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Base tenta
anulação de
CEI contra
Marcondes
Os vereadores da base do
governo de Lorena buscam
anular a CEI (Comissão Especial de Inquérito) aberta
contra o prefeito Fábio Marcondes (PSDB), em outubro. A
ação é baseada a requerimento que aponta o descumprimento de normas regimentais
da Casa.

Região perde quase 50 leitos
hospitalares em quatro anos

Dificuldade para conseguir atendimento cresce com situações mais críticas em
Guaratinguetá e Cruzeiro; deputado aponta falta de recursos para rede pública
Foto: Arquivo Atos
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Condenado
por estupro da
própria filha é
capturado

O deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV) e representantes de municípios da
região reclamam de uma
suposta redução na oferta de
vagas no AME (Ambulatório
Médico de Especialidades) de
Lorena. Eles afirmaram que
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Megaoperação
prende mais de
vinte na região
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Problema cada vez mais
frequente, a saúde continua
tirando o sono dos moradores da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do Paraíba). Entre as dificuldades
enfrentadas, conseguir vagas
para internação em hospitais
se tornou tarefa difícil.
Dados da Fundação Seade
mostram que em 2012 a
região tinha 4.400 leitos,
contando SUS (Sistema Único

de Saúde) e particulares. No
fim do ano passado, o número
diminuiu para 4.353, quase
cinquenta leitos a menos.
O levantamento apontou
que as duas cidades no Vale
que mais perderam leitos
foram Cruzeiro e Guaratinguetá. O deputado estadual
Padre Afonso Lobato (PV),
responsável pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde
na região, afirmou que o

maior problema é a falta de
recursos. Os hospitais deixam
de atender especialidades por
conta da defasagem na tabela
do SUS. “O grande problema
da saúde é o financiamento.
O dinheiro tem ficado cada
vez mais curto e não atende à
demanda. Muitos hospitais e
santas casas fecham as portas
e não conseguem atender”.
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Cidades reclamam de falta de Câmara de
vagas de atendimento no AME Tremembé

A PM capturou um homem
procurado pela Justiça por ter
estuprado a própria filha em
Pindamonhangaba, no último
final de semana. Com 46 casos,
o município é o quarto com
mais registros de violência
sexual contra mulheres no Vale
do Paraíba.

A Seccional da Polícia Civil
de Guaratinguetá realizou,
na última terça-feira, uma
megaoperação que resultou
na prisão de mais de vinte
criminosos na região. Em Lorena, um dos líderes do tráfico
de drogas na região do Vila
Hepacaré foi preso.
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o problema, que começou
há cerca de quatro meses,
obriga as prefeituras terem
um maior gasto no transporte
dos pacientes, que passaram
a serem atendidos na unidade
de Caraguatatuba.

denuncia
Pinda ao MP

Foto: Arquivo Atos
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Guará confirma fechamento de
maternidade ainda em 2017

Pacientes esperam por atendimento em corredor de Santa Casa

A Santa Casa de Guaratinguetá fechará a maternidade
ainda neste ano. A informação chegou à Câmara, mas
ainda não foi confirmada
oficialmente pela direção

do hospital, que passa por
queda no número de nascimentos e tem necessidade
de ampliação de outros
setores.
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Foto: Divulgação

Pinda recupera
praças com
parceria privada
Foto: Arquivo Atos

O prefeito Isael; saúde debatida

Após as recentes críticas do
prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), o setor da Saúde
de Pindamonhangaba voltou
a ser alvo de reclamações de
políticos de cidades vizinhas
na última semana. Além de
denunciar ao Ministério
Público estadual e federal a
interrupção da realização de
exames no Laboratório Municipal de Pindamonhangaba, a
Câmara de Tremembé cobra
a devolução dos recursos
pagos.
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Prefeitura
firma parceria
com Sesi
em Cruzeiro

Recuperação de praça em Pinda

Em parcerias com a iniciativa privada, Pindamonhangaba
iniciou na última semana a realização de obras de melhorias
na praça Emilio Ribas, mais
conhecida como praça São
Benedito, no Chácara Galega.
A expectativa do Executivo é
que outros espaços públicos
também sejam recuperados
através do apoio de empresas
e moradores.
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SILVEIRAS ROSA Os moradores de Silveiras entraram no trabalho para levar a importância da prevenção
contra o câncer de mama. Um grupo de pessoas participou de evento em praça no Centro da cidade. O mês
de outubro é marcado mundialmente pela forte campanha de conscientização de homens e mulheres sobre os
Pág. 8
perigos da doença e sobre as medidas para se evitar um diagnóstico tardio.

A Prefeitura de Cruzeiro
assinou no dia 20 um convênio
com o Sesi (Serviço Social da
Indústria) para oferecer atividades da unidade para o servidores municipais. O contrato
foi firmado entre o prefeito
Thales Gabriel Fonseca (SD) e
o diretor do Sesi de Cruzeiro
e Lorena, Mário Sérgio Alves
Quaranta.
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Vereadores
da base tentam
anular CEI contra
Fábio Marcondes
Requerimento barrado aponta
irregularidades na composição da
CEI; expectativa é que novo pedido
seja votado nesta segunda-feira
Rafaela Lourenço
Lorena

Os vereadores da base do governo de Lorena buscam anular a CEI
(Comissão Especial de Inquérito)
aberta contra o prefeito Fábio
Marcondes (PSDB), em outubro.
A ação é baseada a requerimento
que aponta o descumprimento de
normas regimentais da Casa.
Na última segunda-feira os vereadores Bruno Camargo (PMDB),
Cleber Maravilha (PRB), Bruninho
Ribeiro (PPS), Beto Pereira (DEM),
Fábio Matos (PCdoB), Washington
da Saúde (PPS), Luizão (PSDB) e
Wandinho (PSDB) tentaram colocar
para apreciação e votação dos demais vereadores, um requerimento
que aponta como irregular a definição da comissão para investigar o
caso, tornando nula a CEI aberta.
Segundo o vereador Bruno Camargo, a Câmara errou ao indicar
os vereadores as funções, que
deveriam ser feitas através de sorteio, e também por definir como
presidente o vereador que sugeriu
a abertura do processo, o que não é
permitido pelo Regimento Interno
da Câmara. “É de conhecimento que
essa CEI contra o Fábio Marcondes
nasceu morta, ela não existe, houve
um erro grave na composição dos
vereadores para apurar essa matéria. Essa escolha de vereadores não
pode acontecer”, frisou.
O pedido de arquivamento e nulidade foi apenas lido na última sessão e não votado devido o horário
de protocolo ter excedido o prazo
máximo de deliberação a leitura e
votação na Casa. Porém, Camargo
solicitou que a leitura fosse na íntegra e registrada em ata para que
todos saibam da validade jurídica
do documento.
O Executivo deve elaborar um
novo requerimento está semana

A diretoria do Recreativo Joana D’Arc, de Lorena, que levou a
construção de uma piscina ao ponto
de ser inaugurada, porém sem as
devidas cautelas de engenharia.
Na semana passada, o local teve
de ser interditado pela fiscalização
municipal pela aparente falta de
engenheiro responsável pelas obras,
e pelo fato de não constar registro
de projeto e ART no setor de engenharia da Prefeitura.

Faltam apenas 67 dias para o
vereador Breno Anaya se despeça da
presidência da Câmara de Cachoeira
Paulista (onde o mandato é de um
ano). Pela avaliação sumária da especulação política, o vereador deixa
o cargo com ‘menos brilho’ de como
iniciou, devido sua aproximação
de ‘fatos’ que foram contrários aos
interesses da população.

com conteúdo semelhante ao apresentado na última segunda-feira.
“Acredito que o teor continue o
mesmo sabendo que foi muito
bem elaborado pelo jurídico da
Prefeitura e assinado pelos oito
vereadores da base”, comentou
Camargo.
O presidente da Câmara, Waldemilson da Silva, o Tão (PR), afirmou
estar tranquilo em relação ao caso,
e que todos os trâmites realizados
para a definição da CEI foram
legais e de comum acordo dos 17
vereadores. E que a sessão foi interrompida por ele para que todos
os parlamentares se reunissem em
uma sala para compor a comissão.
Em relação a substituição de um
membro, vereador Pedro da Vila
Brito (PTB) por Maurinho Fradique
(PTB), também afirma ser legal
devido a questão partidária.
Segundo o Tão, o Executivo ou os
vereadores tiveram um prazo de
10 dias para recorrer da instalação
da CEI, seguindo o artigo 177 do
Regimento Interno, mas somente
35 dias após a data da ocorrência
veio a manifestação.
No momento o jurídico da Câmara responde todos os questionamentos abordados pelo jurídico do
Executivo, e segundo Tão, o melhor
caminho para a cidade é o comum
acordo entres os Poderes.
A CEI foi aberta em 18 de outubro para investigar supostas
irregularidades cometidas pelo
Executivo na compra fracionada
de peças. A medida foi classificada pela Prefeitura como uma
retaliação por parte da oposição,
já que a irregularidade apontada
foi descartada pela própria Casa
na aprovação das contas de 2013
por 16 votos contra um.
A expectativa é de que a proposta seja votada na próxima
segunda-feira.

A administração Marcus Soliva,
por estar superando as expectativas
em bairros de Guará como a Vila
Bela, que está recebendo obras que
há anos eram esperadas. Também a
Fazendinha (onde está sendo aplicado o Anti Poeira - pavimentação
a base do xisto betuminoso - para
melhorar o acesso e a qualidade de
vida dos moradores), além do Engenheiro Neiva e outros contemplados
com benfeitorias.

Os vereadores de Pinda, aparentemente com intenções eleitorais
para o ano que vem, que tem se
esquivado em defender a cidade
em detrimento dos ataques que a
administração pública tem recebido
do prefeito da vizinha Taubaté e do
presidente da Câmara de Tremembé, que forçam a barra para extrair
benefícios da saúde local.

Bastidores da Política
Filho ilustre

A Câmara de Guaratinguetá
reserva um momento especial na
sessão desta quinta-feira (26), para
homenagear o deputado estadual Padre Afonso Lobado com titulo
de cidadania por
relevantes serviços prestados
ao município.
A iniciativa foi
do presidente da
Casa, Marcelo
Padre Afonso Lobato Coutinho, o Celão, mas foi compartilhada pela
autoria aos dezessete vereadores por
serem unânimes no reconhecimento
ao trabalho do parlamentar pela terra
de Frei Galvão, inclusive pelo apoio
na conquista do status de Estância
Turística.

Cachoeira terceirizada

Corre na boca pequena que após
o golpe do prefeito Edson Mota em
cima dos funcionários de carreira
da saúde municipal, efetivando a
terceirização do setor e forçando
a barra nos pedidos de ‘demissões
voluntárias’, parece que agora seu
gabinete planeja o mesmo destino
para educação. Isto mesmo! Ao que
tudo indica, a turma do ‘Nota’ na
Câmara vai aprovar a terceirizada
da educação, pasta responsável pela
aplicação de 25% do orçamento do
município. Se na quebradeira da
saúde eles arrumaram ‘pasto bom’,
que dirá com a educação com esta
‘dinheirama’ toda. Vai ser mais que
uma terceirização, vai ser uma festa
com o dinheiro público…

E por falar em…

…terceirização Bem diferente
que a realidade de Cachoeira, a
quase vizinha Guaratinguetá, leia-se
Marcus Soliva, vai discutir com a
população e vereadores o método
de terceirização e modernização da
máquina pública. O presidente do
Legislativo, Marcelo Coutinho, o
Celão, está abrindo espaço na Casa
de Leis para analisar e votar a possibilidade da terceirização de alguns
setores da Saúde. Segundo proposta
do Executivo, a ideia a princípio é
terceirizar o Pronto Atendimento.
Outro assunto em pauta, é a criação
da secretaria de Mobilidade Urbana,
para agregar trânsito e segurança.

Um passo atrás

Parece que está prevalecendo o
bom sonso na maioria dos vereadores de Lorena, no tocante a CPI
instaurada contra a administração
do prefeito Fábio Marcondes, no
último mês. A base governista protocolou requerimento na sessão desta
segunda-feira, pedindo a extinção
da CPI por conter inúmeros vícios
e irregularidades de procedimento.
Diante da derrota, o protagonista da
‘tramoia’ tentou de todas as formas
impedir o recebimento da propositura, mas com a ‘faca no pescoço’,
o presidente Tão deliberou sobre a
leitura e possivelmente na próxima
semana, haverá votos suficientes

para arquivar sumariamente a investigação.

A revanche

Com sabor da derrota ‘nos dentes’, o vereador Elcio Vieira Filho
conseguiu artigos e trejeitos regimentais para ameaçar e tentar
intimidar os vereadores quanto ao
arquivamento da CPI, que tramita
pela Câmara de Lorena, por iniciativa dos governistas. Vieira prometeu
desdobramento em todas às instâncias da Justiça para tentar manter
a investigação que num primeiro
momento, segundo a especulação
política, foi armada para fazer o
‘prefeito sangrar’ com calúnias e
difamações como audivelmente se
ouve na tribuna da Casa.

a situação, a conta é simples: um
reclamam porque perdeu a fortuna
considerável que a administração
Domingues bancava no convênio
para o transporte de pacientes, e
outro, é por não ter ‘pernas próprias’
pra carregar seus próprios eleitores.

Saindo bem na foto

Comenta-se pelas esquinas de
Lorena que a intenção do vereador
Adevaldir da Funerária em inaugurar
uma piscina construída no recreativo Joana D’Arc, ‘babou’ no último
sábado. Segundo a boca pequena,
a Fiscalização teve que embargar o
espaço pelo simples fato da construção não ter até o presente momento
um engenheiro responsável, muito
menos projeto protocolado na Prefeitura. Disseram ainda que o referido
clube está totalmente desprovido de
alvarás, tanto da municipalidade,
como dos bombeiros.

A vereadora Gislene Cardoso
‘pegou carona’ no Comitê Itinerante
que atende a população de Pinda
em seus próprios bairros, para fazer
seu comercial. Nos últimos dias ela
ganhou destaque nas redes sociais
ao participar do encontro do ‘esquadrão’ do Executivo (secretários,
assessores e o
próprio prefeito)
com os moradores do bairro do
Goiabal, onde
foram atendidos
e ouvidas as reiGislene Cardoso
vindicações dos
moradores e lideranças de associações. A vereadora defendeu que
através do Comitê e de seus requerimentos conseguiu atendimento
aos bairros Mantiqueira, Campinas,
Triangulo e além de outros o Delta.
Disseram que pior fizeram dois vereadores que pensam em ser prefeito
um dia, que não se saíram da zona de
conforto da Câmara para os bairros,
e ainda criticaram.

Líder & liderança

A porta do ‘CEU” fechada

Pegando pilha

Não convidem para…

Mais uma do Papa

Os embates na tribuna da Câmara
de Lorena ficaram mais empolgantes depois que o vereador Bruno
Camargo, sempre com riquezas de
detalhes, passou a defender o prefeito Fábio Marcondes e seus atos
administrativos,
em detrimento
dos escrachos da
dupla Adevaldir
Papa Defunto
e Elcio Vieira
Filho, na tribuna. Apesar de
Marcondes ter o
vereador Luizão Bruno Camargo
como seu líder no plenário, é na liderança do PMDB, ou seja, em Bruno
Camargo, que ele tem conseguido a
resposta à altura e em tempo real aos
ataques sofridos.
A população de Pinda foi surpreendida na última semana com mais
um ataque de lideranças de cidades
vizinhas ao prefeito Isael Domingues. Após o prefeito de Taubaté,
Ortiz Junior, reclamar a falta do
aporte financeiro de Isael, quer dizer, da Prefeitura à sua saúde, quem
pegou pilha no mesmo discurso
foi o presidente da Câmara de Tremembé, Adilson do Santos, só que
reclamando a falta de exames aos
moradores de sua cidade no Laboratório Municipal de Pindamonhangaba, que passa por reformulação.
E para quem acompanha de perto

Vazou pelos cafezinhos mais
frequentados de Guará que em fase
de audiências públicas para validar
o esperado projeto do TUG, popularmente chamado de licitação
do transporte público, a Prefeitura
agendou as datas e os locais, mas
alguém da administração (só não
sabem quem) esqueceu de avisar os
responsáveis pelos espaços escolhidos. Disseram que na segunda-feira
a noite, quando chegaram no CEU Centro de Esportes Unificado - para
a primeira audiência, as portas estavam fechadas. Imaginem o stress.
Ah! Existem ainda duas agendadas,
uma na secretaria da Educação e
outra na Câmara, a do CEU reagendada. Espera-se que desta vez,
os organizadores combinem com os
‘porteiros’…
…a mesma picanha
Em ritmo de bastidores na
Câmara de Guará, os vereadores
Marcio Almeida e João Pita, ainda
que o churrasqueiro seja o próprio
presidente Celão, com toda sua
habilidade‼!

Mensagem cifrada

Aqueles três parlamentares que
atuam próximo a imagem da Piedade, à sombra das palmeiras imperiais, e que o drama de um é
o mesmo do outro. Todos com o
mandato em risco; se derrubar um,
os outros caem também...

‘A dança da vaca loca’

O vereador Sandro Felipe tem
sido assunto em vários bairros de
Cruzeiro. Circulou pelas redes
sociais esta semana, que além do
vereador não estar conseguindo
falar a mesma linguagem com
os moradores do Itagaçaba (seu
domicílio eleitoral), está em falta
também com os eleitores de outros
bairros da cidade, por ter se ausentado desde a abertura das urnas
em outubro do ano passado. Esta
semana, para piorar a situação,
Sandro conseguiu a proeza de
dar um rolê com o prefeito Thales
Gabriel para ver obras e conversar
com moradores, mas o itinerário

O vereador Sandro Felipe, o prefeito Thales Gabriel e um morador,
aparentemente ensaiando uma coreografia nova no bairro do Itagaçaba

escolhido (seu bairro) acabou confirmando seu bairrismo. Segundo
uma das fotos no Facebook, parece

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá

que eles até dançaram durante uma
das visitas; vereador, prefeito e um
morador…
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Santa Casa de Guará confirma fechamento
do setor de maternidade ainda neste ano
Informação dada por presidente da Câmara gera debate; Frei Galvão deve assumir demanda
Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guaratinguetá fechará a maternidade
ainda neste ano. A informação chegou à Câmara, mas
ainda não foi confirmada
oficialmente pela direção do
hospital, que passa por queda
no número de nascimentos e
tem necessidade de ampliação de outros setores.
Entre 10 e 15 partos são
realizados por mês no hospital, através de convênios ou
procedimentos particulares.
A baixa demanda e o alto
custo com os nascimentos
pesaram na decisão. O hospital pretende ampliar os
atendimentos da oncologia
e utilizar o espaço da maternidade.
O diretor administrativo
da Santa Casa, João Marcos
Romain, foi procurado durante a semana para responder
sobre o fechamento, mas ele
não foi encontrado.
Em contrapartida, o presi-

Acesso principal ao setor de maternidade da Santa Casa de Guaratinguetá; Santa Casa se prepara para transferir atendimento ao Frei Galvão

Vereadores aprovam
revogação da taxa dos
Bombeiros em Lorena

dente da Câmara de Guaratinguetá, Marcelo Coutinho,
o Celão (PSD), confirmou que
a informação chegou até à
Câmara. “A diretoria resolveu
fechar a maternidade, pensando na expansão de outros
segmentos que necessitam de
ampliação, como é o caso da
oncologia”.
Para Celão, a população
não sofrerá nenhum prejuízo
nos atendimentos, já que os
usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) vão continuar
sendo atendidos no Hospital
Frei Galvão. Os partos através
de convênios ou particulares
também serão realizados no
hospital. “Essa foi a fala da
direção da Santa Casa”, destacou o presidente da Câmara.
O vereador Marcelinho da
Santa Casa (PSD), presidente da Comissão de Saúde e
membro diretivo do hospital
também foi procurado, mas
afirmou que apenas a direção
da Santa Casa poderia responder. O Hospital Frei Galvão vai assumir a demanda.
Foto: Arquivo Atos

Convênio segue até dezembro; decisão para devolução
de valor arrecadado com tarifa aguarda acórdão do STF
Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena se
antecipou ao acórdão do STF
(Supremo Tribunal Federal)
e encaminhou à Câmara um
projeto que extingue a Taxa
dos Bombeiros no município. Em segunda votação, a
proposta foi aprovada por
unanimidade nesta segunda-feira. O repasse segue até
dezembro.
De acordo com o secretário de Negócios Jurídicos
de Lorena, Adriano Aurélio,
com a aprovação do projeto,
a partir do ano que vem o
Executivo não cobrará mais
a taxa que era destinada
ao Febom (Fundo Especial
da Base de Bombeiros) que
custeia o convênio com a

unidade instalada no município.
Com o recursos arrecadados no início do ano junto
aos recebimentos do IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano), a Prefeitura garante os serviços prestados
pela corporação até o final
do ano, e que possivelmente
podem ser paralisados em
2018 devido à falta de recursos próprios para manter
o funcionamento da base.
“Não teremos condições de
manter esse convênio com
recursos próprios, e segundo
informações do próprio Corpo de Bombeiros, o Estado já
está estudando uma alternativa para a manutenção não
só da unidade de Lorena
como também de outras,
porque a decisão do STF

atingiu todos os municípios,”
comentou Aurélio.
Em dezembro, a Prefeitura
notificará os Bombeiros para
rescindirem o convênio, mas
até lá nada será mudado na
cidade.
Em relação ao ressarcimento dos valores pagos
pela população, o secretário
disse que aguarda a publicação do acórdão do STF, já
que ainda não há um decisão
sobre este tema. “A gente não
sabe o teor total da decisão.
Foi atribuído a repercussão
geral no sentido que o município não pode criar uma
taxa para custeio dos bombeiros, mas não se fala nada
em devolução, até porque o
serviço foi prestado”.
Enquanto o governo do
Estado não propõe soluções

Bombeiros que fazem parte do agrupamento de Lorena; cidade extinguiu tarifa antecipando decisão do STF

para as despesas das corporações em cidades paulistas,
a Prefeitura de Lorena sugeriu, como alternativa, que a
iniciativa privada junto ao
Executivo possam se reunir
para propor um convênio
com os Bombeiros, já que o
Município não pode custear
todos os gastos. “Aí já vai
depender de uma reunião
do prefeito com o Corpo de
Bombeiros pra poder anali-

sar quais são as possibilidades, talvez custear a alimentação ou combustível, mas aí
já vai de entendimento entre
a Prefeitura, Bombeiros e a
iniciativa privada. Com certeza conversas futuras”, frisou.
Desde 2014, o valor arrecadado com a taxa é depositado numa conta específica
do Febom. O dinheiro é administrado pela corporação
e pela Prefeitura, que faz os

repasses de acordo com as
indicativas dos Bombeiros.
Até o momento, além de
despesas fixas como manutenção e alimentação, a taxa
foi investida na construção
da atual base da corporação,
após quatro anos de funcionamento em sede provisória
no CSU (Centro Social Urbano), e também na aquisição
de viaturas para a prestação
dos serviços.

Saúde de Lorena recebe emenda parlamentar de R$ 260 mil
Recurso foi indicado pelo deputado federal Orlando Silva; esporte deve ser contemplado no próximo ano
Foto: Divulgação PML

Foto: Arquivo Atos

Reunião entre o prefeito de Lorena Fábio Marcondes e o deputado Orlando Silva para assinatura de liberação de verba; rede municipal de saúde recebe aporte de R$ 260 mil
Da Redação
Lorena

Durante visita à região na
última sexta-feira, o deputado federal e ex-ministro do
Esporte, Orlando Silva (PCdoB), confirmou a libração
de emenda parlamentar de

R$260 mil para o setor da
saúde de Lorena. No encontro
com o prefeito Fábio Marcondes (PSDB), o parlamentar
comprometeu-se a destinar
novos recursos para o Município no ano que vem.
A vinda de Silva ao Vale
do Paraíba estava agendada

para ocorrer no fim de maio,
porém acabou adiada devido
ao falecimento do pai de um
dos líderes do PC do B.
Na manhã da última sexta,
o deputado participou de
uma reunião com o prefeito
de Cruzeiro, Thales Gabriel
Fonseca (SD) e um grupo de

vereadores para discutirem
os setores municipais que
enfrentam maiores dificuldades e que poderiam ser
beneficiados por uma futura
emenda parlamentar.
Na sequência, por volta das
16h, o ex-ministro desembarcou em Lorena, onde foi

recebido pelo vereador, Fábio
Matos (PCdoB), que o acompanhou em uma reunião no gabinete do chefe do Executivo. “É
um grande prazer termos em
nossa cidade a visita do deputado, que deixou sua marca na
história da política nacional
ao ocupar o cargo de minis-

tro em 2006. Fico muito feliz
pelo fato dele ter atendido o
meu pedido e encaminhado
esta emenda que contribuirá
muito para a pasta da Saúde”,
afirmou Matos.
Além de explicar o destino
da emenda, Silva revelou que
existe a previsão da chegada
de mais recursos para Lorena
no ano que vem. “Estes R$260
mil foram encaminhados para
a compra de um veículo que
será usado para transportar
pacientes. Protocolei hoje um
novo pedido de emenda para
que a cidade seja contemplada com R$ 250 mil para
serem investidos na área do
Esporte”.
Após se reunir com Marcondes, o deputado federal
visitou o CSU (Centro Social
Urbano) no Nova Lorena.
Na sequência, a comitiva do
PC do B se dirigiu à Taubaté, onde Silva recebeu, na
Câmara, o título de cidadão
honorário.
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Prefeitura divulga aumento de 45%
no atendimento da saúde em Guará
Números informados pela secretaria representam agendamentos de consultas
e exames na rede pública municipal; salto foi de 77 mil para 112 mil consultas
Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guaratinguetá, que mantém parceria com a Prefeitura para atendimento municipal; rede registrou aumento na demanda

Câmara de Tremembé
denuncia Pinda ao MP

O número de atendimentos
na rede pública da saúde de
Guaratinguetá teve um salto
neste ano. Em 2016, foram
mais de 77 mil agendamentos
entre janeiro e setembro. No
mesmo período deste ano, o
índice foi superior a 112 mil.
Para o prefeito Marcus Soliva
(PSB), o número ainda não é
o suficiente para atender as
filas de espera pelas consultas
e exames.
De acordo com dados informados pela secretaria de Saúde, apenas os procedimentos
de cardiologia geral, dermatologia geral e geriatria geral
tiveram redução, comparados
aos atendimentos realizados
entre janeiro e setembro de
2016.
Em contrapartida, as consultas de clínico geral apresentaram salto de 9.523 para
16.136 agendamentos no mesmo período. Outro atendimento que teve grande elevação foi
o de odontologia, de 11.523
Foto: Reprodução

para 15.640. No total, a alta foi
de 77.422 procedimentos para
112.823, o que representa
uma demanda superior a 45%
neste ano.
Antes era necessário que o
morador procurasse o centro
de saúde para marcar exames.
O número de vagas era mais
limitado, e pela grande procura concentrada em apenas um
dia, muitas pessoas passavam
a noite toda aguardando o
início dos agendamentos. Esse
período ficou conhecido como
a “fila da madrugada”.
Mas com os agendamentos
realizados por telefone, e não
pessoalmente, o serviço registrou aumento devido a demanda reprimida que existia. Para
o prefeito de Guaratinguetá,
o aumento no número de
atendimentos é consequência
das novas ações da saúde municipal. “A fila da madrugada
era um fator impeditivo para
o cidadão procurar a saúde
pública”, afirmou o prefeito.
“O que acontecia era uma
demanda reprimida. As pessoas não iam à fila, desistiam,
se viravam, faziam consultas
particulares, e acabavam não
sendo atendidas pelo setor
público”, concluiu Soliva.
Com o fim da fila da madrugada e a implantação de novos
métodos de agendamentos, a
consequência foi o aumento
no número de atendimentos.
“Foi suficiente para atender as
filas? Não. Aumentou-se mais
ainda o número de pessoas
procurando o (SUS) Sistema
Único da Saúde”.
Foto: Arquivo Atos

Ação é causada por suposta interrupção de exames
no Laboratório Municipal; Pinda nega acusação
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após as recentes críticas
do prefeito de Taubaté, Ortiz
Junior (PSDB), o setor da
Saúde de Pindamonhangaba voltou a ser alvo de
reclamações de políticos de
cidades vizinhas na última
semana. Além de denunciar
ao Ministério Público estadual e federal a interrupção
da realização de exames no
Laboratório Municipal de
Pindamonhangaba, a Câmara
de Tremembé cobra a devolução dos recursos pagos.
Na tarde do último dia

18, o chefe do Legislativo
de Tremembé, Adriano dos
Santos (PV), publicou em seu
perfil, no Facebook, um vídeo
afirmando que os moradores
estão sendo prejudicados
pelo Laboratório de Pinda,
que desde maio deixou de
atender a demanda. Ele criticou o município vizinho
por não realizar o serviço
(de exames de sangue, fezes
e urina) mesmo recebendo, desde junho, R$ 40 mil
mensais para atender os
pacientes de Tremembé.
O parlamentar cobrou ainda a devolução dos recursos,
que somam quase R$ 200

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
LORENA REALIZARÁ PRIMEIRA REUNIÃO COM A POPULAÇÃO PARA
EXPLICAR O PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE
A Prefeitura Municipal de Lorena convida a população para participar da
primeira reunião sobre a composição do Conselho Municipal de Política de
Desenvolvimento Urbano (Conselho da Cidade - CONCIDADE) a ser realizada no dia
30 DE OUTUBRO DE 2017, às 10 horas, na Casa da Cultura de Lorena - Rua
Viscondessa de Castro Lima, nº 10 (Centro).
O Conselho da Cidade foi criado pela Lei Complementar nº 266 de 15 de
dezembro de 2016 - que revisou o Plano Diretor de Lorena – e será composto por
representantes do Poder Público e da sociedade civil.
Esse encontro servirá para apresentar o CONCIDADE LORENA e explicar para
os presentes como se dará o processo de eleição dos primeiros conselheiros
titulares e suplentes.

mil. “O Ministério Público
federal e estadual estão
cientes desta situação. Não
vamos ficar inertes e não deixaremos isto acontecer com
a população de Tremembé.
Já esgotamos nossas negociações para que a situação
fosse resolvida, mas infelizmente fomos obrigados a
partir para o campo judicial”,
afirmou Santos.
A reportagem do Jornal
Atos solicitou um posicionamento da Prefeitura de
Tremembé sobre o caso,
mas nenhuma resposta foi
enviada até o fechamento
desta edição.
Outro lado – Em nota
oficial, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que
nunca houve paralisação total na realização dos exames
pactuados com Tremembé,
e que eles continuam sendo
realizados, pois alguns estão
vigentes até dezembro.
Durante uma reunião realizada em maio, na Diretoria

urbanística e de política urbana. A principal atribuição dos Conselheiros a serem
eleitos será de acompanhar a aplicação do Plano Diretor, conforme disposto no
Estatuto

da Cidade,

a fim de avaliar

desenvolvimento urbano do Município.

e propor

ações

voltadas para o

Regional de Saúde, representantes de Tremembé teriam
sido comunicados dos problemas com o laboratório de
Pinda, e que foi esclarecido
que o município não realizaria exames acima do valor
pactuado com Tremembé,
pouco mais de R$ 472 mil
anuais. Além disso, faltam
apenas R$ 34 mil para que
a cidade vizinha tenha esgotado o valor acordado.
A nota frisou que “nos
anos anteriores, Tremembé
estava acostumada a realizar exames acima do valor
pactuado, e que em 2016
realizamos para Tremembé
aproximadamente R$ 500
mil acima do valor pactuado,

custos estes bancados por
Pindamonhangaba”.
Rotina? – Esta foi a segunda vez em menos de um mês,
que a gestão do prefeito Isael
Domingues (PR) foi criticada
por uma cidade vizinha. Em
21 de setembro, Ortiz Junior classificou como “uma
droga” o atendimento de
urgência e emergência de
Pinda. Ele apresentou um
levantamento que apontou
que de maio a agosto, 1.463
pindamonhangabaenses
foram atendidos pelas unidades de saúde de Taubaté.
O tucano ameaçou ainda
mover uma ação de reparo
de danos para a cobrança de
ressarcimento dos pacientes

importados.
Em resposta, Isael divulgou
dados que mostraram, que
de maio a setembro, Pinda
também registrou uma alta
demanda de taubateanos
atendidos. Os números revelaram que o Pronto Socorro recebeu em média 150
taubateanos por mês, apenas
25 a menos do que o balanço
de Taubaté afirmou atender
em seu Pronto Socorro e nas
UPA’s (Unidade de Pronto
Atendimento).
O prefeito enfatizou ainda que é normal o fluxo de
pacientes entre as cidades
vizinhas, pois o atendimento
pelo SUS (Sistema Único de
Saúde) é universal.

Cruzeiro recebe Feira do Produtor Rural
Da Redação
Cruzeiro

CONCIDADE é órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Obras e
Planejamento Urbano responsável pelo controle social de matérias de natureza

O presidente da Câmara de Tremembé, Adriano dos Santos e o prefeito de Pinda Isael Domingues

Contando com uma série
de alimentos de qualidade,
a Feira do Produtor Rural
teve início na primeira quinta-feira de outubro, na praça

Dr. Antero Neves Arantes, a
Praça da Rua Sete, em Cruzeiro. A feira terá uma edição
a cada semana, sempre às
quintas-feiras, das 17h às
21h.
Com apoio da Prefeitura,
a Feira do Produtor tem

como objetivo proporcionar
ao produtor rural vender
seus produtos como ovos,
frutas, legumes e verduras
diretamente ao consumidor
evitando intermediários
(atravessadores).
Para participar do evento,

os produtores rurais do
município passaram por um
treinamento de sete meses,
em um programa do Senar
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em parceria
com o Sindicato Rural de
Cruzeiro e Lavrinhas.
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Cidades reclamam de falta de
vagas de atendimento no AME
Silveiras, Piquete e Lavrinhas cobram mudanças; deputado crítica redução na oferta

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Regional

O deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV) e representantes de municípios da
região reclamam de uma
suposta redução na oferta de
vagas no AME (Ambulatório
Médico de Especialidades) de
Lorena. Eles afirmaram que
o problema, que começou há
cerca de quatro meses, obriga as prefeituras terem um
maior gasto no transporte
dos pacientes, que passaram
a serem atendidos na unidade de Caraguatatuba.
Inaugurado em julho de
2016, o AME de Lorena
foi construído através de
um investimento superior
a R$3 milhões. A unidade,
que abrange 17 municípios,
possui equipamentos capazes de realizar exames de
31 especialidades médicas.
Na última semana, o ambulatório virou alvo de uma
série de críticas de políticos
da região. “Os municípios
alegam que o AME Lorena
vinha atendendo bem a demanda, mas de que alguns
meses para cá foi reduzindo
a oferta de serviços. Quero
entender por que isso está
ocorrendo, pois de nada
adianta o Estado ter construído um AME que não
consegue atender a região”,

A entrada do AME de Lorena; sistema estadual projetado para atender 17 cidades é alvo de crítivas de prefeituras; governo Alckmin nega falhas

disparou Padre Afonso, que
garantiu que Lavrinhas,
Silveiras e Piquete não estão conseguindo efetuar o
agendamento de consultas
para algumas especialidades,
Foto: Arquivo Atos

porque são liberadas no máximo cinco vagas por mês.
A maioria das reclamações
concentra-se na dificuldade
de agendar exames de especialidades como ortopedia,

oftalmologia e endocrinologia pediátrica.
A prefeita de Piquete, Teca
Gouvêa (PSB), detalhou os
problemas enfrentados pelo
Município diante da dimi-

nuição na oferta de vagas.
“Infelizmente esta situação
do ambulatório não condiz
com a justificativa de sua
construção, que era atender
de forma igualitária todas as
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cidades da região. Também
estamos tendo um alto custo com o transporte, já que
diversas vezes o AME de
Lorena encaminha nossos
moradores para a unidade
de Caraguatatuba”.
A diretora de Saúde e responsável pelo setor de Regulação de Silveiras, Andreza
Maura de Lacerda, descreveu
as dificuldades enfrentadas
pelos pacientes do município. “Estamos cada vez mais
sem vagas. Continuamos sem
porta de entrada e a quem
recorrer. As prefeituras do
Vale Histórico estão em
conversa, porém sem muita
luz no fim do túnel”.
A reportagem do Jornal
Atos solicitou um posicionamento da Prefeitura de
Lavrinhas, mas nenhuma
resposta foi encaminhada
até o fechamento desta edição.
Estado – Em nota oficial, o
DRS Taubaté (Departamento
Regional de Saúde) afirmou
que as informações citadas pelo deputado estadual
Padre Afonso Lobato não
procedem. Além disso, “no
momento, não há qualquer
dificuldade no agendamento
de consultas, e inclusive os
Ambulatórios Médicos de
Especialidades de Lorena e
Caraguatatuba ultrapassam
as metas de atendimento
estipuladas”.
O DRS ressaltou que o AME
de Lorena realizou mais de
20,6 mil atendimentos mensais entre julho e setembro e
, contanto os nove primeiros
meses de 2017, a unidade
teve uma média de absenteísmo (falta de pacientes
em exames agendados) de
17,7%, o que equivale à ausência de 4.354 pacientes.

Hospitais da região perdem quase
cinquenta leitos em quatro anos
Problema é considerado mais crítico nas cidades de Guaratinguetá
e Cruzeiro; deputado aponta falta de recursos para atendimento
Rafael Rodrigues
Região

Pacientes esperam por atendimento na Santa Casa em Cruzeiro

Problema cada vez mais
frequente, a saúde continua
tirando o sono dos moradores da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do Paraíba). Entre as dificuldades
enfrentadas, conseguir vagas
para internação em hospitais
se tornou tarefa difícil.
Dados da Fundação Seade
mostram que em 2012 a
região tinha 4.400 leitos contando SUS (Sistema Único de
Saúde) e particulares. No fim
do ano passado, o número
diminuiu para 4.353, quase
cinquenta leitos a menos.

O levantamento apontou
que as duas cidades no Vale
que mais perderam leitos
foram Cruzeiro e Guaratinguetá.
O deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV), responsável pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde
na região, afirmou que o
maior problema é a falta
de recursos. Segundo ele,
hospitais deixam de atender
especialidades por conta da
defasagem na tabela do SUS.
“O grande problema da saúde
é o financiamento. O dinheiro
tem ficado cada vez mais curto e não atende à demanda.
Muitos hospitais e santas

casas fecham as portas e não
conseguem atender”.
O parlamentar não está
otimista quanto à melhoria
do atendimento na saúde,
principalmente quando o
assunto é abrir novos leitos
nas cidades que possuem
alguma unidade hospitalar.
“Não existe possibilidade de
abrir novos leitos, porque os
que temos precisam ter mais
efetividade. Se não houver
um financiamento melhor
não tem como abrir”.
Guaratinguetá – Em nota,
a secretaria de Saúde de
Guaratinguetá confirmou a
redução de 43% no número
de leitos, nos últimos cinco

Pinda recupera praças com
apoio da iniciativa privada

anos, de 2012 a 2016, mas
que a nova gestão conseguiu
estabilizar o quadro, sem nenhuma perda contabilizada
nos últimos nove meses. A
secretaria alegou ainda que
medidas estão em estudo
para ampliação no número
de internações e espera terminar o ano com aumento
nas estatísticas.
Cruzeiro – O interventor da
Santa Casa, João Mário Martins, disse que 13 leitos de
pediatrias foram desativados,
porém um estudo está sendo
realizado para abertura de
13 leitos de clínica médica
para substituição dos que
foram fechados.
Foto: Divulgação PMP

Município recebe apoio de R$ 70 mil de empresários;
recursos são viabilizados após publicação de decreto
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Em parcerias com a iniciativa privada, Pindamonhangaba iniciou na última
semana a realização de obras
de melhorias na praça Emilio
Ribas, mais conhecida como
praça São Benedito, no Chácara Galega. A expectativa
do Executivo é que outros
espaços públicos também
sejam recuperados através
do apoio de empresas e moradores.
No início do ano, o prefeito
Isael Domingues (PR) baixou
um decreto que permite
pessoas físicas ou jurídicas
realizarem doações volun-

tárias à Prefeitura. Além de
economizar dinheiro público,
a medida é uma forma do
Município angariar recursos
para compra de materiais e
para a realização de obras.
O decreto possibilitou que
a Prefeitura recebesse, no
fim de agosto, a doação de
vinte notebooks da empresa Novelis. A maioria dos
equipamentos eletrônicos
é utilizada nas unidades da
saúde da cidade.
Já no início do mês foi a
vez do Executivo receber a
doação de R$ 35 mil para
a revitalização da praça do
São Benedito. “Já tínhamos
um projeto concluído para
promovermos melhorias

neste local, e um morador
acabou gostando muito da
ideia, decidindo efetuar a doação do recurso necessário. É
importante esclarecer que o
doador não dá o dinheiro em
espécie ao Município, mas
sim as notas fiscais da compra dos produtos que serão
usados na obra”, explicou a
secretária de Infraestrutura
e Planejamento, Marcela
Franco.
A obra consiste na remodelagem do sistema paisagístico, substituição de bancos,
melhorias na iluminação e
plantio de novas espécies de
plantas e flores.
A chefe da pasta revelou
ainda que outro espaço pú-

Funcionário da Prefeitura de Pinda durante recuperação da praça São Benedito, no Chácara Galega

blico receberá um serviço
semelhante nas próximas
semanas, também custeado
por uma doação. “Recebemos
R$ 35 mil para realizarmos
mudanças na praça Monsenhor Marcondes, no Centro.

Esperamos que as melhorias
nas duas praças sejam concluídas até o fim do mês que
vem. Este decreto do prefeito
representa um importante
marco, e torcemos para que
outras empresas ou pessoas

físicas decidam contribuir
com novas doações”, concluiu
Marcela, que preferiu não
revelar o nome dos dois doadores que disponibilizaram
recursos para a recuperação
das praças.
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(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 981164858 - Rod. Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)36371126/ wats 99649-1193 M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito M. César
AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra terra - terraplenagem - aterro desaterro - F: 99716-1106/
98244-9866/99160-7995 - Pinda

FOTOGRAFIAS
Manoel C. Ribeiro, 4950 FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637Cidade Nova - Pinda
1998 - foto p/documentos - R.
AUTO FUNILARIA E PINTURA José S. Cardoso, 84 (Atrás
Oficina, borracharia, funilaria Bradesco) Moreira César
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
GAS
CIZA - Rua José Tebega 650 fdos - F: 99168-5617/99189-3222 SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Moreira César - Pinda
Av. Dr. Fontes Junior 692 AUTO PEÇAS E ACESSORIOS M.Aurea - Pinda
Wolf Centro Automotivo - Serv.
IMOBILIÁRIAS
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen Brasil Consultoria Imobiliária
troautomotivo@ gmail.com Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-F:99613-3668/3642-9174/ID 1643/99199-2065 fax: 36429146 -Cidade Nova - email:
918*14338 Cidade Nova
elizete.brasil@hotmail.com.br
BARES E LANCHONETES
LANCHES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos Sol Lanches especiais - trailler
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti- frente ao CIZA - DISK 35276886/99118-9175/98868-3218 queira - M.César
Moreira César
BARBEARIA
LAN HOUSE
Barbearia BONNIE & CLYDE Av. Fco Lessa Junior (via Home V ideo - Av. José A.
expressa) ao lado Padaria Mesquita 114 - Moreira César
Paned’oro -F: 99110-1007/
LAVANDERIA PROFISSIONAL
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
(barbearia do Léo)- F: 99244- Caçapava nº 290 - Cidade
8811 - Alameda dos Manacás, Nova - F: 3645-4022 email:dinizleal@outlook.com
676 - Ipe II - Moreira Cesar

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127- CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
Moreira Cesar
SERLI CABELEIREIRA UNISEX Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
AUTO MECÂNICA E
Santos, 190 - Mantiqueira
ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES CASAS DE FERRAGENS
Centro técnico de transmissão automática e direção Ferragens Picoli - Ferragens,
hidráulica - F: (12) 3642-4104/ Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
3643-4234 - www.pacificauto Janeiro, 348/350 – Cidade Nocenter.com.br R.Luiza Mar- va - F: 3645-8901/ID 964*6519
condes de Oliveira 160 - Pinda
DROGARIA
Serviço Auto Mecânica Jaguar - F: 99773-9876 - Rod. Drogaria do JORGE - Av. José
Manoel César Ribeiro - Nº Augusto Mesquita 390 - F:
4753 - Cidade Nova - Pinda 3637-3845 - Moreira César
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 - ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
Rua Alcides Timótio Ferreira ESTEC - Escritório de Contabidos Santos 545 - Mantiqueira lidade Técnica - F: 3641-1314 AUTO ELÉTRICO AVENIDA – estec_pinda@uol.com.br Serviços Alternador - motor de Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
partida, instalações em geral. 452/B - V.S.Benedito - M.César
Trabalhamos com bateria,
FESTAS
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C. Franciele Festas - Rua Jataí nº
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
RENATO DIESEL B. E INJET – Eloina - www.francielefestas.
Tel 3643-4780 - Av. Prof. com.br Pinda

ALUGO

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento W.R. - lavagem, higienização e polimento - F: 982724562 - Rua Ryoiti Yassuda, 90 Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César
LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira
LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-

CARRETO mudanças

Casa - Pque das Nações - c/dorms.,
3 DE LORENA
PREFEITURA
banhs., coz,m sala, garagem p/2carros EXTRATO DE CONTRATO
Tr.F: (12) 99131-9297 - Pinda
DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 444/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
ALUGO
OBJETO: A aquisição de troféus e medalhas personalizados para premiação do Torneio
Ponto comercial - Moreira Cesar F:(12)
da
Padroeira
de Futsal- 2017.
avenida
principal
c/200m2 AC. R$
CONTRATADA:
ZANOELO
IND. -DE
TROFÉUS E MEDALHAS LTDA
800,00. Tr.F: (12)
99112-6620
Pinda
CNPJ: 81.839.540/0001-65
VENCEDORA DOS
1,2,3,4,5,6,7.
email.:ITENS:
contato.jemepis@gmail.com
VALOR TOTAL: R$ 5.244,68 (Cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta
& centavos)
M EPI’S E UNIFORMES
eJoito
Calçados
VIGÊNCIA: 30 ( trinta
) dias. de segurança
Capacetes - Sinalização
DATA DA ASSINATURA:
14/09/2017.
Luvas - Óculos

De 2ª a domingo

99113-0857
99704-0628

(12)

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

Máscara de solda
Uniformes industriais
Etc.
PREFEITURA DE LORENA

Rod. Ver. Abel Fabricio Dias, 925 - V.S. Benedito
Aviso de Revogação de
Pindamonhangaba/SP

Itens de Processo Licitatório
Pregão Presencial nº. 86/2017 – Processo nº 451/2017
O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do item: 03, tendo em vista que a
Sessão Pública resultou fracassado para este item, no Processo de Licitação que tem por
objeto a aquisição de equipamentos para o Centro de Reabilitação Tipo III do Município
de Lorena, com base nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 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.

Marcelo Mini-mercado - Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
Dr. Fontes Junior nº 880 MOTOCICLETAS
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223
G.T. MOTOS - Disk serviços
MAQUINAS E GELADEIRAS 3645-5888/99188-2579 - Manut.
CONSERTO de máquinas e peças e acessórios - Pque
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - S.Domingos - Pinda
F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
MANUTENÇÃO MECÂNICA Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
KFG Auto Center - Injeção elePAPELARIA
trônica, suspensão, freio, alinhamento, cambagem, mecâ- Moriá Dê Presentes - material
nica em geral, borracharia. Rua escolar, cosméticos, brinqueWillian Oscar P.Neto nº 103 - F: dos e embalagem em geral. F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda 3637-3280/99103-0375 - Rua
M.J Manutenção Mecânica - Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I PADARIA
M. César - Tel: (12) 3641-1957 Cel: 7819-2542 - ID 113*14471 Padaria e Confeitaria do Jacaré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Margaridas 607 - Vale
MATERIAIS PARA
das Acacias - Moreira César
CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta Padaria Confeitaria e Restauempresa: ROCHA Casa e Cons- rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
trução F: 3641-2181/99614- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
SANTOS - Santunino Ramos Sta Cecília Site: www.padaria
da Silva - Rua Guilherme Nico- santacecilia. com.br F: 3643letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- 1749/3522-3490/99220-6247
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
ÇÃO - Mat. para Construção - José Benedito Alves dos SanMatriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 - tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648PNEUS
4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO Auto Center PRIMOS PNEUS CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, pneus, freios, alinhamento,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 - balanceamento, escapamenCidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 tos, troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
constr. e madeiras - Tel 3641- PNEUS BARATO - F: 3642-8115
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
Adhemar César Ribeiro, 1910. do Cardoso - Pinda
Moreira César
PIZZARIAS, SALGADOS E
Depósito Pindense - Tel 3637LANCHES
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS 3648-4799 - Pinda
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I R: José Teberga, 650 – próx.
MERCADOS E MERCEARIAS Cisas – Moreira César
1552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 992155270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias
RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br
RESTAURANTES E
LANCHONETES
Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Francisco nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS TADEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda
ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar
SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira Moreira Cesar
SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles - Rua Pedro J.O.S. da
Amaral 91 - V.S.Benedito - F:
3641-1216
TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/78174501/99739-1570/99736-0892
VIDRAÇARIA
V idraçaria Lucas - Tel F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 125/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de um (01) veículo,
zero km, tipo pick-up, cabine dupla, 4x4, fabricação/modelo mínimo
2017/2017, motor à diesel, para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do
bairro dos Macacos neste município, conforme descrição constante
do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S)
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO,
DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E,
AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 08/11/2017, às 13:00 horas.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio
Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na
íntegra: à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal
no endereço www.silveiras.sp.gov.br.
Silveiras, 24 de outubro de 2017.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Megaoperação
prende mais de
vinte na região
Trabalho que contou com vinte
delegacias rastreou nove cidades
Da Redação
Lorena

A Seccional da Polícia Civil
de Guaratinguetá realizou,
na última terça-feira, uma
megaoperação que resultou
na prisão de mais de vinte
criminosos na região. Em Lorena, um dos líderes do tráfico
de drogas na região do Vila
Hepacaré foi preso.
A ação, realizada por meio
das vinte delegacias de nove
municípios, cumpriu uma
série de mandados de prisão
e de busca e apreensão. De
acordo com a Polícia Civil, a
megaoperação funcionou de
forma simultânea em todo o
Estado.
Além da apreensão de três
adolescentes, a iniciativa
culminou no cumprimento

de 12 mandados de prisão
de adultos. A megaoperação
também apreendeu uma arma
e porções de crack e maconha.
Uma das prisões mais importantes ocorreu por volta
das 12h, na estrada Santa
Terezinha. em Lorena, no Vila
Hepacaré.
Segundo a Polícia Civil de
Lorena, um criminoso, apontado com um dos chefes do
tráfico do bairro, foi preso
em sua casa com uma determinada quantia de crack e
diversos materiais utilizados
para embalar entorpecentes.
Dois carros e uma moto de
modelos importados e que
pertenciam ao individuo foram apreendidos em um
galpão de uma empresa localizada em frente à residência
do criminoso.

Mãe e filhas são presas
em agência bancária de
Cruzeiro por tentativa
de estelionato
Uma mãe e quatro filhas
foram presas, na manhã da
última terça-feira, acusadas
de tentativa de estelionato
em Cruzeiro. Segundo a Polícia Militar, as criminosas tentaram enganar uma mulher
que estava saindo de uma
agência bancária no Centro.

Ao perceber que era vítima de um golpe, a mulher
começou a gritar. As estelionatárias acabaram presas por
policiais militares que patrulhavam o Calçadão. A família
foi encaminhada ao Distrito
Policial, onde permanece à
disposição da Justiça.

Após dois meses de
investigação, assaltantes
são presos em Pinda
A Polícia Civil de Pindamonhangaba prendeu, na última
segunda-feira, dois criminosos acusados de roubarem
um carro em agosto.
De acordo com o boletim de
ocorrência, a dupla, que estava em posse de uma arma,
rendeu o motorista de um veículo na rua Doutor Benjamin,

no Parque São Domingos, no
dia 21 de agosto.
Após quase dois meses de
investigação, o veículo foi
recuperado e os assaltantes
identificados.
A dupla que responderá
por assalto a mão armada
pode ser condenada em até
15 anos de prisão.

Casal é preso com quase cinco
quilos de crack em Pinda
Um casal foi preso com quase cinco quilos de crack na tarde da última segunda-feira no
trecho de Pindamonhangaba
na rodovia Presidente Dutra.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta
das 17h, os policiais deram
ordem de parada ao veículo,
que transportava o casal.
Porém, o motorista des-

respeitou a determinação,
iniciando uma perseguição
que percorreu cerca de um
quilometro. Durante o trajeto,
os criminosos arremessaram
porções da droga. Na sequência, os policiais conseguiram
abordar os fugitivos.
O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e está
à disposição da Justiça.

Clube dos Subtenentes e Sargentos de Lorena

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI MUNICIPAL
Nº. 290 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1961.
Rua José Rodrigues Alves, 56 – Vila Geny Lorena/SP
CEP: 12.604-150 Fone:(12) 3152-6330
C.N.P.J. 45.220.860/0001-79

SOCIAL - BENEFICENTE - CULTURAL - DESPORTIVO - RECREATIVO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação Para Eleições da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal para o Triênio 2018/2020.
A Diretoria executiva do Clube dos Subtenentes e Sargentos de LorenaCSSL, CNPJ - 45.220.860/0001-79, fundado no dia 15 de novembro de 1958, na
pessoa de seu Presidente Jonas Nunes com fulcro na letra ¨b¨ do artigo 11 e os
artigos:20,24,28,39,51,54,55,56,57,58 e 59 do Estatuto Social, informa aos seus
associados ¨FUNDADORES E EFETIVOS,¨ em dia com suas obrigações
estatutárias, que estarão abertas as inscrições para a formação e registro das
chapas referentes as Eleições para Diretoria Executiva e o conselho fiscal, atinente
ao exercício 2018/2020, entre os dia 7 e 10 de novembro de 2017, as quais
poderão ser efetivadas das 13 às 17 horas, de terça à sexta feira, nas
dependências do Clube, cito à Rua José Rodrigues Alves, nº 56, Vila Geny,
Lorena/SP. O prazo para impugnação das chapas e candidatos ocorrerá do dia 11
à 14 de novembro de 2017, e no dia 16 de novembro de 2017, ocorrerá a
substituição de eventuais candidatos impugnados. A Diretoria Executiva os
CONVOCA ainda, para as Eleições a serem realizadas no dia 28 de novembro de
2017, Terça feira das 10 às 17 horas, nas dependências do CSSL.
Lorena–SP, 26 de Outubro de 2017.
Jonas Nunes
Presidente da Diretoria Executiva

26 DE OUTUBRO DE 2017

Condenado por
estupro da própria
filha é capturado
Criminoso foi preso no último sábado
no Castolira; Pindamonhangaba é a
quarta com mais ocorrências na região
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Militar capturou
um homem procurado pela
Justiça por ter estuprado a
própria filha em Pindamonhangaba, no último final
de semana. Com 46 casos, o
município é o quarto com mais
registros de violência sexual
contra mulheres no Vale do
Paraíba.
De acordo com a PM, uma
equipe da Rocam (Ronda
Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) patrulhava o bairro
Castolira, na noite do último
sábado, quando desconfiou da
atitude de um motociclista. Durante a abordagem, os policiais
descobriram que o homem
possuía um mandado de prisão
pelo crime de estupro. Ele foi
encaminhado ao 1°Distrito Policial, onde permanece preso.
O foragido da Justiça possui
uma condenação de 15 anos
e 9 meses por ter violentado
a própria filha, que não teve
a idade revelada pela Polícia
Civil, no inicio do ano.
O caso é mais um que resul-

tou que Pindamonhangaba
chegasse a preocupante marca
de 46 estupros nos primeiros
oito meses do ano. Deste montante, 17 foram registrados
como estupro de vulnerável
(vítima com menos de 14 anos
ou portadora de deficiência
mental).
Em comparação com o mesmo período de 2016, a cidade
contabilizou um aumento de
109%, já que foram registrados 22 estupros entre janeiro
e agosto do ano passado.
Nesta modalidade de crime
na região, Pindamonhangaba
ficou apenas atrás de São José
dos Campos (708), Taubaté
(61) e Jacareí (53).
Região – De acordo com
os dados da Secretaria de
Segurança Pública do Estado,
referentes aos primeiros oito
meses do ano, na sub-região
3, que conta com nove municípios, Guaratinguetá lidera
os registros, com 41 casos. Na
sequência aparecem Lorena
(38), Cruzeiro (24), Aparecida
(14), Cachoeira Paulista (11),
Potim (6), Roseira (4), Piquete
(2), Silveiras (1) e Canas (1).

Cras de Cruzeiro abre
inscrições para cursos
para geração de renda
Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
abriu inscrições para cursos
de geração de renda destinados às famílias atendidas
pelos programas sociais. Os
cursos serão realizados no
Cras (Centro de Referência
de Assistência Social), localizado na Zona Leste da
cidade.
As inscrições permanecerão abertas até o preenchi-

mento das vagas. As aulas
disponíveis são de E.V.A,
tecido e feltro, pintura em
tecido, crochê, designer de
sobrancelhas e básico de
manicure.
Para fazer a inscrição os
candidatos devem comparecer com RG, CPF, NIS (Número de Identificação Social) e
comprovante de residência
na sede do Cras, à rua Eurides Martins de Souza Rocha,
nº 380, na Nova Cruzeiro,
das 8h às 16h.
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Dutra registra aumento de
114% de romeiros no feriado
Dados da PRF apontam para morte de dois peregrinos a caminho
de Aparecida; 38 romeiros precisaram de atendimento médico
Foto: Arquivo Atos

Caminhão virado após acidente na redovia Presidente Dutra; Polícia Rodoviária Federal enumera condições das estradas da região no feriado
Lucas Barbosa
Regional

Considerada uma das
principais datas religiosas
do calendário nacional, o
feriado de Nossa Senhora
Aparecida registrou neste
ano um aumento de 114%
no número de fiéis que
foram a pé, pela rodovia
Presidente Dutra, para o
Santuário Nacional, comparado ao mesmo período de
2016. Um fato preocupante
foi o registro de duas mortes de romeiros durante a
peregrinação.
De acordo com um levantamento da CCR Nova
Dutra, concessionária que
administra a Rodovia Presidente Dutra, quase vinte
mil romeiros passaram pela
estrada entre 1 de setembro
e 15 de outubro, enquanto
no ano passado o número
não ultrapassou nove mil. A

contagem foi realizada pelos
agentes da concessionária
que ficaram distribuídos nas
praças de pedágio de Pindamonhangaba e de Itatiaia-RJ.
A concessionária acredita
que o aumento foi motivado
pelas festividades do jubileu
dos trezentos anos da imagem
de Nossa Senhora Aparecida.
Já o levantamento sobre
acidentes durante o feriado,
revelou que 38 romeiros
precisaram de atendimento
médico. Também foram contabilizados três atropelamentos
de fiéis na rodovia, sendo que
um dos casos teve uma vítima
fatal no trecho de Aparecida.
Os outros casos ocorreram
em Taubaté, mas as vítimas
tiveram apenas ferimentos
leves.
A Nova Dutra informou que
realizou diversas ações de
conscientização aos motoristas com o objetivo de evitar
que os romeiros se aciden-

tassem. Além da distribuição
de folhetos informativos nas
praças de pedágio, a concessionária implantou faixas
refletivas ao longo da rodovia e mensagens nos painéis
eletrônicos.
Em nota oficial, a CCR ressaltou que “não recomenda
a realização desse tipo de
manifestação de fé na via
Dutra em função do risco que
representa”.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o
seu efetivo na região durante
o feriado de Nossa Senhora
Aparecida foi de 104 policiais, distribuídos em dez
motocicletas, 37 viaturas e
um helicóptero. Segundo o
inspetor chefe da 8°delegacia
da PRF, Marcilio Marinho, o
movimento em Aparecida, no
último feriado, foi o maior
registrado nos últimos anos.
A PRF revelou ainda que
cerca de vinte mil motoristas

foram multados por excesso
de velocidade nas estradas
da região.
Segunda morte – Além do
romeiro que morreu atropelado em Aparecida, o feriado
também registrou a morte da
analista de sistemas Polyana
Abrahão, 47 anos, no trecho
de Pindamonhangaba, do
trajeto da Rota da Luz. A peregrina foi atingida por um
galho que se soltou de uma
árvore durante forte chuva.
Familiares relataram que
era a primeira vez que a
vítima vinha pagar uma promessa no Santuário Nacional
de Aparecida.
Próximo feriado – Em relação ao feriado prolongado do
Dia dos Finados, que ocorre
no próximo dia 2, a Polícia
Rodoviária Federal e a Nova
Dutra afirmaram que comentarão sobre a expectativa de
tráfego somente nas próximas
semanas.

Cruzeiro firma convênio com Sesi
para atender servidores municipais

Contrato permite dois modelos de planos com descontos mensais
Pindamonhangaba tem
toda sua programação de
dia especial para pets com
aulas. Os serviços terão descontos na mensalidade que
o quarto Animacão Legal
será descontada na folha de
Foto: Arquivo Atos

Da Redação
Pindamonhangaba

O Bosque da Princesa, em
Pindamonhangaba, será palco
neste sábado da quarta edição
do Animacão Legal. O evento,
que faz parte da programação de conscientização do
Outubro Rosa, tem o objetivo
de conscientizar as pessoas
sobre adoção responsável.
As pessoas que quiserem
colaborar com a causa animal
podem doar um quilo de ração
que será entregue a famílias
carentes que possuem animais.

O evento tem início às 12h
com adoção de cães e gatos
e doação de mudas de árvores, realizada pela equipe
do departamento de Meio
Ambiente. As crianças podem se divertir também com
brincadeiras como a “caça ao
tesouro”.
A partir das 14h será a
apresentação musical com
Toninho Teclado e Voz. Já
às 16h acontecerá o desfile,
que irá premiar as categorias mister pet, miss pet,
simpatia e o queridinho da
galera.
A Prefeitura de Cruzeiro, que firmou parceria com o Sesi para atendimento de servidores municipais

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
assinou no último dia 20 um
convênio com o Sesi (Serviço
Social da Indústria) para oferecer atividades da unidade
para o servidores públicos
municipais. O contrato foi
firmado entre o prefeito Thales Gabriel Fonseca (SD) e o

diretor do Sesi de Cruzeiro e
Lorena, Mário Sérgio Alves
Quaranta.
De acordo com o Sesi, o
objetivo do convênio é oferecer descontos especiais aos
funcionários da Prefeitura
para utilização do Centro de
Qualidade de Vida do Sesi
Cruzeiro e da Academia em

pagamento.
São dois modelos de planos
disponíveis: o plano básico
que contempla a utilização
das instalações do Sesi como
quiosque para churrasco,
campo society, piscina aquecida, quadra poliesportiva
coberta e playground. Para
os funcionários os valores
para o plano individual são
R$ 38 e plano familiar R$ 75.
Já o plano taxa única contempla a utilização das instalações mais a participação
no Programa Sesi Academia
com musculação, hidroginástica, GAP, jump, ritmos,
step, matpilates e cross, no
valor de R$92 para plano
individual e R$ 142 o plano
familiar.
Os interessados em obter
o benefício devem procurar
o departamento de relações
humanas portando RG e CPF,
comprovante de residência,
carteira profissional, uma
foto 3x4, atestado médico
para academia, certidão
de casamento para planos
familiares.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na central
da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Lorena tiveram seu funcionamento
prejudicado no dia 22/10/2017 das 13h13 às 15h02. Após o retorno da energia elétrica
no local o equipamento danificado foi recuperado.

8

26 DE OUTUBRO DE 2017

Expo ISA Vale reúne líderes da
indústria em Guaratinguetá
Primeira edição do evento contou com estandes, workshops e palestras
Foto: Divulgação PMG

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Voltado para empresários
do setor industrial, a primeira
edição da Expo ISA Vale reuniu grandes nomes do setor,
na última quinta-feira, em
Guaratinguetá. O encontro
colocou em pauta discussões
sobre novas tecnologias,
programas e serviços para
os setores público e privado,
e contou com a participação
de líderes do ramo industrial
e políticos.
O evento contou com 34 estandes de empresas de todo o
Estado e apresentações de palestras, workshops e painéis
de debates. “É um público bem
específico, o público se comunica, as empresas fazem um
networking. A gente consegue
trazer toda essa dinâmica da
indústria e colocar no evento”,
contou o assessor de Indústria
e Comércio de Guaratinguetá,
Gustavo Mathídios.
A ISA é uma organização
internacional de automação,
instrumentação e sistemas
de controle com mais de
quarenta mil membros espalhados pelo mundo, com

Adesão ao Outubro Rosa reuniu
moradores para atividades em
praça no Centro do município

Foto: Divulgação

Participantes acompanham apresentação em encontro sobre novas tecnologias, programas e serviços

sede na Carolina do Norte,
nos Estados Unidos. A ISA
desenvolve, através das exposições e eventos pelo mundo,
iniciativas relacionadas com
a teoria, produção e com a
utilização de instrumentação.
Um dos serviços explanados durante a exposição
foi o “compliance”, sistema
que facilita a identificação

e fiscalização de empresas,
antes mesmo que processos
licitatórios possam ser abertos. Através desse serviço,
é possível filtrar licitações
para evitar que concorrentes
que têm pendências judiciais
participem dos certames
realizados por prefeituras ou
câmaras municipais.
O presidente da Câmara

Leite Show chega à Guará
com leilões, cursos e palestras
Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá receberá a exposição
Leite Show até a próxima
sexta-feira. O evento terá
a última etapa do Circuito

Ação em Silveiras
conscientiza por
cuidados contra o
câncer de mama

Nacional da Raça Holandesa
e a participação da Girovale
(Núcleo dos Criadores de Girolando do Vale do Paraíba)
com o julgamento da Raça
Girolando 1/2 Sangue 3/4 e
5/8. Estará presente um dos
juízes da maior exposição

americana de gados.
O evento será realizado
no Recinto de Exposições
na marginal da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio-São Paulo. A programação
conta com leilões, cursos e
palestras com profissionais

de Guaratinguetá, Marcelo
Coutinho, o Celão (PSD), confirmou que o sistema será
implantado no Legislativo. “É
um serviço interessantíssimo
e estamos viabilizando isso
para a Câmara Municipal. É
um programa anticorrupção,
nos traz mais segurança nos
processos de licitação”, revelou o vereador.

nacionais e internacionais no
segmento gado de leite, que
irão difundir conhecimentos
capazes de auxiliar no manejo dos animais e na gestão
das propriedades. Estarão
expostos 580 animais de
oitenta criadores dos estados
de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Espírito Santo
e Paraná.
Outras informações sobre o
Leite Show estão disponíveis
no site leiteshow.com.br.

Música durante evento do Outubro Rosa, em praça de Silveiras
Da Redação
Guaratinguetá

Os moradores de Silveiras
entraram no trabalho para
levar a importância da prevenção contra o câncer de
mama. Um grupo de pessoas participou de evento em
praça no Centro da cidade.
O mês de outubro é marcado mundialmente pela
forte campanha de conscientização de homens e
mulheres sobre os perigos
da doença e sobre as medidas para se evitar um
diagnóstico tardio.
De acordo com a OMS
(Organização Mundial de
Saúde), a doença é o tipo de
câncer mais comum entre
as mulheres, o que aumenta
a necessidade em alertar
público sobre os diferentes
sintomas da doença e encorajar as pessoas a buscarem
atendimento.

Em Silveiras, a secretaria
de Saúde, realizou uma ação
para auxiliar a conscientização entre os moradores, na
Praça da Matriz no último
sábado.
O evento contou com diversas atividades, orientação sobre o autoexame das
mamas, agendamento para
mamografias, acupuntura,
apresentação de zumba,
corte de cabelo, maquiagem,
massagem corporal, fotos
artísticas, recreação para
as crianças e show musical.
Pelas ruas da cidade, os
participantes do evento
participaram de uma caminhada de conscientização
do câncer. Além de entrega
de kits e sorteio de brindes
para as mulheres participantes do evento, palestra
com especialista e depoimento de pessoas que estão
passando pela luta contra a
doença.

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade
se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências
nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.
ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTASFEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

GUARATINGUETÁ
Ética e transparência, a serviço do povo.

