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Acordo de R$ 4,8 milhões
com Estado garante nova
pavimentação em Pinda

Foto: Divulgação PMP

Isael Domingues recebe deputado para acordo sobre verba empregada
Foto: Divulgação PMP

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Foi assinado no gabinete do
prefeito Isael Domingues (PL)
o contrato de R$ 4,83 milhões
para o recapeamento asfáltico
de mais 19 vias públicas da
cidade. A assinatura contou
com a presença do deputado
estadual e autor do encaminhamento André do Prado
(PR), vereadores e assessores.
A empresa que desempenhará a ação será a Land Vale
Construções, que deverá executar o serviço em mais de 12
quilômetros de asfalto novo.
De acordo com a Prefeitura, os
recursos para essa obra foram
viabilizados pela agência de
fomento “Desenvolve-SP” e
contou com apoio do deputado estadual.
Durante o evento, Prado
afirmou que o convênio foi
motivado pelos esforços do
prefeito que, junto ao seu
auxílio, conquistou essa melhoria para a cidade. O deputado parabenizou, ainda,
o Executivo, pela seriedade e
compromisso com as deman-

Assinatura de convênio em Pindamonhangaba para infraestrutura; investimento deve pavimentar 19 vias

Obra de pavimentação em rua de Pinda; verba garante novas ações

das municipais.
Em entrevista exclusiva ao
Jornal Atos, o deputado lembrou que a “parceria ajudou o
município a ser contemplado”.
“Diversas outras benfeitorias
importantes estão em processo de consolidação, por isso a
continuidade do trabalho que

pelo Legislativo, acerca da
liberação de R$ 4 milhões
para pavimentação da cidade,
mas garantiu que irá buscar
a compreensão futura, a fim
de expandir as melhorias nas
condições asfálticas de Pindamonhangaba.
A cidade conta também

está sendo feito é fundamental
para garantir os investimentos
junto ao Governo do Estado de
São Paulo". Isael lembrou a
dificuldade de trazer a melhoria, devido a troca de governo
estadual em 2018.
Entre os bairros contemplados estão o Araretama e o

Maricá. “A gente sabe muito
bem que esse recurso aqui vai
pavimentar 12,2 quilômetros
de extensão, mas sabemos que
a cidade está com a manta
asfáltica desgastada. Nós teremos que asfaltar muito mais”.
O prefeito lembrou do projeto encaminhado e negado

com um contrato de operação
tapa-buraco (que busca minimizar os danos) viabilizado
com empresa de engenharia,
para solucionar os problemas emergenciais. O prefeito
salientou que essas ações já
começaram no bairro Araretama.

Prefeitura projeta abrir sessenta cargos comissionados
após Justiça determinar exonerações em Aparecida
Executivo deve contratar mais de cem em concurso público; secretário garante que gastos não extrapolam lei
Foto: Marcelo A dos Santos

Leandro Oliveira
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida
exonerou, após determinação
do Ministério Público no final
de 2019, mais de 120 pessoas que ocupavam cargos
de confiança em secretarias
municipais. Em 2020, a administração municipal elabora
a reestruturação de cargos
comissionados e vai solicitar
a contratação de sessenta
profissionais em funções de
confiança, que pode ocorrer
entre janeiro e fevereiro.
A criação depende da aprovação da Câmara, e o Executivo
já projeta solicitar a abertura
de uma sessão extraordinária
nas próximas semanas para
apresentação do projeto de
criação dos cargos. Uma reunião entre os representantes
da Prefeitura e a Promotoria
de Justiça será realizada nesta semana para discussão da
legalidade da reestruturação.
Duas ações judiciais, em
2020, geraram a inconstitucionalidade de cargos comissionados, sendo oitenta

da administração municipal
geral e 44 da Educação. As
exonerações foram cumpridas
imediatamente em agosto e
dezembro de 2019. “Com essa
reestruturação, serão criados
alguns cargos comissionados
e reestruturadas as secretarias
que devem ser diminuídas a
princípio de 16 para 13. Isso
será apresentado ao Ministério
Público, e após isso, encaminhado à Câmara para votação”,
explicou o secretário de Justiça
e Cidadania de Aparecida, Jeferson Monteiro.
Na reestruturação constam
as criações dos cargos de diretoria, chefia e assessoramento,
diretores de escolas, vice-diretores, secretários municipais
e assessores de secretários
municipais. Segundo o Executivo, a reestruturação está
sendo elaborada através de
uma análise junto ao Ministério
Público para evitar qualquer
ato que possa gerar inconstitucionalidade.
Despesas – Com a possível
criação dos cargos e o concurso
público em andamento, que vai
contratar mais de cem profis-

sionais, há uma preocupação
com o cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que
determina que os gastos com
as folhas salariais de servidores públicos concursados ou
comissionados não cheguem
a 60% da receita do município.
“Devido às demissões, o
Município está dentro do percentual determinado da LRF.
Após o concurso, alguns cargos
comissionados vão cair por terra, serão chamados os concursados. A intenção da prefeita é
empossar os concursados entre
março e abril, principalmente
na área da saúde”, afirmou.
“Com a posse dos efetivos,
alguns cargos comissionados
serão extintos”, afirmou.
Questionado se há risco da
Prefeitura atingir o percentual
limite, o secretário concluiu:
“A prefeita está fazendo um
estudo de viabilidade para
manter dentro do que a LRF
determina. A contratação está
sendo de feita com o Tribunal
de Contas”, afirmou. “O limite
seria 52%, com as demissões,
a Prefeitura deve estar entre
46% e 47%”.

A sede da Prefeitura de Aparecida, que enfrenta pressão por reforma administrativa no governo de Dina
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Governo nega erro
em terceirização de
parte do transporte
de alunos em Guará
Projeto tem investimento de R$ 2,7 milhões
em vinte linhas para estudantes da zona rural
Foto: Arquivo Atos

Bastidores da Política
Desincompatibilização

O pedido de exoneração do
secretário de obras de Aparecida,
José Bendito Angelieri - o Zecão,
repercutiu na política de Potim.
Motivo: como um bom Angelieri,
Zecão pode ser uma das apostas
do ex-prefeito João Cascão, para
destronar Erica Soler da Prefeitura.

Só observando

Enquanto a prefeita de Potim
Erica Soler se vira nos trinta para
cumprir suas metas e mais que as
promessas da campanha passada, o
concorrente Emerson Tanaka, que
pensava em moleza para esta eleição, assustou com a possibilidade
de ter de enfrentar também um
representante forte da família Cascão. Ainda mais se for confirmado
o experiente Zecão, que sabe o que
faz e o quem de ser feito...

Lenço para as lágrimas

Transporte escolar de Guará; investimento em vinte linhas é contestado na Câmara
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi concluída na última semana
uma licitação da Prefeitura de
Guaratinguetá para locação de
veículos e terceirização de parte
do transporte escolar de alunos da
rede municipal de ensino. O contrato foi assinado no valor de R$ 2,7
milhões com a empresa Antunes e
Antunes Transporte Escolar Ltda. A
terceirização é parcial, e tem como
foco alunos e escolas da zona rural
do município.
Além dos veículos, a empresa
também fornecerá motoristas para
os serviços. O certame, encerrado
em 10 de janeiro, foi rebatido pelo
vereador Nei Carteiro (MDB), que
pediu a suspensão da contratação
sob alegação de que a terceirização
da função de motorista de educação fere a lei municipal 4.055 de
2008. No apontamento, o vereador
cita que os motoristas são parte
integrante do magistério.
“No artigo quatro, ‘o motorista é
parte integrante de apoio ao magistério’. Com isso, nós entendemos
que todos os profissionais elencados precisam de concurso público,
na realidade é a lei 4.055, que
depois virou a lei 4.146 de 2009.
Antes era motorista escolar, depois
virou motorista, mas não deixa de
ser parte integrante do magistério.
E se ele é parte, nós entendemos
que os profissionais devem passar

por concurso”, afirmou o parlamentar, que pediu a suspensão da
licitação e encaminhou o pedido
ao Ministério Público.
A terceirização contempla, além
dos veículos, todo combustível
usado pelas vans, motoristas e
os monitores do transporte de
alunos. Segundo a Prefeitura de
Guaratinguetá, através de nota,
nove empresas participaram do
processo licitatório. Houve um
pedido de suspensão do certame, feito por uma empresa que
entrou com recurso, mas ele não
foi atendido.
A empresa será responsável por
vinte linhas da zona rural, das
escolas dos bairros Pilões e São
Manoel (Aliete Ferreira), Rocinha
(escolas Nair Figueiredo e Pavão),
Colônia do Piagui (André Freire),
Pedrinha e Gomeral (Caloi). De
acordo com o comunicado, “o
valor inicial da licitação era de R$
3,9 milhões, e o valor contratado
foi de R$ 2,7 milhões, ou seja,
gerando uma economia de mais
de R$ 1,1 milhão, sendo 30% do
valor estimado.
Sobre a ilegalidade da ação,
citada pelo vereador, a Prefeitura respondeu que “a secretaria
municipal de Educação age dentro da legalidade, cumprindo os
artigos 4º e 5º do ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente)”. O
Executivo afirmou que o serviço
será prestado durante os 200 dias
letivos deste ano.

Enquanto a população do Batedor 'chora' com a sentença de
desapropriação, o prefeito Thales
Gabriel segue se virando para
arrumar lugar para as famílias, e
a oposição, com tempo de sobra,
arruma o lenço para enxugar as
lágrimas dos moradores afetados,
dizendo que quando estiverem no
comando de Cruzeiro, tudo será
diferente! Será???

Tripla indefinição

A especulação política de Guará não sabe informar a próxima
aventura partidária do vice-prefeito
Regis Yasumura, que iniciou
sua trajetória
eleitoral no
DEM - quando
foi eleito vereador, depois
foi para o PTB
- para ser vice,
mudou para o
Regis Yasumura
PSB - para tentar ser deputado. Não
conseguiu, mas agora, com nova
eleição à vista, ninguém sabe se
volta para o DEM ou se casa com o
PL com a bênção do Padre Reginaldo. Aliás, tem gente querendo saber
se ele vai ser candidato a prefeito,
a vereador ou vice?

Carta na manga

Com a janela eleitoral agendada
para março, os governistas de Guará
se aplicam nas contas e na divisão
do contingente que declara estar
com Marcus Soliva na eleição. Os
cálculos são para ver se partem
para a campanha com três ou quatro
partidos - quais serão e, em qual o
prefeito deve estar - se no DEM,
por ser uma sigla inserida no governo do Estado, ou quem sabe, se
até abril o PSDB 'desencantar' para
Soliva. Ah! Lembraram que existe
a possibilidade do PSC - que está
sob a tutela de Márcio Almeida - se
destacar como a 'cereja do bolo' na
plataforma partidária da reeleição!!!

Apertem os cintos...

Após a saída do presidente da
República do PSL, que deixou
muitos emergentes da política de
Lorena - que saiam no tapa para
garantir o controle do partido - com
cara de 'x', incluindo aquele 'causídico amigão do carga pesada e

também o vereador 'que erra na mão
e engasga na fala'. Na contramão
da ansiedade local pela definição
do novo partido que o presidente
está fundando, Jair Bolsonaro segue
tranquilo e sem pressa.

Concentração

Embora o prefeito Fabio Marcondes ainda não tenha se manifestado oficialmente sobre seu
candidato à sucessão, duas informações são comentadas nas altas
rodas políticas
de Lorena, que
major Lescura
parece ser a bola
da vez e que
três partidos,
incluindo DEM
e MDB devem
dar espaços aos
seus candidatos
Major Lescura
à Câmara. Objetivo como sempre,
Fabinho tem orientado a formação
de seu grupo seguindo o estilo que
lhe garantiu suas últimas vitórias:
poucos candidatos, porém fortes e
com chapas completas, inclusive
respeitando o percentual feminino...

Adere ou abençoa

Faltando 255 dias para as eleições e segue na especulação política
de Lorena o impasse sobre a posição
da vice-prefeita
Marietta Bartelega na campanha, já que
seu partido, o
MDB, vai estar
na plataforma
da disputa à sucessão. Entre os
Marietta Bartelega
prós e contras,
há quem garanta pelos corredores
da municipalidade que ela vai estar
ativa, aderindo uma candidatura ou
abençoando os indicados.

Apenas um detalhe

Quem confere as redes sociais
de Pinda tem a impressão que o
prefeito da cidade é outro, principalmente com as postagem de
Rafael Goffi simulando aparentemente até assinatura de convênios
nas esferas do governo estadual. E
quando fala nas lives, sempre ao
lado de figurões, dá a entender que
eleição é apenas um detalhe...

Efeito eleitoral

Esta semana quem quebrou o
silêncio de recesso do Legislativo
de Pinda foi o postulante à Câmara,
Fernando Frangão, protocolando
um requerimento pedindo a redução
dos subsídios dos vereadores. Na
avaliação popular sobre a iniciativa
de Frangão, disseram que ele nem
foi eleito ainda, mas já está dando
uma 'palinha' do que vai ser no
plenário da Câmara, se chegar lá.
Com a palavra os eleitores...

1ª polêmica do ano

A Câmara de Cachoeira Paulista deve estrear sua temporada de
sessões com uma nova polêmica,
a alteração dos salários dos vereadores. O assunto, já debatido em
2019, reserva novidade para esse
ano. Segundo os bem informados,
alguns parlamentares planejam
uma inversão no projeto de Nenê e
Dimas; ou seja, ao invés de dimi-

nuir o subsídio, aumentar o valor
atual com a maioria dos votos.
Quem viver verá...

Política da soma

Um encontro 'quase que casual'
e uma conversa afinada sobre as
eleições de 4 de outubro em Lorena,
ocorrido na última semana entre o ex-prefeito
Paulo Neme e
o pré-candidato
Sylvio Ballerini,
foi traduzido por
muitos apoiadores como a oportunidade perfeita
Sylvio Bellerini
para uma leitura sobre o social de
Lorena e o que seria bom a partir de
2021. Com a palavra, os eleitores...

Espalhando a roda

Circula pelas rodas políticas de
Pinda, que o 'quarteto 4 Rs' - Rafael Goffi, Ronaldo Pipas, Renato
Cebola e Roderley Miotto, que atuaram juntos em
muitas discussões nos últimos
anos, devem estar em plataformas diferentes a
partir da janela
eleitoral. Protagonistas de um
tom mais moRoderley Miotto
derado e progressista na Câmara,
há quem aposte que a dupla Miotto
e Cebola pode defender bandeiras
diferentes que Goffi e Pipas.

Bola da vez

Corre na boca pequena de Canas que a aposta dos governistas
- leia-se Lucemir do Amaral - para
sucessão, será mesmo o atual vive
Ângelo Glaglia. Ele deve enfrentar
dois candidatos de peso nas urnas:
Silvana Zanin - ex-primeira-dama
e Gustavo Lucena, que já bateu na
trave duas vezes.

Balança mas não cai

Com a segunda baixa em menos
de uma semana no secretariado da
prefeita de Aparecida, a especulação política indaga pelas esquinas
se o governo
municipal não
corre o mesmo
risco. Após Zecão ter pedido
sua exoneração
na semana passada, na sexta-feira foi a vez
do secretário de
Dina Moraes
Administração Claudio Gibelli.
Pelo que se ouviu nos corredores
da municipalidade, vários nomes
consultados por Dina Moraes para
suprirem as exonerações declinaram do convite...

Reforço de caixa

O prefeito Isael Domingues recebeu nesta segunda-feira, em seu
gabinete, a visita ilustre do deputado André do Prado (PL), para um
reforço de caixa de R$4 milhões a
serem investidos em infraestrutura.
Com a contrapartida de mais R$800
mil dos cofres municipais, Isael
pretende aplicar em pavimentação,
em resposta rápida aos eleitores e a
classe política de Pinda.
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PREFEITURA DE LORENA
Pregão Presencial Nº 02/2020 PROC. Nº 727/19.
EDITAL RERRATIFICADO II
O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, cujo objeto é
Ata de Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha para o Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), eletrodomésticos para o CAPS e para o Centro Especializado
em Reabilitação (CER III) , utensílios para sala de atividades de vida diária do CER III,
materiais de fonoaudiologia para o CER III, aparelhos e materiais de fisioterapia para o
CER III, móveis para o CER III, jogos e brinquedos para o CER III, aparelhos médicos
para o CER III, ares condicionados e cortina de ar para os Dispensários de Medicamentos
(Assistência Farmacêutica) pelo período de 12 (doze) meses. pelo período de 12 (doze)
meses. Referente aos itens 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, “ar condicionados” a voltagem de 110v
passará a ser 220v, a data de abertura permanecerá a mesma. Informações (12) 31853000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020
ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Desafio Jovem Monte Sinai CNPJ: 03.489.694/0002-41
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Processo de Inexigibilidade
de Chamamento Público, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de
Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 11.682/2019. VALOR GLOBAL:
R$ 255.120,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e vinte reais)
DATA DE ASSINATURA: 21 de janeiro de 2020.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC Nº 13/2020-SUP-GPRO: 9790/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de
fossa, através de métodos técnicos adequados de aplicação, com descarte correto junto
a SABESP, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
CONTRATADA: VACOON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA ME
CNPJ Nº: 03.531.482/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/01/2020

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 13/2020SUP; 9790/19GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de
empresa especializada em serviço de limpeza de fossa, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
CONTRATADA: VACOON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA ME
CNPJ Nº: 03.531.482/0001-02
PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/19 - PROC: 719/19-SUP
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação da NOTA
DE HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “PREGÃO
PRESENCIAL Nº 116/2019”, leia-se “PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2019”. O restante
permanece inalterado.
PREFEITURA DE LORENA
Nota de Juntada de Documento
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 PROC. Nº 725/2020
No dia 28 de Janeiro de 2020, o presidente, juntamente com a comissão Permanente
de Licitação, designado através da Portaria 7.374/2020 de 02 de janeiro de 2020,
fazem o recebimento do Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do
Estado de São Paulo e da Certidão de Regularidade do FGTS da empresa ENGEPLY
ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA, conforme exigido em edital, sendo
assim HABILITADA. Nada mais havendo a tratar, a ata vai assinada pela a Comissão
Permanente de Licitação.
PREFEITURA DE LORENA
Nota de Juntada de Documento
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 PROC. Nº 725/2020
No dia 28 de Janeiro de 2020, o presidente, juntamente com a comissão Permanente
de Licitação, designado através da Portaria 7.374/2020 de 02 de janeiro de 2020, fazem
o recebimento do Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado
de São Paulo e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da empresa ENGEPLY
ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA, conforme exigido em edital, sendo
assim HABILITADA. O município de Lorena declara a abertura das propostas de preço
será no dia 31/01/2020 ás 14:30h. Nada mais havendo a tratar, a ata vai assinada pela a
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 006/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020
TIPO: Menor preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mochila escolar
para os alunos da Rede Municipal de Ensino, 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 E DOS ENVELOPES PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO: 11/02/2020, às 09:00 horas. Optando o licitante em não
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e,
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de
Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia
e horário aprazados no presente edital. 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, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 28 de janeiro de 2020.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Pressurização na rede de água
Empresa de Saneamento de Piquete explica esse processo
Da Redação
Piquete

Eventualmente ao abrir à
torneira, a água sai esbranquiçada, fazendo com que
muitas pessoas acreditem
ser excesso de cloro, mas
não, a explicação disso é
a liberação de ar que está
presente na água.
De acordo com a gerente
da Águas Piquete, Indiara
Jogas, a pressão que existe
dentro das tubulações faz
com que o ar atmosférico
permaneça aprisionado
na água, formando bolhas
muito pequenas que dão
a impressão da água estar
branca. “Ao abrir a torneira,
libera-se a pressão e as bolhas começam a se desprender da água, o que pode ser
percebido colocando essa
água em um copo transparente, depois de alguns
minutos ela irá voltar a sua
coloração normal”, explicou
Jogas.
Em caso de água com apa-

rência esbranquiçada uma
recomendação é fechar um
pouco o registro para minimizar a pressão da água.
“É importante salientar que
água esbranquiçada não é
sinônimo de água sem tratamento. A Águas Piquete

possui um controle rígido
no processo de tratamento
da água que chega até as residências, através de coletas
e análises de acordo com a
legislação vigente, garantindo sua potabilidade e
qualidade. Para verificar os

IFSP de Caraguá tem
matrículas abertas
para graduação em
cinco cursos pelo Sisu
Da Redação
Caraguatatuba

O campus do IFSP (Instituto
Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia) de Caraguatatuba abriu cinco cursos de
graduação pelo Sisu (Sistema
de Seleção Unificada).
Após a divulgação das notas
do Enem os estudantes poderão se inscrever no Sisu de
acordo com a nota e classificação divulgadas pelo Ministério
da Educação. As vagas podem
ser preenchidas pelos estudantes até o próximo dia 24, pelo

site do Sisu, sisu.mec.gov.br,
utilizando a nota da prova de
2019. É importante não ter a
nota da redação zerada.
Os cursos oferecidos são
nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura
em Matemática, Engenharia
Civil, Licenciatura em Física,
Tecnologia em Análise e
Tecnologia em Processos
Gerenciais.
Outras informações no site
do IFSP de Caraguatatuba,
ifspcaraguatatuba.edu.br
ou pelo Facebook, facebook.
com/ifspcaraguatatuba.

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação Rural de Canas- ARC, através do seu presidente Sr. Pedro
Galvão Rodrigues Prado, convoca seus associados para a Assembleia Geral
Extraordinária, que será realizada no dia 03 de março de 2020 (terça-feira),
com a primeira convocação ás 19H30 e a segunda convocação ás 20H00, em
sua sede social, á Rua Nossa Senhora Auxiliadora, n° 168, Centro, na cidade
de Canas - SP, com a seguinte ordem do dia:
A) Reformar Estatutária incluindo mudança de endereço.

Canas, 28 de janeiro de 2020

Pedro Galvão Rodrigues Prado
Presidente

resultados das análises de
qualidade da água o usuário
pode acessar o site www.
iguasa.com.br, clicando em
“informações para você” ou
verificar checa-las em sua
fatura de água ” finalizou a
gerente.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 001/2020-ICC/CE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BOCHA

O ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, faz saber que receberá, no período de 27 de
janeiro de 2020 até às 10,00 horas, do dia 10 de fevereiro de 2020, na
Secretaria do Clube, propostas comerciais observando o MENOR PREÇO
GLOBAL E MELHOR TÉCNICA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA

PARA

EXECUÇÃO

DE

OBRA

DE

ENGENHARIA

CIVIL

CONSISTENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BOCHA DO
CLUBE.
O Edital completo, demais especificações, Projetos, Planilhas, Memorial
Descritivo, Cronograma, serão encaminhados aos interessados via eletrônico.
Guaratinguetá, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO SANNIN NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Saúde amplia atendimento e ações de combate
à dengue após aumento de casos em Cruzeiro
Registros estendem serviços para o final de semana e município retoma mutirões de limpeza e fiscalização
Rafael Rodrigues
Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Próxima de decretar epidemia de dengue, Cruzeiro registrou 153 casos nos primeiros
vinte dias do ano, o equivalente a mais de 50% de todos
os registros de 2019. Para
desafogar o Pronto Socorro,
a secretaria de Saúde ampliou
os atendimentos do Centro de
Acolhimento ao Paciente com
suspeita da doença. O serviço
é oferecido também aos finais
de semana.
Além das unidades de saúde
que atendem a população de
segunda à sexta-feira, das 7h
às 17h com hidratação oral
e coleta de sangue para exames laboratoriais, o Centro
ampliou de dias úteis para os
finais de semana. O serviço
realizado no ARE (Ambulatório Regional de Especialidades), localizado à avenida
Minas Gerais, 500, atende
aos sábados e domingos das
7h às 19h.
Os registros deste ano ultrapassaram os 50% do ano
passado, quando Cruzeiro
divulgou trezentas infecções.
De acordo com o secretário
de Saúde, Danilo Rezende, os
atendimentos eram realizados

no Centro de Saúde, mas com
o aumento preocupante de
casos da doença, os trabalhos
passaram para o ARE devido
a localidade e acessibilidade a
outros espaços da saúde municipal. “A gente já tinha esse
trabalho, de segunda-feira à
sexta-feira, das 13h às 17h,
mas com o aumento de notificações e a preocupação com
o quadro regional, resolvemos
atender 12 horas por dia no
ARE”, frisou.
Até o fechamento desta
matéria, o município havia
confirmado 153 casos de
dengue e 96 aguardavam os
resultados laboratoriais. Ainda segundo Rezende, 85% dos
focos de criadouro do Aedes
aegypti estão nas residências.
O boletim epidemiológico
da última quarta-feira revelou ainda os bairros mais
afetados: Jardim América,
Vila Loyelo e áreas adjacentes
como Vila Suely, início do Lagoa Dourada e as proximidades da rodoviária, no Centro.
A secretaria de Saúde retomou os mutirões aos finais de
semana para detectar focos
do mosquito em terrenos
baldios e casas. As atividades
são realizadas por agentes de
endemias aos sábados. Já as
denúncias podem ser feitas

Foto: Reprodução PMC

pelo WhatsApp (12) 935000375.
Região – Os dados sobre a
doença em cidades vizinhas

também são alarmantes.
Potim segue em estado de
epidemia. Segundo a assessoria de imprensa, em casos

Serviço espera definição entre cidade, AC Park e Guaratinguetá Consórcio Rotativo

Ainda sem definição sobre
o estacionamento rotativo, a
Prefeitura de Guaratinguetá
aguarda parecer definitivo da
Justiça sobre qual empresa
vai gerir os serviços de Zonas

Azul e Verde. A cidade enfrenta
ainda obstáculos para solucionar a situação, um mês após a
suspensão do início dos serviços do sistema Guaratinguetá
Consórcio Rotativo, vencedor
da licitação para os serviços
no ano passado.
A suspensão atendeu uma
liminar da antiga prestadora

o último parecer que saiu do
Judiciário de Guaratinguetá,
já notificamos a Guaratinguetá Rotativo, bem como a AC
Park, para que aguardemos a
decisão final”, explicou o secretário Marco Antônio ‘Major’ de
Oliveira.
Parquímetros instalados no
município pertencem à AC
Park, remanescentes dos anos
em que a empresa prestou
serviços, e da Guaratinguetá
Rotativo, que não foram removidos. A retirada deles também
foi suspensa.

Segundo o secretário, a decisão não será tomada em
janeiro e não há expectativa
de prazos para a conclusão
desse imbróglio. “Era grande a
expectativa que em dezembro
teríamos o estacionamento
rotativo, mas devido a determinação judicial não retornou e,
agora, em janeiro, dificilmente
irá retornar”, afirmou. “Acredito que no primeiro semestre
tenha uma posição concreta
sobre se retorna a AC Park ou
dá continuidade ao contrato
que se iniciou no ano passado”.

Atendimento a moradores de Cruzeiro em período de aumento nos casos de dengue; ações reforçadas

Sem definição, Zona Azul não tem
data para voltar às ruas de Guará
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

como o do município não há
mais resultados laboratoriais pois o Instituto Adolfo
Lutz suspende os exames.

Atualmente a administração
realiza apenas hemogramas
para acompanhar o quadro
clínico do paciente. A última
atualização, registrada no dia
10 de janeiro, apresentou 1,7
mil confirmações de dengue.
Em Lorena, a Comunicação
divulgou na última terça-feira
262 notificações, sendo 73
casos positivos, 20 negativos
e 169 pacientes aguardando
resultado laboratorial.
Guaratinguetá notificou,
nos primeiros vinte dias do
ano, 198 suspeitas da doença,
destas, 58 foram confirmadas,
106 descartadas e 34 pessoas
ainda aguardam o resultado
dos exames.
No Litoral Norte, a Prefeitura de Ubatuba, que atualiza os
boletins de arboviroses todas
as terças e quintas-feiras,
apresentou 49 notificações,
apenas três casos confirmados, sendo um autóctone
(contraído no município), dois
importados e 39 aguardam
respostas.
Em outro extremo, Aparecida apresentou apenas dois casos positivos e seis negativos.
Procuradas pela reportagem
do Jornal Atos, as prefeituras de Cachoeira Paulista e
Piquete não responderam até
o fechamento desta edição.

de serviços, AC Park. Tanto a
Prefeitura como o Consórcio
apresentaram recursos, mas
não há um parecer definitivo
sobre a questão. Os parquímetros da empresa vencedora da
licitação, que estavam sendo
instalados, foram retirados. Em
contrapartida, a antiga prestadora abriu vagas de emprego

na cidade.
No fim de dezembro, após
determinação judicial, a secretaria de Segurança Pública e
Mobilidade Urbana se reuniu
com a direção da AC Park para
definir um cronograma para
a empresa voltar a prestar os
serviços no município. Porém,
como houve pedido de suspensão da liminar, nada avançou
até o momento, segundo a
Prefeitura.
“Tudo que envolve o estacionamento rotativo, estamos
aguardando a decisão final
de (Justiça) São Paulo. Esse é

