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MP cobra avaliação de prédio, com problemas estruturais; reforma aguarda liminar

Lorena espera apoio do Estado
para evitar fechamento de cadeia

Jéssica Dias
Lorena

A situação da cadeia pú-
blica de Lorena virou tarefa 
prioritária para um grupo 
formado por membros da 
Prefeitura, Promotoria, Po-
lícia Civil e outros órgãos 
ligados à segurança pública 
e judicial. O risco iminente 
de fechamento do prédio 
foi pauta de reunião na 
última sexta-feira, em São 
Paulo. Como resultado, a 
promessa de investimen-
to para recuperação do 
espaço e a sequência dos 
trabalhos. 

O pedido para o fechamen-
to veio do Ministério Público, 
que apontou a necessidade 
de interdição e reforma da 
cadeia, que de acordo com o 
órgão, apresenta problemas 
estruturais e superlotação.

Desde 2016 o MP acom-
panha a situação da cadeia, 
que segue deteriorando com 
problemas como rachaduras 
e infiltração nas paredes e 
falhas na rede de esgoto. Em 
2018, o pedido já havia sido 
feito, o que acabou negado. 
Segundo a promotora de 
Justiça de Lorena, Larissa 
Buentes Frazão, a nova pro-
posta também foi rejeitada 
e a cidade agora aguarda 
a decisão final do processo 
sobre a unidade.

O delegado seccional, Már-
cio Ramalho, destacou que 
o processo está apto a ser 
julgado. A decisão deve ser 
publicada nos próximos dias. 
“A cadeia de Lorena, hoje, por 
exemplo, não está com super-
lotação. Se encontra oito pre-

sos por pensão alimentícia, 
chamados de ‘presos civis’, 
além de quatro presos cri-
minais. A cadeia abriga 12, 
e para lotação seria trinta, 
então, está bem abaixo da lo-
tação. O problema de lotação 
aconteceu excepcionalmen-
te na semana passada, onde 
Lorena recebeu os presos de 
Caçapava, porque a cadeia 
da cidade passou por uma 
pequena reforma”.

Segundo Ramalho, isso é 
comum (uma seccional au-
xiliar a outra) para manter 
um equilíbrio e evitar super-
lotação. “O que há ali é uma 
necessidade de reforma e 
ampliação do prédio. O nos-
so projeto de engenharia e 
arquitetura já foi finalizado 
e encaminhado a São Paulo 
na semana passada, fizemos 
algumas complementações 
com relação à acessibilida-
de. Agora, aguardamos a 
disponibilização de verba 
para início das obras”.

A reunião da última sexta-
-feira, na sede da secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado, contou com o desem-
bargador e coordenador da 
coordenadoria dos presídios 
de São Paulo, Luiz Antônio 
Cardoso, o juiz de Lorena 
Daniel Otero Pereira da Cos-
ta, a promotora de Lorena, 
Larissa Buentes Frazão, o 
prefeito Fabio Marcondes 
(sem partido) e o secretário 
municipal de Segurança, 
Carlos Adriany Lescura. 
“O ano fiscal já está encer-
rado e é por isso que não 
esperamos mais nada para 
esse ano, mas sim a partir 
de janeiro. Tenho certeza 
que no máximo em março, 

receberemos a autorização 
para dar início à reforma e 
ampliação da cadeia de Lo-
rena”, frisou Ramalho.

Interdição - Se for confir-
mada a interdição, devem ser 
solicitadas vagas para outras 
seccionais, como Cruzeiro, 
Taubaté e São José dos Cam-
pos. “Nós temos ainda três 
celas em Aparecida, só que 
são espaços pequenos para 
receber menores infratores 
e mulheres”, contou o dele-
gado seccional.

De acordo com Ramalho, 
os presos em flagrante, ini-
cialmente, são encaminha-
dos para a cadeia de Lorena. 
No entanto, no mesmo dia, 
ou no dia seguinte, eles pas-
sam por uma audiência de 
custódia e, em alguns casos, 
recebem o alvará de soltura 
ou vão diretos para os CDP’s 
(Centro de Detenção Provisó-
ria). Os presos em flagrante 
não ficam mais que horas ou 
um dia na cadeia. 

Os presos por prisão tem-
porária ou preventiva ficam 
mais tempo. Nos casos de 
pensão alimentícia, podem 
ficar detidos de trinta a no-
venta dias.

Plantão – A falta de efetivo 
de delegados na região colo-
cou em risco também o aten-
dimento de plantões policiais. 
Entre as dificuldades, casos 
de um profissional cuidando 
de até três delegacias. Por en-
quanto os plantões 24 horas 
em Lorena, Guaratinguetá e 
Aparecida seguem com aten-
dimento normal. No âmbito 
seccional da região de Guara-
tinguetá (nove cidades), são 
21 delegacias para 34 postos 
de delegados. “Nós precisá-
vamos de 34 delegados para 
preencher e dividir entre os 
plantões, mas trabalhamos 
com número reduzido de 18. 
Das 12 equipes plantonistas, 
só tenho um delegado, ou 
seja, está difícil sustentar”, 
lamentou Ramalho, comen-
tando que não estenderá os 
plantões por muito tempo 
com número abaixo do ne-
cessário.

Problemas estruturais se tornaram cenário comum na cadeia de Lorena; Polícia cobra atenção do Estado
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Após reforma, Pinda e inaugura prédio do CadÚnico
Série de obras chega a serviço, que possui cerca de 17 mil pessoas inscritas; sete mil são beneficiários pelo Bolsa Família

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores de Pinda-
monhangaba passaram a 
contar com uma sede refor-
mada do CadÚnico (Cadas-
tro Único) para programas 
sociais. De acordo com a 
secretaria de Assistência 
Social, o amplo espaço per-
mitirá com que as pessoas 
sejam atendidas com mais 
qualidade.

Anteriormente, o atendi-
mento do Cadastro Único 
era realizado junto ao pré-
dio da Assistência Social, 
como lembrou a beneficiária 
do programa Bolsa Famí-
lia e moradora do bairro 
Shangrilá, Gabriela Lemos. 

“Tem dois anos que sou 
cadastrada, e aqui é melhor 
porque é mais próximo do 
Centro. Aqui minhas dúvidas 
sobre o Bolsa Família foram 
esclarecidas, o atendimen-
to é melhor porque tem 
menos pessoas”, comentou 
contente.

Durante a inauguração, 
a secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, 
destacou que a humanização 
do atendimento à população 
tem sido o foco de seus tra-
balhos. “Visamos sempre o 
melhor para a nossa popula-
ção, hoje temos um Cadastro 
Único, que além de ter uma 
equipe de referência, tem 
um espaço adequado para 
os beneficiários”.

O prefeito Isael Domin-

gues afirmou que a Assis-
tência Social da cidade tem 
trabalhado para realizar 
melhorias por meio das 
reformas de prédios, pos-
sibilitando acolhimento 
e recepção de qualidade 
à população de Pindamo-
nhangaba.

O Cadastro Único de Pin-
damonhangaba possui cerca 
de 17 mil pessoas inscritas 
e sete mil beneficiários pelo 
Programa Bolsa Família e 
outros programas de trans-
ferência de renda.  Além 
da inauguração, foram en-
tregues em Pindamonhan-
gaba também dois carros 
que ficarão à disposição da 
secretaria de Assistência 
Social para atendimento ao 
Cadastro Único. Nova unidade do CadÚnico, entregue na última semana em Pinda; serviço promete ampliar atendimento

Fotos: Bruna Silva
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Com mais de 440 
casos confirmados,  
dengue preocupa 
moradores de Potim

Leandro Oliveira
Região

O verão se aproxima e com ele o 
período de chuvas. Uma das principais 
preocupações com essa época do ano 
é a proliferação das larvas do mos-
quito Aedes aegypti, transmissor da 
dengue. Na região, Potim confirmou 
epidemia da doença com mais de mil 
notificações e 442 casos confirmados. 
A cidade retomou o trabalho com o 
carro nebulizador e ações da Vigilân-
cia Sanitária.

As regiões que mais preocupam a 
saúde municipal são o Centro, com 
194 notificações de casos suspeitos, 
Chácara Tropical com 165, Frei Galvão 
com 109 e João Nogueira com 121 
notificações. A secretária de Saúde, 
Maria Rodneia Paixão, se mostrou pre-
ocupada com a epidemia no período 
em que começa a maior reprodução 
dos mosquitos. “A nossa preocupação 
é que estamos com 442 casos confir-
mados, sendo mil e poucos notificados, 
mas não chegou ainda o verão, que 
começa em dezembro. Desde o começo 
do ano a gente vem trabalhando nas 
casas, orientando os moradores e 
eliminando os criadouros. Desde que 
apareceu esse tanto de notificações, 
fizemos um verdadeiro arrastão na 
cidade”, contou a secretária.

De acordo com a última pesquisa 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), em Potim são 
aproximadamente 25 mil moradores. 
Segundo a secretária, mil residências 
não permitiram que os agentes da 
Vigilância Sanitária fizessem visitas 
aos imóveis e aplicassem o larvicida 
nas caixas d’água e ralos.

Novos casos suspeitos chegam dia-
riamente à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) da cidade. O setor 
informou que pelo menos duzentos 
pacientes aguardam liberação de 
exames de institutos laboratoriais que 

podem confirmar novos casos de den-
gue. Uma nova varredura dos agentes 
será feita, assim como a passagem 
do carro nebulizador. “Temos uma 
recomendação de não usar o carro do 
fumacê, mas a pedido da população, a 
partir da semana que vem estaremos 
trazendo o nebulizador no município. 
Será bairro por bairro, lembrando 
que não é o carro que vai resolver 
a situação, temos que eliminar os 
criadouros e lavar as caixas d’água”, 
concluiu Maria Rodneia, que deve 
soltar o cronograma do fumacê na 
próxima semana.

Atendimento – Devido ao número 
de casos confirmados na cidade, a 
Prefeitura retomou nessa segunda-
-feira os atendimentos em plantões 
24 horas na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Centro, ao lado do Ras-
padão. O plantão havia sido extinto 
anteriormente por conta do baixo 
número de atendimentos, porém, 
diante da grande procura a prefeita 
Erica Soler (PL) determinou que o 
atendimento médico retomasse.

Além do médico 24 horas, a UBS 
contará com atendimento de enfer-
magem e ambulância.

Região – Vizinha de Potim, Gua-
ratinguetá tem mais de 160 casos 
confirmados de dengue neste ano. A 
Vigilância Epidemiológica e a secreta-
ria de Saúde retomaram os serviços da 
Operação Cata Bagulho, que recolhe 
entulho de residências semanalmente. 
O cronograma da operação é postado 
no site oficial da Prefeitura, guaratin-
gueta.sp.gov.br.

Em Ubatuba são 1.482 casos de 
dengue confirmados, sendo 11 impor-
tados e 36 que aguardam resultado de 
exames. Segundo nota da Prefeitura, 
outros 1.901 casos foram descartados. 
O município dará início no próximo 
dia 2 a ações intensificadas de con-
trole vetorial. Os mutirões acontecem 
nos bairros Ipiranguinha, Marafunda, 
Ressaca, Perequê-Mirim e Estufa 2.

Mesmo com epidemia, mais de mil pessoas 
não recebem agentes de Vigilância Sanitária; 
Guará e Ubatuba têm volume alto de casos

Proliferação de larvas do Aedes aegypti volta a preocupar moradores da RMVale

Fotos: Arquivo Atos

Celão

Fabio Longuinho

Bastidores da Política

Isael Domingues

De bem com o social
Observaram pelas esquinas de 

Pinda que enquanto a oposição 
debruça em números e pesquisas 
para tentar achar um nome que 
possa fazer frente ao prefeito Isael 
Domingues (PL) 
na próxima elei-
ção, o Executivo 
foca em garantir 
a manutenção de 
projetos sociais 
essenciais que 
atendem a popu-
lação, principal-
mente a de baixa 
renda. Dias atrás Isael homologou 
o chamamento público que desti-
nará mais de R$ 4,5 milhões para 
que 18 entidades filantrópicas no 
ano que vem. Além de crianças e 
adolescentes, as instituições conta-
rão com recursos necessários para 
continuarem atendendo muitos 
idosos e portadores de necessidades 
especiais.

Final da novela
Entre as dificuldades, críticas e 

a ditadura do Ministério Público, 
o prefeito Fábio Marcondes está 
fechando o ano com resultados aci-
ma da média, dado as dificuldades 
impostas pelo Legislativo, segundo 
informações da secretaria de Gover-
no. No apagar das luzes do recesso 
federal, a cidade conquistou cerca 
de R$ 390 mil para a conclusão da 
obra de pavimentação do Jardim Pri-
mavera. A notícia foi comemorada 
pelas famílias do bairro, que desde 
2018 acompanham o empenho do 
prefeito em busca de recursos para 
a melhorias, que totalizam mais de 
R$ 2 milhões em investimentos no 
local. Lembrando que antes da ‘era 
Marcondes’, os moradores eram 
obrigados a conviver com poeira e 
lamaçais. 

Reinventando a roda, digo...
...a 'rota 55' - Faltando 42 se-

manas para as eleições, o prefeitu-
rável Junior Filippo está utilizando 
todas as ferramentas imaginárias e 
disponíveis para atrair apoiadores 

em sua batalha 
contra Marcus 
Soliva, candida-
to à reeleição, e 
Argus Ranieri, 
que vem na cola 
evitando sofrer 
sua terceira der-
rota consecuti-
va. Comenta-se 

pelos cafezinhos de Guará que o 
Coronelzinho trabalha a construção 
de seu palanque eleitoral - batizado 
de 'Rota 55' - com dois grupos dis-
tintos: os externos compostos pelos 
candidatos à Câmara e apoiadores, 
e um segundo, com infiltrados na 
atual administração, encarregados 
de fornecerem informações estraté-
gicas que, segundo a 'boca pequena', 
quando não tem, eles inventam.

Prefeito Noel
Tem gente apostando, em Ca-

choeira Paulista, que a maior parte 
dos vereadores vai transformar a 
nova denúncia contra o prefeito 
Edson Nota, na Câmara, em mais 
uma oportunidade de levantar uma 
gratificação neste Natal. O prefeito 
está sendo acusado de não seguir os 
prazos regimentais no encaminha-
mento do orçamento do município 
para 2020 à Câmara, e com isso, 
tentar sancioná-lo por decurso de 
prazo. Há suspeitas que haja um 
esquema arquitetado para que o 
orçamento não receba a chancela do 
Legislativo.

Recado à praça!!!
A julgar pelo últimos ruídos 'en-

tre Legislativo e Executivo', o mer-
cado político de Pinda acredita que o 

Mobília nova

Presidindo a mesa, Dr. Marcos Sá anuncia resumo das presenças 
e votação, observado por Sylvio Ballerini e membros da mesa

No último do-
mingo, o PSDB de 
Lorena conheceu 
seus novos filiados 
com vistas às próxi-
mas eleições. Rodea-
do de 'antigos' com-
panheiros, Sylvio 
Ballerini sorriu para 
as fotos e conferiu a 
lista de presença para 
conhecer os auto-
res dos quatro votos 
contrários que recebeu durante uma 
partida, aparentemente sem adversá-
rios. O tucano tradicional, professor 
Leonel, além de ter sido voto contrá-

atual vice, Ricardo Piorino, fez falta 
na Câmara durante esta Legislatura. 
Muitos acreditam que sua ficha caiu, 

pelo tom que 
tem usado nas 
inaugurações de 
do prefeito Isael 
Domingues. Ao 
que tudo indi-
ca, Piorino revê 
redimensionar 
sua candidatura 
na próxima elei-

ção, para tentar fazer parte do novo 
quadro de vereadores num provável 
segundo mandato de Isael.

Lei $eca
Em cumprimento a uma con-

vocação da Câmara de Lorena, o 
representante da ABC Transportes 
- que opera o transporte público e 
escolar no município - compareceu 

na sessão desta 
segunda-feira, 
a mais longa 
do ano - com 
início às 18h30 
e término as 3 
horas da madru-
gada da terça. 
A convocação 
atendeu ofício 

proposto pelo vereador Fabio Lon-
guinho, com a finalidade de obter 
informações sobre os contratos, fa-
turamento e pormenores da empresa. 
Alíás, nada que não tivesse exposto e 
disponível no portal da transparência 
da própria Prefeitura. Mas como os 
assuntos correram aleatórios, algu-
nas perguntas ficaram sem respostas, 
principalmente para a plateia: "Papai 
Noel atrasou ou ainda vai passar?"

Inquisição
Os vereadores de Lorena (pelo 

menos por mais 387 dias) receberam 
também na sessão desta segunda-fei-
ra, a secretária de Esportes e Lazer, 
Vera Silva, com a finalidade de 'ob-
terem respostas' sobre as atividades 
e valores relacionadas ao FADENP e 
as condições dos espaços esportivos 
na cidade. Se a ideia era fazer da 
'inquisição' um caminho para atingir 
alguém, os parlamentares 'atiraram 
no próprio pé', porque a moça deu 
um show de informações e prestação 
de contas, e mostrou o quanto o atual 
plenário, ou melhor, os inquisidores 
da oposição estão despreparados.

Pato engasgado
Ainda sobre a participação da 

secretária e Esporte na sessão de 
Câmara de Lorena, quem teve a 
paciência de acompanhar as quatro 
horas de 'inquisição', percebeu que 
o 'juridiquês' do Senador não surtiu 
efeito contrário. Nem menos a ladi-
nha do aloprado que mais parecia 
um 'pato engasgado' rebatendo suas 
explicações, abalou seu desempenho. 
Outros que desafiaram o verbo na tri-
buna, como aquele ladrão disfarçado 
de bom filho, nada acrescentaram 
a não ser comprovar ao público 
presente que a secretária Vera Silva 
está na função errada. Embora sua 
capacidade conprovada no esporte, 
ela deveria estar como vereadora 

defendendo a classe dos esportistas, 
ao invés de quem foi eleito para a 
finalidade e, além de 'peso morto' se 
esconde 'debaixo da mesa'.

Resposta rápida
O prefeito Fabio Marcondes e o 

secretário municipal de Segurança, 
Carlos Lescura estiveram em São 
Paulo, na última sexta-feira, para 
acertar com o Estado a reforma 
ou reconstrução da Delegacia da 
Vila Geny, que está sob o risco 
iminente de interdição judicial 
devido à precariedade do prédio. 
O encontro contou com a presença 
dos representantes do Judiciário de 
Lorena, Dr. Daniel Otero Pereira 
Júnior - juiz corregedor da comar-
ca, e Dra. Larissa Buentes Frasão 
- promotora de Justiça, e recebeu o 
apoio do desembargador Dr. Luiz 
Antonio Cardoso. Fábio Marcondes 
apresentou ao secretário estadual de 
Segurança, João Camilo Pires de 
Campos, o projeto estrutural para 
reconstrução do prédio, elaborado 
pela sua administração, com intuito 
de acelerar o processo e a liberação 
dos recursos para as obras. De acor-
do com secretário João Camilo, não 
existe dotação orçamentária para 
este ano, mas fica o compromisso 
dos recursos necessários em 2020. 
Com a palavra, o governador João 
Doria...

Ame-o ou deixe-o
Corre na boca pequena de Gua-

rá que o vereador Celão está com 
a 'tampa cheia' com a política de 
Marcus Soliva, ou melhor, de seu 

per i fér ico de 
agregados que 
desconversam 
o que o prefei-
to fala e valori-
zam sempre o 
que não contri-
bui para o for-
talecimento do 
grupo, que tem 

uma reeleição pela frente. Outra 
dificuldade, segundo as 'conversas 
de pé de orelha', são as constantes 
provocações do ainda vice Regis 
Yasumura, que já se comprometeu 
em desocupar o cargo para concorrer 
à vaga na Câmara, mas insiste em 
atravessar a ordem das coisas com 
reuniões do chamado 'seu grupo', 
para discutirem inclusive, candida-
tura majoritária...

O império contra-ataca
Ninguém imaginou a velocidade 

do prefeito Edson Mota em contra-
-atacar o vereador Thales Satim com 
a 'mesma moeda'. Thales propôs 

uma processante 
contra o prefeito 
por manipular 
os trâmites da 
lei orçamentá-
ria de 2020, e 
Mota, com apoio 
de um 'chegado', 
contra-atacou o 
vereador com 

pedido de processante na Câmara 
de Cachoeira para a cassação de seu 
mandato.

rio à convenção por infringir item 
do estatuto do partido, protocolizou 
recurso contrário na Justiça Eleitoral 
e ao Ministério Público.

Junior Filippo

Ricardo Piorino

Thales Satim
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-

ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 

para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -

ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, pol-
trona. Semi novos. 
Madeira maciça. Fa-
lar com Marco. tele-
fone: 3126-6065 ou 
99728-7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova. At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011

Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115 -
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro do 
Pedregulho em Gua-
ratinguetá, um kitnet, 
próximo a aeronáuti-
ca, bom para morar 
ou alugar. Valor: R$ 
118.000,00. Telefone: 
12 99614-2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077

pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 
feira para você. Falar 
com Marcella, telefo-
ne: 99182-2053

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 
Nº 15/2019 PROC. Nº 555/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
no término da obra de construção da Quadra com 
vestiário, da Escola Municipal Aparecida Machado 
Guedes de Oliveira, Vila dos Comerciários II, 
Lorena/SP, com fornecimento de mão de obra 
e equipamentos, conforme projeto, descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CARLOS PEREIRA ARAÚJO 
CONSTRUÇÃO ME CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 202.426,32(duzentos e dois mil 
quatrocentos vinte e seis reais trinta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 716/19-SUP; 
11503/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
IV da lei supracitada, cujo objeto consiste prestação
de serviços de internação psiquiátrica, em caráter 
de urgência, de dois pacientes, pelo período de 180 
dias ou até a finalização do Chamamento público 
nº 01/2019, para contratação da seguinte empresa:
CENTRO DE RECUPERAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 
INSTITUTO RODSON LIMA - 28544216000137
CNPJ Nº: 28.544.216/0001-37

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 04/2019 PROC. Nº 556/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para a construção do Centro 
de Eventos de Lorena, a ser edificado na Estrada 
Municipal Chiquito de Aquino, s/n, Lorena/SP, com 
fornecimento de mão de obra e equipamentos, 
conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA EPP - CNPJ Nº: 09.052.198/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 2.843.627,71 (dois milhões 
oitocentos quarenta e três mil seiscentos vinte e sete 
reais setenta e um centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 105/2019 PROC. Nº 667/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículo de passeio novo 
(zero quilômetro), tipo Sedan, conforme Emenda 
Parlamentar, proposta nº 10872.126000/1180-08, 
destinado ao transporte dos usuários do Sistema 
Único de Saúde que necessitam se deslocar 
para a realização de consultas e procedimentos 
médicos, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TOP FLEX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI EPP 
CNPJ Nº: 28.072.149/0001-03
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 56.400,00(cinquenta e seis mil e 
quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 12/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 
Nº 10/2019 PROC. Nº 398/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
engenharia, para reforma, ampliação e modernização 
do campo de futebol e vestiários, localizado no Bairro 
São Roque e Bairro Vila Geny, com fornecimento 
de mão de obra e equipamentos, conforme projeto, 
descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: CARLOS PEREIRA ARAÚJO 
CONSTRUÇÃO ME
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 242.952,42 (duzentos quarenta 
e dois mil novecentos cinquenta e dois
reais quarenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 118/19 PROC. Nº 718/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de 
Preços para aquisição parcelada de massa asfáltica e BGS, para atender as 
necessidades da Secretaria de Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) 
meses., a realizar-se às 09h30min do dia 10 de Janeiro de 2020, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 120/19 PROC. Nº 720/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Registro de preços
para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
desassoreamento de rios, manutenção de segurança e melhoria em escoamento
de águas de chuva para execução de serviços de limpeza e desassoreamento
com remoção de material de descarte de rios córregos para prevenção de 
enchentes, conforme necessidades apresentadas, pelo período de 12 (doze) 
meses, a realizar-se às 09h30min do dia 23 de Janeiro de 2020, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 119/19 PROC. Nº 719/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços 
para a aquisição Papel Sulfite, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 75 
g/m², comprimento 297mm, largura 297mm, largura 210mm, aplicação impressora 
de jato de tinta, pct com 500 folhas, para diversas secretarias pelo período de 12 
(doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 22 de Janeiro de 2020, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.
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Ministério da Saúde sinaliza ressarcimento 
de R$ 1 milhão para o CER 3 em Lorena
Referência para 16 cidades, reabilitação para 150 pacientes entrou em risco por atraso de verbas

Rafaela Lourenço
Lorena

Após oito meses de atra-
so em repasses federais e a 
possibilidade do fechamento 
da unidade, o CER 3 (Centro 
Especializado em Reabilitação) 
deve ter o orçamento normali-
zado. Com a homologação do 
convênio, a Prefeitura aguarda 
um investimento equivalente a 
R$ 1 milhão, que deve chegar 
aos cofres públicos até janeiro. 

O espaço, denominado Dr. 
Antônio Fausto Reis Pereira 
Baptista, foi inaugurado em 
abril após um investimento 
federal de aproximadamente 
R$ 5,250 milhões utilizados 
para a construção, compra de 
equipamentos, contratação 
e capacitação de pessoal. Lo-
calizado ao bairro Santa Rita, 
é referência para 16 cidades, 
de Bananal a Guaratingue-
tá e conta com uma equipe 
técnica de aproximadamente 
cinquenta funcionários entre 
fonoaudiólogo, psicólogo, 
fisioterapeuta, otorrinolarin-

gologistas, oftalmologistas, 
ortopedistas, fonoaudiólogos, 
enfermeiros e terapeutas ocu-
pacionais. Os atendimentos 
chegam a receber cerca de 
150 pacientes por dia. 

Nesta semana, a Prefeitura 
recebeu uma devolutiva posi-
tiva após ter notificado o MS 
(Ministério da Saúde), a secre-
taria de Saúde do Estado de 
São Paulo e órgãos envolvidos 
a pessoas com deficiência, so-
bre a dificuldade para manter 
os atendimentos na cidade. 

Com o intermédio do depu-
tado federal Coronel Tadeu 
(PSL), o MS homologou o 
convênio e deve ressarcir o 
Município ao equivalente a 
cinco meses de atraso até o 
próximo mês. 

Segundo a secretária de 
Saúde de Lorena, Imaculada 
Conceição, para a aquisição 
do investimento milionário, 
foi acordado que o Governo 
Federal repassaria R$ 200 
mil mensais para custeio. Se-
gundo ela, esses valores nunca 
chegaram aos cofres públicos 
municipais e poderiam resul-

tar no fechamento do espaço. 
“Temos ciência de que o MS, 
quando faz um investimento 
desse, têm um prazo de três 
meses para começar a cus-
tear. Entretanto, quando não 

Apresentação de estrutura do CER 3; Prefeitura busca apoio federal para não perder atendimento

Fotos: Reprodução

ocorreu o depósito de ressar-
cimento ao município, ficamos 
com um déficit de quase R$ 1 
milhão a mais”.

A secretária frisou que além 
da ausência do repasse, a Pre-

feitura é responsável por cerca 
de R$ 150 mil por mês para 
manter os serviços e arcar com 
despesas fixas como contas de 
água, luz, telefone, internet, 
material de consumo e salá-

rios. “Desestabiliza o municí-
pio. O prefeito, com cuidado, 
cumpriu suas obrigações junto 
a todos fornecedores, equipe, 
mas de forma muito apertada, 
mas carregarmos isso para 
um ano subsequente é bas-
tante preocupante pois não 
sabemos se conseguiremos 
arcar corretamente com todos 
compromissos que temos”, 
salientou.

As 17 secretarias de Saúde 
atendidas se reuniram na DRS 
(Diretoria Regional de Saúde), 
em Taubaté, em novembro, 
para novamente debaterem 
o assunto. “Eles (secretários) 
validaram a preocupação 
com a situação, junto ao DRS, 
todos muito preocupados 
com o fato do MS não estar 
cumprindo com o seu papel. É 
assustador como o Ministério 
se comporta nessa situação”, 
frisou Imaculada.

A equipe de reportagem do 
Jornal Atos entrou em contato 
com o Ministério da Saúde, 
mas a assessoria no Governo 
não soube explicar o motivo 
dos atrasos.
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 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

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

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

A� nal, a Câmara é sua.

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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Com investimento de R$ 345 mil, Potim entrega ESF
Unidade amplia assitência ao João Nogueira, Jardim Alvorada e Chácara Tropical

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim inau-
gura no próximo dia 20 a ESF 
(Estratégia de Saúde da Famí-
lia) equipe B, que atenderá as 
famílias dos bairros Jardim 
Alvorada, Chácara Tropical e 
João Nogueira.

O Município utilizou um pré-
dio já existente, que possuía 
apenas as lajes e que havia 
sido alvo de vandalismo. “O 
pessoal já tinha colocado fogo 
lá dentro, deteriorado bastan-
te coisa e tinha alguns serviços 
que já foram executados, só 

que de forma errada. Aí teve 
que ser arrumado”, contou o 
secretário de Planejamento 
e Meio Ambiente, Hiancem 
Teixeira.

Orçada em R$ 345 mil com 
recurso próprio, a obra teve 
início na gestão anterior, no 
dia 26 de março, e foi concluí-
da agora em 2019, no governo 
de Erica Soler (PL). 

Segundo Teixeira, a licitação 
foi realizada na modalidade 
tomada de preço, e a proposta 
vencedora foi a da construtora 
EBM de São José dos Campos. 
“Foi mexido no telhado, furta-
do caixas d’água, então foram 

colocadas novas, manutenção 
na laje, colocação de piso e fei-
to todo acabamento”, concluiu.

Para a chefe do Executivo, 
será mais um benefício para 
a população e servidores pú-
blicos. “Com muito empenho 
e boa gestão estamos entre-
gando esse prédio, valorizan-
do assim o nosso munícipe, 
dando condição de trabalho ao 
nosso colaborador, honrando 
o nosso plano de governo e 
homenageando um homem 
sensacional que foi o Dr. 
Valladão”.

O espaço homenageará o 
médico José Benedito Ramos 

Valladão, que por mais de vin-
te anos serviu Potim  e faleceu 
no início de 2019. 

A entrega da unidade de 
saúde, à rua Bahia, nº 65, no 
Jardim Alvorada, está marca-
do para às 17h do próximo 
dia 20.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.

ag
m

d.
co

m
.b

r


