
Galvão, com o intuito de re-
vitalizar a gestão e ampliar o 
atendimento público. À época 
foi confirmado um valor total 
de R$ 70 milhões em dívidas 
do HFG. Desde então o Execu-
tivo tem se aproximado dos 
diretores do Instituto para 
negociar.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) sacramentou que o 
acordo pela terceirização está 
próximo de ser assinado. “Pro-
vavelmente, vamos fechar de 
imediato, nos próximos dias, 
com o Hospital Frei Galvão”, 
afirmou. “Já recebemos a pro-
posta do hospital e estamos 
analisando como será feito o 
encaixe dos nossos médicos 
concursados nesse projeto”.

Os valores, segundo o pre-
feito, já foram fechados. A 
Prefeitura investirá entre 
R$1,3 milhão e R$ 1,35 

milhão com o custeio total. 
Desse montante seria abatido 
o valor pago para os médicos 
concursados para socorristas, 
que serão encaixados no 
atendimento do PS.

A gestão será do Hospital 
Frei Galvão. “Isso nos dá uma 
certa tranquilidade, inclusive 
na liberação de pagamento de 
RPA (Recibo de Pagamento 
Autônomo), que passam a 
ser assumidos pelo hospital. 
A gente fica mais legalizado e 
com condições de melhorar o 
atendimento público no quesi-
to Pronto Socorro”, destacou 
o prefeito, que confirmou 
o prazo de trinta dias para 
fechar a negociação junto ao 
Hospital Frei Galvão.

A assessoria de imprensa 
do Hospital Frei Galvão con-
firmou a negociação pela 
terceirização do Pronto So-
corro, mas a administração do 
hospital só vai se pronunciar 
quando houver informações 
concretas sobre o acordo.

Foto: Leandro Oliveira

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, e a nova diretoria do Frei Galvão; acordo mais perto do sim

Prefeitura de Aparecida espera entregar de ESF da Vila 
Mariana até dezembro com investimento de R$ 700 mil 
Saúde espera atender cerca de quatro mil por mês com inauguração de unidade para atender demanda da região

Leandro Oliveira
Aparecida

A nova sede da Estratégia e 
Saúde da Família da Vila Ma-
riana, bairro de Aparecida, 
será inaugurada ainda neste 
ano. A construção foi inter-

Obra de construção do ESF; com investimento de R$ 700 mil, Prefeitura espera entregar prédio em dezembro

Foto: Divulgação PMA

rompida em 2015 e foi ne-
cessária a realização de uma 
nova licitação para concluir 
as obras. Foram investidos 
R$700 mil na unidade, que 
vai atender cerca de quatro 
mil pessoas por mês.

A secretaria da Saúde já 

trabalha com a licitação para 
aquisição de equipamentos e 
mobílias. Em 2015 a ESF da 
Vila Mariana sofreu com as 
falhas no repasse da União, 
que comprometiam a conti-
nuidade das obras. Sem pré-
dio próprio, a solução para 

atender os moradores do 
bairro era alugar um imóvel 
para servir de sede da ESF 
enquanto a construção não 
era concluída.

“A ESF da Vila Mariana 
já faz muitos anos que está 
estabelecida nesse bairro 
em uma unidade alugada. A 
Prefeitura encontrou a obra 
paralisada, tomou providên-
cias para realizar uma nova 
licitação e dar realmente 
continuidade”, explicou a 
secretária de Saúde de Apa-
recida, Maria Eliane Pereira 

de Moraes, a Laine.
Na última semana, a Pre-

feitura divulgou que as obras 
entraram na reta final. Nos 
últimos dias foi colocado 
gesso na unidade. Segundo a 
secretária de Saúde, o prazo 
para conclusão dos serviços 
é de sessenta dias. “É uma 
obra importantíssima para 
acolher todos os pacientes 
que são assistidos por essa 
unidade”.

Com as obras na reta fi-
nal, o município prepara a 
aquisição de equipamentos 

e mobília para a unidade. Se-
gundo a secretaria de Saúde, 
serão investidos em torno 
de R$ 100 mil para novas 
aquisições. Os recursos são 
oriundos do piso de atenção 
básica de saúde e repasses 
de emendas parlamentares.

Sobre a construção, a obra 
tinha um investimento inicial 
de R$ 408 mil garantidos 
pelo Ministério da Saúde. 
Porém, o Executivo injetou 
recursos próprios, e o custo 
total da ESF da Vila Mariana 
chega aos R$ 700 mil.


