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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

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

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 infor-
mados pela secretaria de Saú-
de, apenas os procedimentos 
de cardiologia geral, derma-
tologia geral e geriatria geral 
tiveram redução, comparados 
aos atendimentos realizados 
entre janeiro e setembro de 
2016.

Em contrapartida, as con-
sultas de clínico geral apre-
sentaram salto de 9.523 para 
16.136 agendamentos no mes-
mo período. Outro atendimen-
to que teve grande elevação foi 
o de odontologia, de 11.523 

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 procu-
ra 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 regis-
trou aumento devido a deman-
da reprimida que existia. Para 
o prefeito de Guaratinguetá, 
o aumento no número de 
atendimentos é consequência 
das novas ações da saúde mu-
nicipal. “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 pes-
soas 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 madru-
gada 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: Leandro Oliveira

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

Megaoperação prende 
mais de vinte na região

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 im-
portantes 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 che-
fes 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 perten-
ciam ao individuo foram 
apreendidos em um galpão 
de uma empresa localizada 
em frente à residência do 
criminoso.

Foto: Arquivo Atos

Santa Casa de Guará confirma fechamento  do setor de maternidade ainda neste ano
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guaratin-
guetá fechará a maternidade 
ainda neste ano. A informa-
ção 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 hospi-
tal, através de convênios ou 
procedimentos particulares. A 
baixa demanda e o alto custo 
com os nascimentos pesaram 
na decisão. O hospital preten-

de ampliar os atendimentos 
da oncologia e utilizar o es-
paço da maternidade.

O diretor administrativo da 
Santa Casa, João Marcos Ro-
main, foi procurado durante a 
semana para responder sobre 
o fechamento, mas ele não foi 
encontrado.

Em contrapartida, o pre-

sidente da Câmara, Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), con-
firmou que a informação che-
gou até à Câmara. “A diretoria 
resolveu fechar a maternida-
de, pensando na expansão de 
outros segmentos que neces-
sitam de ampliação, como é o 
caso da oncologia”.

Para Celão, a população 

não sofrerá nenhum prejuí-
zo 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 di-
reção da Santa Casa”, destacou 

o presidente da Câmara.
O vereador Marcelinho da 

Santa Casa (PSD), presiden-
te da Comissão de Saúde e 
membro diretivo do hospital 
também foi procurado, mas 
afirmou que apenas a direção 
da Santa Casa poderia respon-
der. O Hospital Frei Galvão vai 
assumir a demanda.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 05 – CONTRATO Nº 197/14 PREGÃO PRESENCIAL 20/14

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.666.114/0001-09
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica acrescido ao presente ajuste o valor de R$ 493.022,04 
(quatro milhões oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta 
e quatro centavos), em virtude do adicional de insalubridade devido a categoria de asseio 
e conservação a partir da Convenção Coletiva de Julho de 2017.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 14 – TOMADA DE PREÇOS Nº 08/14

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: BUGRE LTDA - EPP
CNPJ: 05.562.987/0001-51
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual em mais 90 
(noventa) dias, em virtude da inclusão de serviços necessários ao pleno funcionamento, 
conforme estabelece a cláusula 8.4 do contrato e o artigo 57, §1º, I da Lei 8666/93.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2017 PROC. Nº 369/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo para o Centro de 
Esterilização Animal.
CONTRATADA: SANTA CLARA MAIS VIDA COM. PRODUTOS CIRÚRGICOS, 
ORTOPÉDICOS E CONVALESCENTES
CNPJ: 14.394.556/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 10,11,20,21,24,25,26,27,34,35,.
VALOR TOTAL: R$ 6.993,00 (Seis mil novecentos e noventa e três reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 93/17 PROC. Nº 477/17.

O Município de Lorena-SP torna pública a abertura da licitação na modalidade pregão 
presencial para a contratação de instituição financeira para execução de serviços bancários, 
a realizar-se às 9h30 do dia 10 de novembro de 2017, no prédio da prefeitura municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada na Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000 ramal 
3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

Nota de Correção: DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO nº458/2017.

O Município de Lorena-SP torna público a Correção do número do Inciso do Termo de 
Ratificação da Dispensa de Licitação, cujo objeto consiste na Prestação de serviços de 
publicidade legal de todos os atos de interesse do município, pelo sistema online nos 
cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo, onde lê-se “Art 24, Inciso II”, leia-se 
“Art. 24, Inciso XVI”.
O restante permanecerá o mesmo.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

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

Bastidores da Política
Filho ilustre

A Câmara de Guaratin-
guetá reserva um momento 
especial na sessão desta 
quinta-feira (26), para ho-
menagear o deputado esta-
dual Padre Afonso Lobado 
com titulo de cidadania por 
relevantes serviços presta-
dos ao município. A iniciati-
va foi do presidente da Casa, 
Marcelo Coutinho, o Celão, 
mas foi compartilhada pela 
autoria aos dezessete vere-
adores por serem unânimes 
no reconhecimento ao traba-
lho do parlamentar pela ter-
ra 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 pedi-
dos de ‘demissões voluntá-
rias’, 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 terceiriza-
ção, 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 Mar-
cus Soliva, vai discutir com 
a população e vereadores 
o método de terceirização 
e modernização da máqui-
na pública. O presidente 
do Legislativo, Marcelo 
Coutinho, o Celão, está 
abrindo espaço na Casa de 
Leis para analisar e votar 
a possibilidade da terceiri-
zação de alguns setores da 
Saúde. Segundo proposta 
do Executivo, a ideia a prin-
cípio é terceirizar o Pronto 
Atendimento. Outro assunto 
em pauta, é a criação da 
secretaria de Mobilidade 
Urbana, para agregar trân-
sito e segurança.

Um passo atrás
Parece que está prevale-

cendo 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 proto-
colou requerimento na sessão 
desta segunda-feira, pedindo 
a extinção da CPI por conter 
inúmeros vícios e irregulari-
dades de procedimento. Diante 
da derrota, o protagonista da 
‘tramoia’ tentou de todas as 
formas impedir o recebimen-
to da propositura, mas com a 
‘faca no pescoço’, o presidente 
Tão deliberou sobre a leitura e 
possivelmente na próxima se-
mana, haverá votos suficientes 
para arquivar sumariamente a 
investigação.

A revanche
Com sabor da derrota ‘nos 

dentes’, o vereador Elcio Viei-
ra Filho conseguiu artigos 
e trejeitos regimentais para 
ameaçar e tentar intimidar os 
vereadores quanto ao arqui-
vamento da CPI, que tramita 
pela Câmara de Lorena, por 
iniciativa dos governistas. 
Vieira prometeu desdobra-
mento em todas às instâncias 
da Justiça para tentar manter a 
investigação que num primeiro 
momento, segundo a especula-
ção política, foi armada para 
fazer o ‘prefeito sangrar’ com 
calúnias e difamações como 
audivelmente se ouve na tri-
buna da Casa.

Mais uma do Papa
Comenta-se pelas esqui-

nas de Lorena que a intenção 
do vereador Adevaldir da 
Funerária em inaugurar uma 
piscina construída no recrea-
tivo 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 totalmen-
te desprovido de alvarás, tanto 

da municipalidade, como dos 
bombeiros.

Líder & liderança 
Os embates na tribuna da 

Câmara de Lorena ficaram 
mais empolgantes depois que 
o vereador Bruno Camargo, 
sempre com riquezas de de-
talhes, 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 ve-
reador Luizão como seu líder 
no plenário, é na liderança do 
PMDB, ou seja, em Bruno Ca-
margo, que ele tem conseguido 
a resposta à altura e em tempo 
real aos ataques sofridos.

Pegando pilha
A população de Pinda foi 

surpreendida na última sema-
na 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 presi-
dente da Câmara de Tremem-
bé, 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 a situação, 
a conta é simples: um recla-
mam porque perdeu a fortuna 
considerável que a adminis-
tração 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
A vereadora Gislene Car-

doso ‘pegou carona’ no Co-
mitê 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, as-

sessores e o próprio prefeito) 
com os moradores do bairro do 
Goiabal, onde foram atendidos 
e ouvidas as reivindicações 
dos moradores e lideranças de 
associações. A vereadora de-
fendeu que através do Comitê 
e de seus requerimentos con-
seguiu atendimento aos bairros 
Mantiqueira, Campinas, Trian-
gulo 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.

A porta do “CEU” 
fechada

Vazou pelos cafezinhos 
mais frequentados de Guará 
que em fase de audiências pú-
blicas para validar o esperado 
projeto do TUG, popularmen-
te 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. Ima-
ginem o stress. Ah! Existem 
ainda duas agendadas, uma na 
secretaria da Educação e outra 
na Câmara, a do CEU reagen-
dada. Espera-se que desta vez, 
os organizadores combinem 
com os ‘porteiros’…

Não convidem para…
…a mesma picanha
 Em ritmo de bastidores na 

Câmara de Guará, os verea-
dores Marcio Almeida e João 
Pita, ainda que o churrasqueiro 
seja o próprio presidente Ce-
lão, 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...

Após dois meses de 
investigação, assaltantes 
são presos em Pinda

Casal é preso com quase cinco 
quilos de crack em Pinda

A Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba prendeu, na última 
segunda-feira, dois crimino-
sos acusados de roubarem 
um carro em agosto. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a dupla, que es-
tava em posse de uma arma, 
rendeu o motorista de um veí-
culo na rua Doutor Benjamin, 

Um casal foi preso com qua-
se cinco quilos de crack na tar-
de da última segunda-feira no 
trecho de Pindamonhangaba 
na rodovia Presidente Dutra.

Segundo a PRF (Polícia Ro-
doviária Federal), por volta 
das 17h, os policiais deram 
ordem de parada ao veículo, 
que transportava o casal.

Porém, o motorista des-

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.

respeitou a determinação, 
iniciando uma perseguição 
que percorreu cerca de um 
quilometro. Durante o trajeto, 
os criminosos arremessaram 
porções da droga. Na sequên-
cia, os policiais conseguiram 
abordar os fugitivos.

O casal foi preso em flagran-
te por tráfico de drogas e está 
à disposição da Justiça.
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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

Lucas Barbosa
Regional 

O deputado estadual Padre 
Afonso Lobato (PV) e repre-
sentantes 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, obri-
ga as prefeituras terem um 
maior gasto no transporte 
dos pacientes, que passaram 
a serem atendidos na unida-
de 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 capa-
zes de realizar exames de 
31 especialidades médicas.

Na última semana, o am-
bulatório virou alvo de uma 
série de críticas de políticos 
da região. “Os municípios 
alegam que o AME Lorena 
vinha atendendo bem a de-
manda, 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 cons-
truído um AME que não 
consegue atender a região”, 

disparou Padre Afonso, que 
garantiu que Lavrinhas, 
Silveiras e Piquete não es-
tão conseguindo efetuar o 
agendamento de consultas 
para algumas especialidades, 

porque são liberadas no má-
ximo cinco vagas por mês.

A maioria das reclamações 
concentra-se na dificuldade 
de agendar exames de espe-
cialidades como ortopedia, 

oftalmologia e endocrinolo-
gia 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 

cidades da região. Também 
estamos tendo um alto cus-
to com o transporte, já que 
diversas vezes o AME de 
Lorena encaminha nossos 
moradores para a unidade 
de Caraguatatuba”.

A diretora de Saúde e res-
ponsável pelo setor de Regu-
lação de Silveiras, Andreza 
Maura de Lacerda, descreveu 
as dificuldades enfrentadas 
pelos pacientes do municí-
pio. “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 posicio-
namento da Prefeitura de 
Lavrinhas, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta edi-
ção.

Estado – Em nota oficial, o 
DRS Taubaté (Departamento 
Regional de  Saúde) afirmou 
que as informações cita-
das 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 men-
sais entre julho e setembro e 
, contanto os nove primeiros 
meses de 2017, a unidade 
teve uma média de absen-
teísmo (falta de pacientes 
em exames agendados) de 
17,7%, o que equivale à au-
sência de 4.354 pacientes.

Foto: Arquivo Atos

A entrada do AME de Lorena; sistema estadual projetado para atender 17 cidades é alvo de crítivas de prefeituras; governo Alckmin nega falhas
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EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
 
Prazo 120 (cento e vinte) dias. LOCAL: portal, www.iniciativabr.com Nos termos do 
Provimento GP-CR nº. 04/2014, FAÇO SABER, a quantos que o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento que até o dia 10 de janeiro de 2018 às 17:30 horas, estará aberto o 
prazo para recebimento de propostas de compra do bem  penhorado no processo abaixo 
relacionado, em tramite na VARA DO TRABALHO DE LORENA DO TRT DA 15ª REGIÃO, 
Exmo. Juiz do Trabalho Dr. Wilson Candido da Silva.  
As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor/intermediador credenciado junto 
ao TRT/15, JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, através do e-mail: 
contato@iniciativabr.com com cópia para valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. 
A maior das propostas recebidas durante o período estipulado para venda dos bens 
ficará visível no portal www.iniciativabr.com, ONDE SE LÊ : Matriculado sob o nº 1.765 do 
Oficial de Registro de Imóveis de LorenaSP. LEIA-SE: “ Matriculado sob o nº 1.765 do Oficial de 
Registro de Imóveis de Aparecida/ SP ”. 
Nada mais. São José dos Campos 23 de Outubro de 2017. 
 

www.iniciativabr.com 
 
 
 
 

Pindamonhangaba tem 
dia especial para pets com 
o quarto Animacão Legal

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 programa-
ção 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 ár-
vores, realizada pela equipe 
do departamento de Meio 
Ambiente. As crianças po-
dem 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 catego-
rias mister pet, miss pet, 
simpatia e o queridinho da 
galera.

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

Problema cada vez mais 
frequente, a saúde continua 
tirando o sono dos mora-
dores da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba). 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 con-
tando 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 Guaratin-
guetá.

O deputado estadual Padre 
Afonso Lobato (PV), res-
ponsável pela Frente Parla-
mentar 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 cur-
to 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 

anos, de 2012 a 2016, mas 
que a nova gestão conseguiu 
estabilizar o quadro, sem ne-
nhuma perda contabilizada 
nos últimos nove meses. A 
secretaria alegou ainda que 
medidas estão em estudo 
para ampliação no número 
de internações e espera ter-
minar o ano com aumento 
nas estatísticas.

Cruzeiro – O interventor da 
Santa Casa, João Mário Mar-
tins, 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.

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 desti-
nados 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 preenchimento 
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 compro-
vante 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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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,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: 98116-
4858 - 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)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , 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

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –
Tel 3643-4780 - Av. Prof.

Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova - Pinda

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 -
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
- Moreira César - Pinda

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -
Av. Fco Lessa Junior (via
expressa) ao lado Padaria
Paned’oro -F: 99110-1007/
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244-
8811 -  Alameda dos Manacás,
676 - Ipe II - Moreira Cesar

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás
Bradesco) Moreira César

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamen-
to W.R. -  lavagem, higieniza-
ção e polimento - F: 98272-
4562 - 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: 3637-
3582/98820-0113 (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-

1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 -
F: 98248-0334 - Ipê II - M.  Cesar

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I

MERCADOS E MERCEARIAS

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 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375 - Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - MC.

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
santacecilia. com.br  F: 3643-
1749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

(12) 99104-0182
RAÇÃO

Casa de ração Oliveira - aceita-
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
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 Fran-
cisco  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  TA-
DEU - 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: 3641-1297/7817-
4501/99739-1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização

Luvas - Óculos
Máscara de solda

Uniformes industriais
Etc.

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

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO mudanças
ALUGO
Casa - Pque das Nações - c/dorms., 3
banhs., coz,m sala, garagem p/2carros -
Tr.F: (12) 99131-9297 - Pinda

ALUGO
Ponto comercial - Moreira Cesar -
avenida principal - c/200m2 AC. R$
800,00. Tr.F: (12) 99112-6620 - Pinda


