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Lorena entrega escrituras do Cecap
Ação beneficia mais de 1,3 mil famílias que vivem em CDHU; regularização é aguardada desde 1992

Após quase três décadas 
de espera, 1.337 famílias 
carentes de Lorena come-
çaram na sexta-feira, dia 14, 
a receberem as escrituras 
de seus apartamentos do 
conjunto habitacional do 
bairro Cecap. Contando com 
a presença de representan-
tes do Governo do Estado, 
a cerimônia de entrega dos 
documentos dos primeiros 
53 contemplados foi reali-
zada pela Prefeitura na Casa 
de Cultura.

Seguindo um protocolo de 
segurança e prevenção ao 
contágio do novo coronaví-
rus (Covid-19), o evento teve 
a participação do prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido), da vice-prefeitaMarieta 
Bartelega (DEM) e do secre-
tário-executivo de Estado 
da Habitação, Fernando 
Marangoni.

Durante o evento, Maran-
goni explicou que o conjunto 
habitacional, denominado 
“Lorena A”, teve seus apar-
tamentos entregues pela 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano) por fases entre em 
1992 e 2006. Porém, devido 
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a uma série de problemas 
burocráticos envolvendo o 
terreno em que os imóveis 
foram erguidos, o processo 
de regularização foi ‘emper-
rado’ judicialmente.

Buscando uma alternativa 

para reverter este cenário e 
garantir que os moradores 
tivessem acesso à documen-
tação das moradias, a atual 
gestão municipal, desde 
2014, mantinha tratativas 
com o Estado, que através 

de um programa fundiário 
iniciou em janeiro de 2019 
o processo de desmembra-
mento da área total do con-
junto, viabilizando em 2020 
as  emissões das matrículas 
das 1.337 moradias. “A re-

gularização era uma antiga 
reivindicação municipal e 
estas primeiras 53 matrícu-
las são apenas o passo inicial 
para que os demais mora-
dores também recebam o 
documento. Foi um trabalho 
árduo toda essa trajetória do 
processo e, hoje, as pessoas 
foram recompensadas por 
uma espera de muitos anos”, 
explicou o secretário-execu-
tivo de Estado da Habitação.

Durante o evento, Mar-
condes destacou que com 
a entrega das escrituras, os 
moradores passarão a ter 
segurança jurídica sobre a 
propriedade de seus imó-
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Prefeito Fábio Marcondes e sua vice-prefeita Marietta Bartelega 
em solenidade que marcou a entrega das escrituras em Lorena

Pindamonhangaba investe em novos 
equipamentos de saúde para a população
Unidade de Saúde no bairro Cruz Grande e Centro de Especialidades Odontológicas devem expandir a demanda

veis, além de poderem ter 
acesso ao mercado formal 
de crédito, comercializarem 
os apartamentos ou simples-
mente transferi-los para seus 
herdeiros.

O prefeito revelou que 
isentou os moradores do 
pagamento de ITBI (Impos-
to de Transmissão de Bens 
Imóveis), garantindo a gra-
tuidade total do processo de 
regularização.

De acordo com o Estado, 
em breve serão divulgadas 
as datas para as entregas 
das escrituras dos demais 
imóveis do conjunto habita-
cional do Cecap.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Perto de finalizar o pra-
zo para entregas, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
entregou, na última sema-
na, mais dois equipamen-
tos para os moradores. No 
Ribeirão Grande, a expec-
tativa é que o novo posto 
de saúde, liberado para 
a população, alivie a de-
manda dos atendimentos 
na área central, além do 
CEO (Centro de Especiali-
dades Odontológicas), no 
Crispim,

Na última quarta-feira 
(12), a secretaria de Saúde 
deu início às atividades 
no posto da Cruz Grande 
(anexo ao Ribeiro Grande). 
A unidade foi desmembra- da para receber o anexo, possibilitando que os pa-

cientes atendidos na região 
tenham maior comodidade. 
O espaço foi construído 
com mão de obra do mu-
nicípio, ao lado do centro 
comunitário do bairro.

Evento marcou a liberação de escrituras de 
moradias no Cecap, aguardadas há 28 anos

Ainda na sexta - fe ira 
(16), o novo Centro de 
Especialidades Odontoló-
gicas foi entregue e deve 
atender demandas especí-
ficas para a população de 
Pindamonhangaba. Com 

valor estimado em R$214 
mil provenientes do Te-
souro Municipal, entre 
as melhorias previstas no 
contrato estão as trocas 
do telhado e piso, além de 
portas, louças sanitárias, 

pintura do prédio e repa-
ginação da área frontal 
do CEO.

A diretora do departa-
mento de Assistência Far-
macêutica e Saúde Bucal, 
Lídia Giroldo, destacou 
que embora o prédio te-
nha passado por reforma, 
o método de atendimento 
permanece como antes. Os 
pacientes precisam ter en-
caminhamento do dentista 
que atende em sua região 
através da Atenção Básica. 
Cerca de seis consultórios 
estão à disposição dos 
moradores que precisem 
de atendimentos como 
cirurgias, biópsias, canal 
ou prótese.

Por causa da pandemia 
da Covid-19, as consul-
tas eletivas permanecem 
suspensas. Somente estão 
sendo atendidos situações 
de urgência de pacientes 
que não podem ter o tra-
tamento interrompido. A 
pasta está avaliando ainda 
um possível retorno.

Um dos evento de entrega de novas estruturas para atendimento população na última semana, em Pinda
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Com R$ 6,5 milhões investidos, 
Ubatuba entrega novas 
unidades Caps 1 e Caps-AD
Espaços oferecem ambiente humanizado e oficinas terapêuticas 
em grupo para pacientes dependentes químicos e assistidos

A Prefeitura de Ubatuba, 
por meio do programa "Saú-
de em Ação" do Estado de 
São Paulo, e com apoio do 
BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento), entre-
gou,  na última quinta-feira 
(13), a obra das sedes do 
Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial) 1 "Irineia de 
Oliveira", e do Caps-AD (Cen-
tro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas) "Paulo 
Romero", com objetivo de 
garantir ambiente adequado 
aos pacientes e saúde mental 
em grupo.

A cerimônia de entrega, 
realizada em 13 de agosto 
(Dia do Psiquiatra), contou 

Wanessa Telles
Ubatuba

com a presença da equi-
pe técnica, dos vereadores 
Pastor Claudinei, Rochinha 
do Basquete, Wellington de 
Moura, Osmar de Souza e 
a família de Paulo Romero,  
fundador do primeiro grupo 
de alcoólicos anônimos de 
Ubatuba existente até hoje, 
o grupo Reviver. Romero 
enfrentava problemas re-
lacionados ao alcoolismo, 
e hoje uma das unidades 
recebem seu nome. Já Irineia  
de Oliveira, foi paciente do 
centro durante anos.

Anteriormente, as uni-
dades ficavam em imóveis 
alugados e com pouco espa-
ço para atendimento. Com 
R$ 6,5 milhões concedidos 
pelo BID, foram construídos 
quartos de enfermaria, salas 
amplas, área interativa, cozi-

nha industrial com aulas de 
culinária, consultórios, área 
externa para atividades em 
horta e sala sessões de ci-
nema com roda de conversa 
semanal.

Serão trinta profissionais 
atuando, entre enfermei-
ras, médicos psiquiatras, 
clínico geral, psicólogos, 
psicóloga infantojuvenil, 
terapeutas ocupacionais, 
fonoaudióloga, assistentes 
sociais, monitores de ofici-
nas e equipe administrativa. 
No Caps 1 serão atendidas 
pessoas com transtornos 
psiquiátricos graves. Já o 
Caps-AD, acolhe adolescen-
tes e adultos dependentes 
do álcool, tabaco e outros 
químicos com atendimento 
multidisciplinar.

Atendimento - As novas 

unidades ficam localizadas 
à rua dos Três Poderes, em 
frente ao Fórum de Ubatuba, 
o Caps 1, nº 51 e o Caps-AD, 
nº 121. O atendimento é 
realizado de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 17h.

Devido à pandemia do 
novo coronavírus, os trata-
mentos continuaram por 
telefone e vídeoconferências, 
assim como o suporte para 
crianças autistas. Para assis-
tência presencial, o serviço 
era previamente agendado. 
Oficinas terapêuticas e en-
contros foram retomados 
com número reduzido de 
pessoas. Entre janeiro e 
abril foram realizados 3.436 
procedimentos, entre visitas 
domiciliares e ações educa-
tivas e de recolocação do 
paciente na sociedade.

Foto: Divulgação PMU

Nova estrutura do Caps 1, em Ubatuba, que investiu R$ 6,5 milhões para qualificar atendimento especializado

*Liliana Corrêa Leite – Advogada, Mestre em Direito, Professora de 
Graduação e Pós Graduação em Direito do Trabalho

e Processo do Trabalho. E-mail: lilianacorrealeite@hotmail.com 
Celular/Whatsapp: (12) 9 97717670.

Redes sociais e os benefícios 
por incapacidade

opiniãoopinião

Dra. Liliana Corrêa Leite*
Desde 2016 o INSS 

(Instituto Nacional do Se-
guro Social) iniciou a rea-
lização do chamado “pente 
fino” em suas agências. 
Trata-se de uma operação 
da autarquia para atuali-
zar informações sobre o 
auxílio-doença (benefício 
por incapacidade provisó-
ria) e a aposentadoria por 
invalidez (benefício por 
incapacidade permanente) 
concedidas aos seus segu-
rados.

Em que pese a suspen-
são de perícias provenien-
tes da pandemia do coro-
navírus, é certo que essas 
avaliações serão retomadas 
assim que possível pelo 
Instituto.

O que talvez nem todos 
saibam é que as redes so-
ciais há algum tempo vêm 
sendo utilizadas como meio 
de prova em demandas ju-
diciais de diversas nature-
zas e também na análise de 
benefícios por incapacida-
de realizadas pelo INSS. A 
própria ANASPS (Associa-
ção Nacional de Servidores 
Públicos, da Previdência 
e da Seguridade Social) 
já se manifestou sobre a 
possibilidade de inspeção 
nas publicações realizadas 
pelos beneficiários em seus 
perfis, tais como Facebook, 
Instagram e outros.

A ideia sustentada é 
de que a perícia da autar-
quia vai além dos exames 
físicos do segurado. Ela 
busca a avaliação de todo 
o contexto vivenciado por 
este, se utilizando de todos 
os dados disponíveis para 
entender a sua situação 
verídica.

Assim, se temos um 
afastamento por problemas 
ortopédicos de um deter-
minado cidadão, e em suas 

redes sociais temos publi-
cações rotineiras de suas 
participações em jogos de 
futebol, como justificar 
que esse trabalhador de-
verá se manter afastado do 
exercício de seu trabalho?

De igual forma, se as 
redes sociais nos contam 
que a vida do segurado 
é regada a festas e via-
gens durante todo o ano, 
enquanto este apresenta 
como motivo do afasta-
mento laboral a depressão 
profunda, é possível que a 
continuidade na percepção 
do benefício previdenciá-
rio seja prejudicada.

Evidentemente, cada 
caso deverá ser analisado 
dentro de suas peculiarida-
des, e na hipótese de abuso 
por parte da autarquia no 
cancelamento de benefí-
cios, o Judiciário deverá 
ser acionado para reverter 
essa situação.

Não se pode supor, 
na linha dos exemplos 
acima mencionados, que 
uma simples foto sorrin-
do em uma rede social 
desconfigure uma possí-
vel depressão. Todavia, 
inegável que a exposição 
midiática que caracteriza 
nossas relações sociais 
na atualidade passaram 
a contribuir de forma os-
tensiva para suposições 
mínimas acerca da saúde 
daqueles que manuseiam 
seus perfis.

Se de um lado, temos 
no órgão previdenciário 
uma máquina injusta de 
negar direitos a quem de 
fato os tem, por outro te-
mos o abuso de segurados 
que se utilizam de bene-
fícios devidos em razão 
de afastamentos que não 
se justificam, onerando, 
assim, todo o sistema

Marietta Bartelega testa positivo para Covid-19
Vice-prefeita usa redes sociais para divulgar seu 
“estado de saúde" e segue em isolamento domicíliar

A vice-prefeita de Lo-
rena, Marietta Bartelega 
(DEM), divulgou na tarde 
desta segunda-feira (17) 
que foi diagnosticada com 
Covid-19. Ela é uma das 
588 pessoas que rece-
beram confirmações de 
contaminação pelo novo 
coronavírus na cidade, 
desde fevereiro.

Marietta utilizou as re-
des sociais para revelar 
seu diagnóstico. “Oi gente. 
Vivemos na era da transpa-
rência e venho informar a 
vocês que fui diagnostica-
da com Covid-19. Desde o 
último sábado (15) tenho 
sentido alguns sintomas e 
de imediato segui os pro-
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tratamento, cuidando de 
minha saúde e preservando 
as pessoas”, contou em seu 
perfil no Facebook.

De acordo com a vice-
-prefeita, que é pré-candi-
data à Prefeitura da cidade 
nas eleições marcadas para 
o dia 15 de novembro, 
seus cuidados estão entre 
o isolamento domiciliar, 
enquanto espera por um 
segundo teste para detec-
tar a presença do vírus. “... 
Permaneço em casa, se-
guindo as recomendações 
médicas e aguardando um 
segundo resultado de um 
exame detalhado”.

Ela destacou que seu 
quadro é “considerado 
leve” e que continua exer-
cendo suas funções de 

vice-prefeita de casa. “... 
em breve,  venceremos 
juntos mais esta batalha. 
Agradeço o carinho e aten-
ção de todos!”, finalizou a 
postagem.

Além de Marietta Bartele-
ga, que conta com apoio do 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido), outros qua-
tro nomes devem dispu-
tar as eleições na cidade: 
Beto Múcio (PRTB), Daniel 
Munduruku (PSOL), Flávia 
Brazuna ( PT) e Sylvinho 
Ballerini ( PSDB).

Covid na cidade - Lorena 
chegou a 588 casos con-
firmados da doença nesta 
segunda-feira. Foram 13 
confirmações nas últimas 
24 horas. O município tem 
ainda mais um óbito con-
firmado, um idoso de 87 

anos. Com ele, são agora 
22 mortos.

O novo coronavírus tem 

ainda 77 casos suspeitos 
em Lorena e um óbito 
aguardando resultado dos 

exames. Até esta segunda-
-feira, 461 pessoas haviam 
se recuperado na cidade.

A vice-prefeita Marietta Bartelega, que usou o Facebook para revelar seu estado  

Foto: Rafaela Lourenço
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Águas Piquete instala 
novo booster para atender 
moradores do Josephina
Equipamento garante controle da pressão e distribuição da água

Da Redação
PIQUETE

A Águas Piquete vem rea-
lizando uma série de melho-
rias no sistema de abasteci-
mento do município. Entre 
eles, os investimentos com 
equipamentos para manter 
o controle da pressão da 
água distribuída nos bairros. 
Devido a geografia de alguns 
locais a água pode chegar 
nas torneiras com muita ou 
pouca pressão. Essa cali-
bração é muito importante 
para que a água chegue de 
maneira uniforme em todas 
as localidades.

A empresa, constantemen-
te realiza análises e estudos 
para realizar os investimen-
tos necessários e identificou 
a necessidade da instalação 
de um booster - Estação 
Pressurizada de Água Tra-
tada (EPAT) no reservatório 
do bairro Josephina, que 
ganhou também uma bomba 
auxiliar. Esse equipamento 
tem como objetivo garantir 
a uniformidade da pressão 
de água nos pontos de con-
sumo. Para realizar essa 
ação a empresa realizou 
vários testes de pressuriza-
ção na rede entre o trecho 
das Ruas Nadra Naef, Luiz 
Gonzaga e Eurico Fernandes.

“Temos como dever en-
tregar um serviço de qua-
lidade, para isso, durante 
três dias realizamos ações 
de melhorias no bairro, 
dentre elas, a substituição 
da tubulação de entrada e o 
reposicionamento da bom-
ba pressurizadora, além da 
instalação de uma bomba 
auxiliar para a melhoria na 

 Novo booster garante boas pressões nas ligações de água do bairro Josephina, em Piquete

pressão. Como resultado 
dessa ação identificamos 
que houve a estabilização 
da pressão e as oscilações de 
água das residências entor-
no do reservatório Josephi-
na diminuíram de maneira 
relevante” ressalta a gerente 
operacional da Águas Pique-
te, Indiara Jogas.

Constantemente as equi-

pes da Água Piquete estão 
monitorando a região e 
prontamente revisando 
qualquer eventual desvio. 
Em caso de dúvidas ou mais 
informações, os clientes po-
dem entrar em contato com 
a Águas Piquete através da 
central de atendimento: 
0800 20 20 120 ou pelo 
Whatsapp 12-99630-4064.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente  do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), do Município de 
Pindamonhangaba, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta 
Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados ao exercício 
do voto, para participarem à Convenção Municipal do PSOL de Pindamonhangaba, a 
ser realizada no 6 de setembro de 2020, com início às 18h horas, a ser realizada em 
formato online, a ser realizada na plataforma Google Meet, com link compartilhado 15 
minutos antes do início, cumprindo todas as determinações do TRE. 
ORDEM DO DIA 
1.Deliberação sobre a disputa majoritária de prefeito e vice-prefeito nas eleições do 
próximo dia 15 de novembro;
2.Escolha das candidatas e dos candidatos do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 
de Pindamonhangaba ao cargo de vereadora e vereador nas eleições proporcionais do 
próximo dia 15 de novembro;
3.Sorteio e definição dos respectivos números para os candidatos e candidatas a vereador 
e vereadora do PSOL de Pindamonhangaba;
4.Definição do nome\slogan para a campanha;
5.Indicação de representantes\delegadas e delegados;
6.Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2016.

(Wilton Fabricio de Aquino Oliveira Martins)
Presidente Municipal do PSOL de Pindamonhangaba

DELEGACIA DE CUNHA - SP

EDITAL DE CORREIÇÃO
EDITAL Nº 002/2020 - C. CENTRAL
O DR PAULO SÉRGIO BARBOSA - delegado de polícia, comunica que no dia 26 
de agosto de 2020, às 14 horas, haverá CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA, 
referente ao segundo semestre do corrente ano, nesta Delegacia de Polícia de 
Cunha. Praça Prutende Guimarães, 95 - centro - Cunha - SP

Paulo Sérgio Barbosa
Delegado de Polícia

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO Nº 032/2020
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020
CREDENCIAMENTO Nº 01/2020
Comunicamos que encontra-se à disposição dos interessados o EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas 
na área da saúde para a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais de 
Análises Clínicas, Tabela SUS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
PERÍODO PARA A ENTREGA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO: De 
19/08/2020 a 03/09/2020. ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO: 
04/09/2020 às 9:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP. 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, 18 de agosto de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2019
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590.001/46, por 
meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de 
Apostilamento 01/2020, que tem como objetivo adequar suas atividades ao cenário 
atual da Pandemia da COVID-19, reduzir o quadro de Recursos Humanos de 3 (três) 
monitores para 2 (dois) e autorizar a aquisição de alimentos, bem como do uso do saldo 
remanescente no valor de R$ 777,55 (setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e 
cinco centavos). A presente modificação não importa em alteração do valor global do 
Termo de Colaboração 04/2019. Data de assinatura: 18/08/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 
Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 12/2019 – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar 
unilateralmente o Termo de Colaboração nº 12/2019, conforme Processo nº 9597/2019, 
baseado no art. 43, II, do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 
13.019/2014. As modificações no Plano de Trabalho da OSC Serviço de Obras Sociais - 
SOS, CNPJ nº 51.783.850/0001-44, tem como objetivo adequá-lo à situação da Pandemia 
de Covid-19, com o remanejamento de recursos para aumentar os gastos com gêneros 
de alimentação e material de limpeza e a autorização para uso de saldo remanescente 
no valor de R$ 13.485,63 (treze mil e quatrocentos e oitenta e cinco mil e sessenta e 
três centavos), porém sem alteração do valor global do respectivo Termo. As demais 
cláusulas permanecem inalteradas. Data de assinatura: 18/08/2020.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº. 21.838/2020.
Nomear, no dia 03/08/2020, a Sra. MARINA MARCONDES EVANGELISTA GOMES, reg. 
7277, efetivo, para ocupar o cargo de Psicólogo, grupo D- nível 5A, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação final em 7° lugar 
do concurso público, edital 001/2018, nos termos da Lei Complementar n°. 234/2016.
PORTARIA Nº. 21.838/2020.
Nomear, no dia 03/08/2020, a Sra. NATHALIA TAYANÁ SOUZA BORGES, reg. 7278, 
efetivo, para ocupar o cargo de Psicólogo, grupo D- nível 5A, lotado na Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, desta Prefeitura Municipal, em vista 
da classificação final em 8° lugar do concurso público, edital 001/2018, nos termos da 
Lei Complementar n°. 234/2016.
PORTARIA Nº. 21.840/2020.
CONCEDER, aos abaixo relacionados, licença prêmio nos termos do artigo 117, 
118 e 119 da Lei Complementar nº. 59 de 14/07/2008, para gozar dentro da data de 
01/07/2020 à 31/07/2020. PABLO MARCOS RODRIGUES; DARCI EVANGELISTA 
DA SILVA; ELISANGELA RODRIGUES; ALEXANDRE JOSE DE MOURA E SILVA; 
FRANCINE DIAS DOS SANTOS CAPELLA ASSIS; MARLENE CONCEICAO DOS 
SANTOS VASCONCELLOS; HELDER ANDRADE PRUDENTE DE AQUINO; ELIAS DA 
CONCEICAO GUILGER; FABIANO ALEXANDRE RAMOS; SUELY ALVES DOS SANTOS 
SOUZA; MARCELO NARCIZO; PAULO SERGIO FURTADO; FRANCINE BARBOSA 
DE OLIVEIRA; FLAVIA LILA MEDINA POVEDA MAXIMO; CHESTER ALEXANDRE DE 
MELLO.
PORTARIA Nº. 21.841/2020.
Excluir, a partir de 03/07/2020, o Sr. EDILBERTO DE SOUZA DA SILVA, reg.1803, do cargo 
de Guarda Municipal, grupo A - nível 4G, lotado na Secretaria Municipal de Segurança, 
desta Prefeitura Municipal, por motivo de seu falecimento.
PORTARIA Nº. 21.842/2020.
Artigo 1.º - DESIGNAR a partir de 03/08/2020 a docente ELIANE CRISTINA DA SILVA 
LOURENÇO - RM. 2622, Professor do Ensino Básico I lotada na EM “Professor Horácio 
Victor Bastos” para exercer a Função de Confiança de Vice Gestor de que trata o Artigo 2.º, 
inciso III, letra “e” da Lei Complementar n.º 207 de 15/07/2015, na EM. “Papa João Paulo II”.
Artigo 2.º - A designada, no exercício da Função de Vice Gestor fará jus a gratificação 
de Função de Confiança registrada no Anexo IV a que se refere o § 2.º do Artigo 31 da 
L.C. 207/2015, republicado pelo artigo 7.º da Lei Complementar 224 de 18/12/2015.
PORTARIA Nº. 21.843/2020.
Nomear, no dia 06/08/2020, a Sra. ANA CAROLINA DE ABREU VIEIRA, reg. 7279, efetivo, 
para ocupar o cargo de Orientador Pedagógica, nível AI, lotado na Secretaria Municipal 
da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação final em 10° lugar 
do concurso público, edital 001/2016, nos termos da Lei Complementar n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.844/2020.
Excluir, a partir de 04/08/2020, a Sra. BARBARA VANESSA OLIVEIRA FARIAS, reg.5129, 
do cargo de Professora de Ensino Básico I, nível BEBI-I, lotado na Secretaria Municipal 
da Educação, desta Prefeitura Municipal, por motivo de seu falecimento.
PORTARIA Nº. 21.845/2020.
Retificar a portaria nº. 21.827/2020 (Publicado no D.O. em 23/07/2020)
Onde se lê: Exonerar a pedido, a partir de 05/07/2020, o Sr. ITALO DE PAIVA TELES, reg. 
7123, do cargo de Secretário de Escola, grupo D - nível 5A, lotado na Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, desta Prefeitura Municipal.
Leia-se: Exonerar a pedido, a partir de 05/07/2020, o Sr. ITALO DE PAIVA TELES, 
reg. 7123, do cargo de Psicólogo, grupo D -nível 5A, lotado na Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.846/2020.
AFASTAR a pedido, a partir de 15/08/2020 até 15/11/2020, de acordo com PEC nº18/20, 
os servidores relacionados abaixo para que possam concorrer ao Pleito Eleitoral que 
ocorrerá em 15/11/2020 sem prejuízo dos vencimentos, são eles:
Vivian Ive Vieira – Agente Comunitário de Saúde
Izaléa Constâncio da Silva – Técnico em Enfermagem
Domingos Sávio da Silva - Motorista
Solange de Souza Martins Leite - Professora
Flávia Donizete Aparecida de Campos - Protético
Jorge Luiz da Silva - Inspetor de Alunos
Ivete Pereira da Silva Reis – Auxiliar de Cirurgião Dentista
Samuel Benjamim Duarte de Souza - Digitador
Valdemir Vieira - Enfemeiro
Márcia Ribeiro Venâncio dos Santos – Assistente de Creche
Pedro Tarcisio Marques Camarinha – Fiscal de Saúde
Monique Godoi Gomes Lescura - Professora
Benedito Roberto Ribeiro – Auxiliar Administrativo SR

PREFEITURA DE LORENA
A Prefeitura Municipal de Lorena, nos termos do Decreto n.º 7173/2018 e em cumprimento 
ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os 
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, sobre 
os recursos recebidos a título de transferência voluntária do Orçamento Geral da União, no 
valor de R$ 89.142,86 (oitenta e nove mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis 
centavos) para a conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 1053463-06/866135/2018, 
firmado em 30/05/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob gestão do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto: Pavimentação de ruas do 
Loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado – Trecho 5.

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos das localidades de Aparecida e Cunha tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 14/08/2020 às 22h41 até 15/08/2020 às 05h38. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado
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A Polícia Federal iniciou 
uma investigação na manhã 
desta segunda-feira (17) para 
tentar identificar a origem de 
quase R$ 1 milhão apreendi-
dos num fundo falso de um 
carro de luxo, na tarde do 
último domingo, no trecho de 
Pindamonhangaba da rodovia 
Presidente Dutra. O motorista, 
que alegou não saber a pro-
cedência da alta quantia, foi 
abordado após cometer uma 
série de infrações na estrada.

De acordo com a PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal), uma 
equipe patrulhava o trecho 
de Pindamonhangaba da Via 
Dutra, na pista sentido São 
Paulo, quando flagrou o con-
dutor de um veículo, modelo 
Audi A8, em alta velocidade 
realizando ultrapassagens 
perigosas, utilizando até 
mesmo o acostamento.

Após ordem de parada dos 
policiais, o motorista, de 47 
anos, estacionou o automó-
vel e não apresentou uma 
justificativa plausível sobre 
o porquê havia cometido as 
infrações.

Desconfiados da postura 
e nervosismo do homem, os 
PRF's decidiram vistoriar o 
interior do carro. Ao levan-
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tarem o banco traseiro, os 
agentes encontraram um 
fundo falso que armazena-
va diversas notas de R$ 50 
e R$ 100, que totalizavam 
R$998.580.

Já em outro compartimen-
to do carro, foi apreendida 
uma munição de fuzil, cali-
bre 7,62 mm.

Preso em flagrante, o cri-
minoso revelou que recebeu 
R$ 2 mil para transportar o 
dinheiro da rodoviária do 
Rio de Janeiro até um sho-
pping em São Paulo.

Mesmo questionado pelos 
policiais, o condutor não 
revelou as identidades do 
dono do dinheiro e nem de 
quem iria recebê-lo na capi-
tal paulista.

Preso em flagrante por 
porte ilegal de munição e 
por transporte de dinhei-
ro sem procedência lícita 
comprovada, o criminoso foi 
encaminhado à delegacia da 
Polícia Federal de São José 
dos Campos.

De acordo com a PF, para 
tentar identificar os demais 
integrantes do esquema, 
investigadores analisarão 
as imagens das câmeras de 
videomonitoramento da ro-
doviária do Rio de Janeiro 
e o histórico de ligações e 
de mensagens do celular do 
motorista.

Motorista é preso 
em Pinda com 
quase R$ 1 milhão 
em fundo falso
PF tenta descobrir procedência do 
dinheiro; montante era transportado 
do Rio para São Paulo

Material apreendido durante operação PRF em 
Pinda; flagrante recuperou quase R$ 1 milhão

Divulgação PRF

Reforma de escola beneficia 
duzentos alunos em Lorena
Colégio da Cabelinha recebe melhorias para previsão de retorno das aulas em outubro

Tentando proporcionar 
uma melhor estrutura para 
o aprendizado de quase 
duzentas crianças e adoles-
centes do bairro Cabelinha, 
a Prefeitura de Lorena con-
cluiu na última quinta-feira 
(13) a reforma da escola 
municipal "Professor Fran-
cisco Prudente de Aquino". 
Além de modernizar o pré-
dio, o Executivo renovou a 
mobília da unidade educa-
cional.

Inaugurado há mais de 
sete décadas, o "Prudente 
de Aquino" possui 181 
alunos matriculados, de 
idades entre 6 e 14 anos, 
distribuídos em turmas do 
primeiro ao nono ano do 
ensino fundamental.

Aproveitando a parali-
sação das aulas no fim de 
março, devido à pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), a Prefeitura iniciou 
no mês seguinte a reforma 
da unidade.

Além da troca do telha-
do e de parte do piso do 
prédio, o serviço consistiu 
na pintura das salas de 
aula e áreas externas da 
escola, melhorias no pátio, 
ampliação estrutural e dos 
sistemas de ventilação e 
iluminação da cozinha, e 
implantação de rampas 
de acesso para portadores 
de necessidades especiais. 
Também foram instalados 
novos ventiladores, cartei-
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ras, mesas, bancos e objetos 
de decoração nas salas de 
aula e de coordenação.

De acordo com a secreta-
ria de Obras, até o fim da 
próxima semana será insta-
lado um aparelho exaustor 
na quadra poliesportiva do 
colégio, que deve propor-
cionar mais ventilação ao 
ambiente.

A gestora escolar, Valéria 
Golob, destacou que a mo-
dernização da escola será 
um fator positivo durante 
o período de readaptação 
dos estudantes quando as 
aulas voltarem. “A reforma 
trará muitos benefícios em 

meio a este momento e 
certamente proporcionará 
um retorno diferenciado, 
pelo fato da escola estar 
ainda mais segura e ampla. 
Agradeço à Prefeitura por 
atender nossa solicitação, 
que resultará num ganho 
imenso a todos os alunos e a 
comunide. Segundo a secre-
taria de Educação, existe a 
previsão de que a "Prudente 
de Aquino" e demais escolas 
públicas paulistas retomem 
as aulas presenciais em 8 de 
outubro, o que dependerá à 
época do aval do governador 
João Doria (PSDB). A pasta 
revelou que está elaborando 

diretrizes referentes aos pro-
tocolos de segurança para 
uma possível volta às aulas, 
e que eles serão amplamente 
divulgados após aprovação 
do Conselho Municipal de 
Educação.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Lorena informações sobre o 
valor investido na reforma e 
a data de quando um serviço 
semelhante foi realizado 
anteriormente na escola mu-
nicipal "Professor Francisco 
Prudente de Aquino", mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta matéria.

Escola passou por reforma e deve garantir melhor estrutura para as crianças da rede municipal de ensino

Foto: Divulgação PML


