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Alagamentos deixam famílias desabrigadas 
e geram força-tarefa por doações na região
Fundos sociais de Ubatuba e Canas mantêm campanha de arrecadações por itens como 
alimentos e produtos de limpeza; Defesa Civil alerta para riscos de fortes chuvas na RMVale

As fortes chuvas deste início 
de ano estão impactando a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). As cidades continuam 
registrando alagamentos, 
como Canas, que pede doações 
para auxiliar casas atingidas 
pelas águas, e Ubatuba, que se-
gue com famílias desalojadas. 
A Defesa Civil do Estado alerta 
para o risco de temporais nesta 
semana.

Após 159 pessoas de 45 
famílias ficarem desabrigadas 
em Ubatuba, com os alagamen-
tos do feriado de Réveillon, a 
prefeita Flávia Pascoal (PL) de-
cretou no último dia 4 o estado 
de emergência para 12 bairros 
mais afetados pelas chuvas, en-
tre eles o Angelim, Bela Vista, 
Perequê Açu e Taquaral.

Segundo a Prefeitura, os 
índices pluviométricos apon-
taram que, em 96 horas, as 
regiões Central e da Mara-
funda ultrapassaram os 180 
mm de chuva, e os reflexos do 
feriado seguem na cidade. A 
atualização da secretaria de 
Assistência Social, realizada 
na última segunda-feira (11), 
apresentou que oito famílias 
com 11 adultos e sete crianças 
permanecem fora de suas ca-
sas, ou seja, alojadas na escola 
Olga Gil na região Central, e 
acompanhadas pela pasta. O 
restante já pode voltar para 
as residências.

O auxílio aos afetados contou 
com doações de materiais de 
higiene e alimentos de cidades 
como Pindamonhangaba, da 
Defesa Civil do Estado de São 
Paulo e uma equipe técnica 
mista entre assistentes sociais, 
psicólogas, advogada, funcio-
nários das escolas utilizadas 
como alojamento e voluntários.

Rafaela Lourenço
RMVale

Flávia agradeceu os apoios 
e destacou a urgência de so-
luções efetivas. “Sabemos que 
não temos canais ou planos de 
drenagem, por isso já estamos 
nos mobilizando para elaborar 
um plano e buscar recursos a 
fim de equiparar esse déficit 
de drenagem urbana”.

Os trabalhos continuam na 
cidade. Segundo a Assistência 
Social, não há mais a neces-
sidade de doação de roupas, 
mas sim doações de fraldas 
descartáveis e alimentos 
como arroz, feijão, macarrão, 
óleo, açúcar, leite e café, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A secretaria de 
Assistência Social fica à rua 
Paraná, nº 375, no Centro. 
Mais informações sobre o 
atendimento e doações pelo 
telefone (12) 3834-3501.

No início da semana, Canas 
foi uma das cidades afetadas 
por pontos de alagamentos. O 
Fundo de Solidariedade utili-
zou as redes sociais do governo 
para pedir doações de roupas, 
alimentos, produtos de limpeza 
e de higiene pessoal, colchões, 
móveis, leite, fralda tamanho G 
e lenços umedecidos, pois  há 
um bebê de dez meses e famí-
lias que tiveram as residências 
inundadas e necessitam de 
auxílio. As doações devem ser 
entregues na sede do Fundo 
Social, localizado à avenida 22 
de Março, nº 369, no Centro. 
Os interessados em ajudar, 
podem entrar em contato pelo 
telefone (12) 3151-6000.

Alerta – A Defesa Civil do 
Estado alertou a Região Me-
tropolitana do Vale, na última 
terça-feira, sobre a previsão de 
fortes chuvas com temporais 
entre 60mm e 80 mm até esta 
quinta-feira (14). O comunica-
do enviado para todas as bases 
da região destaca a possibilida-
de de novas enchentes e riscos 
de deslizamentos.

Estado cria ação 
natural em área 
entre Piquete  
e Cruzeiro

Atendendo um antigo pedi-
do das prefeituras de Cruzeiro 
e Piquete, o Estado criou na 
última quarta-feira (6) um 
monumento natural em trecho 
de Serra da Mantiqueira, que 
liga os dois municípios. Com 
10,3 mil hectares de exten-
são, a área de conservação 
ambiental deverá impulsionar 
o ecoturismo na região. 

De acordo com a secretaria 
estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, os monumen-
tos naturais são caracterizados 
como áreas de conservação 
ambiental, que tem como ob-
jetivo preservar a integridade 
de um elemento natural único, 
de extrema raridade ou beleza 
cênica. 

Publicado no Diário Oficial 
do Estado, o decreto do go-
vernador João Doria (PSDB) 
ressalta que a criação do Mo-
numento Natural Mantiqueira 
Paulista contribuirá para a 
manutenção da biodiversidade 
e restauração ecológica do 
território paulista.

O Estado acredita que a 
unidade poderá atrair turis-
tas pelas belezas naturais do 
trecho, aumentando o fluxo de 
visitantes nas cidades. 

A Fundação Florestal será 
a responsável pela gestão do 
monumento, em coordenação 
com os proprietários de terre-
nos. As prefeituras também 
participarão da gestão da área.  

De acordo com a secretária 
de Meio Ambiente de Cruzei-
ro, Olivia Costa, as tratativas 
para a criação do monumento 
foram iniciadas em 2015 
através do GT Mantiqueira 
(Grupo de Trabalho Serra da 
Mantiqueira), formado por 
representantes do Estado, so-
ciedade civil e das prefeituras 
de Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Lavrinhas, Pindamonhangaba, 
Piquete e Queluz. 

A ideia inicial do grupo era 
que a unidade contasse com 
uma área de cerca de 16 mil 
hectares, porém o Estado de-
cidiu pela redução para 10,3 
mil hectares.

Além de ressaltar que a 
criação do monumento será 
fundamental para viabili-
zar uma maior fiscalização e 
controle ambiental do local, 
Olívia destacou outros pontos 
positivos. “Esse avanço em 
gestão de território permitirá 
a preservação da biodiversi-
dade e da paisagem. Esta área 
já era protegida por lei, mas 
agora poderá receber mais 
investimentos e ordenamento 
turístico. O monumento será 
mais um elemento que aju-
dará Cruzeiro no processo de 
evolução de MIT (Município 
de Interesse Turístico) para 
estância turística, o que traria 
diversos benefícios para a 
cidade”, afirmou a secretária 
de Meio Ambiente.

Lucas Barbosa
RMVale

Ação em Ubatuba que recolhe material doado a famílias atingidas pelas chuvas; Defesa Civil faz novo alerta

Estado corta 12% de verba 
para santas casas paulistas
Com medida, 180 unidades devem perder juntas R$ 80 milhões em ação estadual

As santas casas e hospi-
tais filantrópicos do estado 
de São Paulo tiveram um 
corte de 12% em recursos 
repassados dos programas 
de auxílio Pró-Santa Casa 
e Programa Sustentável. A 
resolução foi publicada no 
Diário Oficial nesta quarta-
-feira (6) e atinge o atendi-
mento em meio à crise da 
saúde em todo país. Santas casas de Pindamonhangaba, Cruzeiro, Aparecida e Guaratinguetá; quatro dos hospitais afetados por corte anunciados pelo Estado
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dos dez leitos de SVP (Suporte 
Ventilatório Pulmonar), utili-
zados para a estabilização dos 
contaminados que aguardam 
vagas na UTI, a metade abriga 
pacientes.

Questionada sobre quais se-
rão as medidas adotadas caso 
novos infectados busquem 
atendimento, a Santa Casa in-
formou que os pacientes estão 
sendo atendidos conforme a 
demanda, pois os leitos de 

Governo de São Paulo faz corte de 
12% em orçamento de Santas Casas
Com medida, 180 unidades atingidas devem perder juntas R$ 80 milhões; ação 
estadual não deve afetar diretamente trabalho de combate ao novo coronavírus

As santas casas e hospitais 
filantrópicos do estado de São 
Paulo tiveram um corte de 
12% em recursos repassados 
dos programas de auxílio 
Pró-Santa Casa e Programa 
Sustentável. A resolução foi 
publicada no Diário Oficial 
nesta quarta-feira (6) e atinge 
o atendimento em meio à crise 
da saúde em todo país.

Com a medida, 180 unida-
des devem perder juntas R$80 
milhões. Em todo o estado 
elas representam 56% das 
internações do SUS (Sistema 
Único de Saúde) e sete em cada 
dez atendimentos são de alta 
complexidade. 

As verbas encaminhadas são 
para custear despesas como a 
compra de medicamentos, in-
sumos hospitalares, médicos, 
enfermeiros, recepcionistas e 
serviços de limpeza.

De acordo com o presi-
dente da Fehosp (Federação 
das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos do Estado de 
São Paulo), Edson Rogatti, o 
corte foi implantado e o estado 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

ainda quer que a qualidade do 
serviço não seja afetada.

“Nós estamos tomando to-
das as medidas e contratamos 
uma equipe de advogados 
para fazer uma análise para 
ver se temos condições de 
entrar na Justiça'', revelou o 
presidente da Fehosp, Edson 
Rogatti.

Ainda segundo Rogatti “as 
santas casas que estão aten-
dendo os pacientes com Co-
vid-19 no estado, e se não 
fôssemos nós, estaríamos 
em colapso igual o estado de 
Amazonas”.

Segundo o texto da resolu-
ção aprovada, os cortes nos 
repasses às santas casas não 
incluem as despesas com as 
compras de insumos e nem a 
contratação de serviços para o 
tratamento de pacientes com 
Covid-19.

As unidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) rece-
bem atualmente R$ 1.530.725 
mensais, em repasse por meio 
do SUStentáveis, mas com o 
corte da verba, os hospitais 
devem receber R$1.347.038. 
Pelo Pró-Santas Casas, o aporte 
mensal deve cair de R$985.5 
mil para R$ 867.240. A Santa Casa de Cachoeira Paulista, em crise, unidade é um dos hospitais afetados por corte estadual

A Santa Casa de Cruzeiro, que passa por momento difícil com ocupação total de leitos da Covid-19
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Em Aparecida, a instituição é 
referência para os atendimen-
tos de pacientes das cidades de 
Potim, Roseira e romeiros que 
visitam o município, e teve um 
corte de R$ 60 mil.

De acordo com administra-
dor do hospital, Frei Bartolo-
meu Schultz, são gastos cerca 
de R$ 1,8 milhão por mês 
para manter o atendimento 
aos pacientes. “Possivelmente 
teremos algum tipo de corte, 
seja na questão de profissio-
nal, ou seja, na economia de 
outras coisas, porque o que 
nós entendemos da portaria é 
que o estado está fazendo cor-
te, mas não quer que suspenda 
o atendimento, o que é meio 
impossível”, explicou Schultz.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a 
secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo, que emitiu uma 
nota informando que repassou 
em 2020 R$2,5 bilhões em 
convênios firmados pela pasta 
com santas casas, entidades 
filantrópicas e serviços que 
integram o SUS.

“O valor é 65% superior ao 
total de recursos destinados 
pela pasta exclusivamente 
para combate ao coronaví-
rus. Os programas de apoio 
para estas unidades são uma 
iniciativa pioneira do estado”.

Em outra parte, a pasta justifi-
ca o corte de 12% no orçamento 
das santas casas e hospitais 
filantrópicos. “Os ajustes estão 
amparados na lei orçamentária 
referente ao exercício de 2021 
e não representam prejuízo aos 
pacientes da rede pública de 
saúde, sendo prerrogativa dos 
gestores atuar para o uso ade-
quado dos recursos públicos”.
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Santa Casa de Cruzeiro atinge ocupação máxima de leitos de UTI
Prefeitura altera local de atendimento a casos de Covid-19; pacientes graves devem ser transferidos a outras cidades

Um dia após a Santa Casa de 
Aparecida anunciar a ocupa-
ção total dos leitos destinados 
aos pacientes com Covid-19, 
nesta segunda-feira (11) foi 
a vez do hospital de Cruzeiro 
confirmar que está na mes-
ma situação. Sem vagas na 
UTI (Unidade de Tratamento 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Intensivo), o Município busca 
alternativas para atender os 
novos infectados pela doença.

Através de nota oficial, a 
direção da Santa Casa de 
Cruzeiro afirmou que seus dez 
leitos de UTI estão ocupados 
desde a última sexta-feira 
(8). Para contar o problema, 
a Prefeitura anunciou mais 
dez leitos para o hospital. 
Também gerando preocupa-
ção no comando do hospital, 

SVP possuem respiradores e 
suporte de terapia intensiva. 
Já em caso de necessidade de 
transferência, os moradores 
serão encaminhados a outros 
hospitais da região através do 
sistema central de regulação 
estadual. 

Em contrapartida, dos 14 lei-
tos de enfermaria, 6 abrigam 
pacientes, atingindo um índice 
de ocupação de 43%. 

Já no Cisa (Centro Integrado 
de Saúde), que fica na região 
central do município, os dez 
leitos de clínica médica se-
guem livres.  

Preocupados com um pos-
sível avanço de casos, a nota 
orienta a população a respei-
tar as medidas de prevenção 
ao contágio da Covid-19 como 
evitar aglomerações, utilizar 
máscaras de proteção, higie-
nizar as mãos e manter uma 
distância segura, de pelo me-
nos um metro de distância das 
demais pessoas.

Segundo o mais recente bo-
letim divulgado pela secretaria 
de Saúde, Cruzeiro contabiliza 
1.359 casos confirmados de 
infecção pelo novo coronaví-
rus, sendo 43 mortes, 1.183 
curados, 124 em isolamento 
domiciliar e 14 internados. 

Mudanças - Em um vídeo 
publicado nas redes sociais da 
Prefeitura de Cruzeiro no fim 
da tarde desta segunda-feira, 
o prefeito, Thales Gabriel Fon-

seca (PSD), e a secretária de 
Saúde, Imaculada Conceição 
Magalhães, revelaram que a 
partir da próxima terça-feira 
(12) haverá uma mudança 
na dinâmica de atendimen-

to de casos de Covid-19 no 
município. Ao invés de irem 
à Santa Casa, os pacientes, 
diagnosticados ou com sus-
peita da doença, passarão a 
ser atendidos no Cisa.
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Com UTI’s lotadas, Saúde de 
Pinda identifica mais de 780
casos de Covid-19 em janeiro
Cidade vê números de internações se elevarem rapidamente; Santa 
Casa destaca que gripários se mantêm cheios no primeiro mês do ano

Em escalada acelerada dos 
casos de Covid-19, somente 
na primeira quinzena de 
2021 Pindamonhangaba 
registrou 786 novos casos de 
Covid-19. O cenário é ainda 
mais delicado ao analisar os 
óbitos, ao menos 11 pessoas 
morreram neste intervalo. A 
secretaria de Saúde aguarda 
a confirmação de outros dois 
falecimentos.

Segundo a secretária ad-
junta de Saúde, Mariana 
Prado Freire, os gripários 
(montados nos hospitais de 
campanha destinados para 
o atendimento do novo co-
ronavírus) estão cheios de-
vido ao aumento notório dos 
casos. Para a administração 
municipal, a elevação está 
relacionada às aglomerações 
das festas de final de ano, 
com alta circulação do vírus 
no município.

Desde o início do mês, a 
pasta percebe que o ciclo de 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

preenchimento se deu pri-
meiramente no atendimento 
nos hospitais de campanha, 
em internações na UTI (Uni-

dade de Terapia Intensiva) 
e posteriormente em fale-
cimentos. Atualmente, há 
cinco pacientes internados 

em outras cidades devido à 
falta momentânea de leitos 
para tratamentos intensivos.

Apesar do cenário crítico, 

Santa Casa de Pinda, que tem registrado números recordes na contaminação pelo novo coronavírus
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os responsáveis pela Santa 
Casa relataram que a quan-
tidade de leitos disponíveis 
são o suficiente, uma vez 
que o número que chegou 
recentemente a 100%, tem 
oscilado entre 70% e 80%. 
Eles descartaram também a 
criação de mais leitos, pois 
o período de estudo para a 
implantação seria semelhante 
ao de recebimento e imuniza-
ção com a vacina Coronavac, 
produzida em parceria entre 
o laboratório chinês Sinovac 
e o Butantan, de São Paulo. 
Além da UTI, a unidade possui 
à disposição dos moradores 
da cidade vinte leitos de en-
fermaria que estão anexos à 
terapia intensiva.

Em relação ao acompanha-
mento, a secretária destacou 
que os moradores devem 
buscar o atendimento médico 
com sintomas como febre, 
tosse seca, coriza e desconfor-
to respiratório. “A qualquer 
momento é tempo de reverter 
essa situação. Fique em casa, 
é muito sério”, enfatizou Ma-
riana Prado.

Corte – Outro fator que tem 
preocupado os gestores do 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
em todo o Estado é o corte de 
12% no orçamento das santas 
casas. Em Pindamonhangaba, 
os responsáveis estimam que 
a redução afete drasticamen-
te todos os moradores que 
dependem da rede pública 
e buscam atendimento espe-
cializado na unidade. Entre as 
áreas mais afetadas pelo cor-
te está a Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, além do 
custeio e complementação.

Recém-nascido 
é abandonado 
em matagal
no Araretama

Mais um caso envolven-
do um bebê recém-nascido 
chocou a região na tarde 
desta quarta-feira (13). A 
criança, ainda envolvida na 
placenta foi encontrada em 
um matagal, pela manhã. 
Ela estava no residencial 
Araretama, em Pindamo-
nhangaba.

A Polícia Militar foi acio-
nada pelos moradores para 
a rua Manoel Ernesto de 
Souza, quando chegaram 
ao local os responsáveis 
pelo abandono já haviam 
fugido.

O corpo da bebê estava 
com bastante terra, devido 
ao terreno onde foi deixa-
da, e também formigas. Ela 
foi levada até a Unidade 
de Pronto Atendimento do 
Araretama, em que rece-
beu os primeiros socorros, 
e depois foi transferida 
para a Santa Casa de Mise-
ricórdia para acolhimento 
e atendimento especiali-
zado.

Até o fechamento desta 
nota, a mãe não havia sido 
localizada, assim como 
não havia informações 
detalhadas sobre o estado 
de saúde da criança.

Da Redação
Pindamonhangaba

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROC. Nº 580/2020 - PP Nº 81/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento 
de veículos para a frota de 22 (vinte e dois) veículos da Secretaria de Saude, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da 
empresa vencedora, com a emissão de contrato e da respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: WEB RAST LTDA EPP - CNPJ Nº: 14.693.103/0001-99
VENCEDORA DO LOTE: 01.
Valor Total: R$ 5.918,66 (cinco mil novecentos e dezoito reais e sessenta e seis 
centavos).

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão:

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2020 - PROC. Nº 314/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na 
Modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA, supra citada, cujo objeto é a 
Contratação de parceria publico-privada na modalidade de concessão 
administrativa destinada a realização de investimentos e prestação de serviços 
de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana no Municipio de Lorena.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno 
no engenheiro nei-
va, medindo 10x50 
n o  v a l o r  d e  R $ 
150.000,00. Contato 
3132-8151 ou 99709-
0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - 
Guará
Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará

Corte de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 
17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
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. Tele-
fone: 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 lim-
peza de fornos e 
desentupimentos de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz.
Colocamos forro 
pvc ou madeira e 
por ta sanfonada. 
Falar com Natal, no 
telefone: 98836 -
3309
Preciso de costurei-
ra com experiência 
em Overlock e galo-
neira, para trabalhar 
em Guaratinguetá. 
Bons ganhos. Te-
lefone: 99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. 
Tenho referência. 
Entrar em contato 
com Silvia 3013-
7825. Silvia
Pintura interna e 
externa, lavagem 
de pastilhas, trata-
mento de concreto 
aparente, textura, 
graf f iato, massa 
projetada. Telefone: 
(12) 2103-5813
Transporte de pe-
queno por te em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 
1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 
ESD – doc.atrasado. 
Tr.F: 99700-1131
Pinda – vendo Ran-
ger XLT 4.0 4x4 CD 
ano 99 – vermelha. 
Tr. F: 99604-3001
Pinda – vendo Pálio 
Attractive 1.0 Flex 8v 
– 5pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 99118-
1475

Pinda – vendo Astra 
Sedan ano 2003 - 2.0 
CD Express GLS 8v 
– 4pts – prata. Tr. F: 
99155-2536
Pinda – vendo Uno 
Vivage College 1.0 
ano 2012 – Flex – cin-
za. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Honda 
CG 150 Tiitan ano 
2004 – vermelha –
doc. Ok. Tr.F: 98166-
9546
Pinda – vendo Fiesta 
ano 2011 1.0 – prata 
– 4pts. Não aceito 
troca. Tr.F: 99652-
8744
Pinda – vendo ou 
troco HB20 ano 2014 
– 1.6 completo. Tr.F: 
3436-6012/99145-
5110
Pinda – vendo Golf 
ano 95 1.8 – 4pts – 
preto – doc.ok. Tr.F: 
99203-1097
Pinda – vendo Corsa 
Classic VHC 1.0 ano 
2009 – flex, 4pts, pra-
ta. Tr.F: 98139-8574
Pinda – vendo CB 
500 F – branca. Acei-

Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 
local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 
210.000,00. Aceito 
financiamento. Te-
lefone: 3132-8151 - 
Guará
Vendo chácara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos 
fundos, piscinas na-
turais. Local lindo, 
telefone: 99614-2077 
- Guará
Vendo casa no São 
Manoel, reformada 
e quitada, com pisci-
na. Valor de ocasião. 
R$ 115mil. Telefone: 
3013-6471 ou 98811-
1252 - Guará
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinhaem 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 - Gua-
rá
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
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 elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977 - Guará

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 
(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 

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-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 

Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personaliza-
do. Mais informações 
ligue. (12) 99189-
4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
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Após o recesso parlamentar 
e o retorno das atividades, 
previsto para o próximo dia 
8, o presidente da Câmara de 
Lorena, Fábio Longuinho (PSD) 
promete iniciar as tratativas 
para uma reforma adminis-
trativa na Casa e acelerar in-
vestigações de CPI’s (Comissão 
Parlamentar de Inquérito). O 
vereador frisou ainda que não 
pretende reduzir o número de 
cadeiras do Legislativo.

Há duas semanas à frente 
da mesa administrativa, car-
go para o biênio 2021-2022, 
Longuinho pretende alinhar os 
trabalhos com os servidores e 
preparar uma reforma admi-
nistrativa focando aumentos 
e gratificações para os con-
cursados. As primeiras ações 
também incluem alterações 
no Regimento Interno da 
Câmara e na Lei Orgânica do 
Município. 

O vereador explicou que a 
ideia da reforma consiste em 
englobar a questão salarial 
dos servidores concursados e 
a progressão dentro da estru-
tura organizacional, como um 
plano de carreira. “Fazendo 
com que quem entre no ano 
de 2021 receba um salário, e 
ao longo do tempo vá subindo, 
para que ao longo de dez anos 
essa pessoa não venha receber 
a mesma coisa de quem entrou 
depois de dez anos”.

Após os quatro anos acom-
panhando os trabalhos no pré-
dio, Longuinho e sua equipe 
estão levantando informações 
sobre a necessidade de ampliar 
e criar cargos como auxiliar de 
administração, manutenção de 
limpeza e jornalista. “Caso seja 
viável e realmente se verifique 
essa necessidade, dentro da 
reforma administrativa vamos 
estudar a possibilidade de im-
plantar por meio de concurso 
público efetivo”.

A expectativa é de que a 
proposta seja feita ainda 

Rafaela Lourenço
Lorena 

no primeiro semestre. Caso 
aprovada, terá a implantação 
apenas em 2022 devido à lei 
federal que proíbe contrata-
ções e realização de concursos 
públicos neste ano.

A alteração citada para o re-
gimento interno deve atualizar 
artigos conflitantes. Segundo 
o presidente é um “monte 
de colchas de retalhos”, que 
determinaram paralisações 
de sessões e a necessidade de 
pareceres jurídicos para criar 
um norte nas discussões. “Exis-
tem muitas lacunas. Tem um 
artigo que autoriza e logo em 
seguida um que veda, aí gera 
aquela insegurança jurídica de 
como devem ser os trabalhos 
dos vereadores”, salientou.

De acordo com Longuinho, 
situação semelhante à Lei 
Orgânica municipal, que não 
tem uma atualização desde 
2009. O vereador, que também 
é advogado, garantiu que não 
há necessidade de audiências 
públicas, mas sim da maioria 
qualificada dos parlamentares 
para criá-la (mudança) assim 

Longuinho busca reforma 
administrativa na Câmara e 
alterações na Lei Orgânica
Proposta deve criar plano de carreira aos servidores e possível concurso 
público para 2022; investigação sobre voto fantasma segue em pauta

O presidente da Câmara Fábio Longuinho, que projeta alterações no Legislativo para início de mandato

como no regimento interno.
Além de excluir diretrizes 

que norteiam a cidade eman-
cipada de Canas, a inclusão 
da participação popular com 
criação de conselhos deve ser 
pautada.

Questionado sobre a pos-
sível redução de vagas ao 
Legislativo, Longuinho frisou 
que o vereador, em tese é um 
representante da população 
e que legalmente o número 
de cadeiras é permitido em 
Lorena. “Não tenho nenhuma 
pretensão hoje de estar dimi-
nuindo esse número. Quanto 
mais pessoas, maior a repre-
sentatividade na cidade. Quan-
to mais partidos numa Câmara, 
maior também a ideia e os 
debates dos parlamentares”.

Voto fantasma – O novo 
presidente assegurou que 
provocará a CPI que investiga 
a suposta fraude na votação do 
projeto do Executivo (gestão 
Fábio Marcondes) que regu-
larizaria as PPP’s (Parceria 
Pública Privada) no município. 
A sessão do dia 24 de setem-

bro, teve o voto do vereador 
Careca da Locadora (PSDB), 
computado mesmo com a 
ausência do parlamentar. “Não 
faço parte da comissão que 
investiga essa situação, mas 
como presidente, assim que 
retomar os trabalhos da Câma-
ra darei uma movimentação 
a algumas demandas abertas 
na legislatura anterior e entre 
elas, certamente a que inves-
tiga a suposta irregularidade. 
Provocarei as comissões para 
que possam dar uma resposta”.

Estado aponta novembro como 
mês mais violento do último ano

Foto: Rafaela Lourenço

Assassinatos no penúltimo mês do ano superam em 71%
os números de 2019; Cruzeiro é a cidade com mais vítimas

Dados divulgados pelo Go-
verno do Estado no dia 28 
de dezembro revelaram que 
novembro foi o mês mais 
violento do ano na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte). 
Terceira cidade com mais as-
sassinatos em 2020, Cruzeiro 
liderou o número de casos em 
seu penúltimo mês.

De acordo com o levanta-
mento da SSP (secretaria de 
Segurança Pública do Estado), 
a RMVale teve 41 moradores 
mortos de forma violenta em 
novembro, sendo quarenta 
vítimas de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar) e uma de latrocínio 
(roubo seguido de morte). O 
montante é 13% superior ao 
registrado em março, segun-
do mês mais sangrento deste 
ano, quando 36 pessoas foram 
assassinadas.

No comparativo com no-
vembro de 2019, quando 
ocorreram 24 casos, a situ-
ação foi ainda mais crítica, 

Lucas Barbosa
RMVale

atingindo um aumento de 
71%.

Com oito moradores assas-
sinados no penúltimo mês de 
2020, Cruzeiro enfrenta, de 
acordo com a Polícia Civil, uma 
disputa entre quadrilhas rivais 
pelo controle do tráfico de dro-
gas na cidade. O último caso de 
novembro ocorreu no dia 22, 
quando um homem de 37 anos 
foi morto com quatro tiros na 
cabeça após ser abordado por 
dois jovens numa motocicleta 
em uma via do bairro Vila dos 
Comerciários.

O número de registros é 
166% superior ao do mesmo 
mês de 2019, que teve três 
vítimas.

As outras quatro cidades 
da região que tiveram mais 
mortes violentas em novem-
bro foram Caraguatatuba (7), 
Guaratinguetá (7), Taubaté (5) 
e Pindamonhangaba (4).

Os demais municípios que 
registraram assassinatos no 
mês foram Caçapava (3), Cam-
pos do Jordão (1), Jacareí (2), 
Lorena (2) e São José dos 
Campos (2).

Anual – Segundo a SSP, a 
RMVale contabilizou 317 

moradores assassinados entre 
janeiro e novembro deste ano, 
entre eles 309 de homicídios 
dolosos e oito de latrocínios. 
O total é apenas 0,3% maior 
do que o do mesmo período 
de 2019, que teve 316 casos, 
sendo 313 homicídios dolosos 
e 13 latrocínios.

Líder do “ranking da morte”, 
Jacareí registrou 38 vítimas de 
assassinato. Na segunda colo-
cação aparece São José dos 
Campos com 33 ocorrências.

Fechando a lista das cinco 
mais violentas, estão Cruzeiro 
(32), Taubaté (27) e Caçapava 
(26).

As outras cidades da RM-
Vale que tiveram casos nos 
primeiros 11 meses de 2020 
foram Aparecida (1), Areias (1), 
Cachoeira Paulista (5), Campos 
do Jordão (6), Cunha (3), Guará 
(25), Igaratá (1), Ilhabela (3), 
Lagoinha (2), Lavrinhas (2), 
Lorena (21), Natividade da 
Serra (1), Paraibuna (2), Pinda 
(22), Potim (3), Roseira (3), 
Santa Branca (1), São Bento 
do Sapucaí (1), São Luiz do 
Paraitinga (3), São Sebastião 
(6), Silveiras (1), Tremembé 
(6) e Ubatuba (17).

Com apoio estadual e 
federal, Cruzeiro anuncia 
pavimentação de bairros

Contando com recursos 
estaduais e federais que so-
mam quase R$ 1 milhão, a 
Prefeitura de Cruzeiro anun-
ciou na última quarta-feira 
(6) que promoverá obras de 
calçamento em três bairros. 
De acordo com a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito reeleito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), o bairro Vila 
Romana deverá ser o primeiro 
a ser contemplado pela nova 
etapa do programa municipal 
‘Pavimenta Cruzeiro’.

Através de um convênio com 
o Governo do Estado, orçado 
em R$ 350 mil, serão viabili-
zados os calçamentos de duas 
importantes vias do bairro: a 
avenida Cachoeira Paulista e 
a rua Geraldo Pereira da Silva. 

Do montante, R$ 200 mil 
foram obtidos a partir de 
uma emenda parlamentar do 
deputado estadual Manoel do 
Nascimento, o Tenente Nasci-
mento (PSL). Os R$ 150 mil 
restantes, foram destinados 
por intermédio do deputa-
do estadual Bruno Ganem 
(PODE). 

A iniciativa atende uma 
antiga reivindicação das fa-
mílias do Vila Romana, que 
há décadas são obrigadas a 
conviverem com os trans-
tornos causados pela falta 
de pavimentação adequada. 
Além de colocar em risco os 
motoristas, motociclistas e 
ciclistas que trafegam pelas 
regiões, principalmente após 
fortes chuvas, as ruas de terra 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

contribuem para que os mora-
dores desenvolvam problemas 
respiratórios devido à poeira. 

Também através do ‘Pavi-
menta Cruzeiro’, os bairros 
Regina Célia e Lagoa Dourada 
receberão melhorias em seus 
calçamentos. 

Contemplado com um recur-
so estadual de cerca de R$ 300 
mil, solicitado pelo deputado 
estadual Daniel Soares (DEM), 
o município pavimentará a rua 
Antônio Senne. 

No bairro Lagoa Dourada, 
a rua Sebastião Martins foi a 
escolhida para receber os servi-
ços de calçamento. A melhoria 
infraestrutural receberá um 
investimento do Governo Fede-
ral de R$ 335 mil, proveniente 
de uma emenda parlamentar 
do deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD). 

“O ‘Pavimenta Cruzeiro’ é um 
projeto que muito nos orgulha 
e que continuará a todo vapor 
durante nosso segundo manda-
to. Estes calçamentos propor-
cionarão uma melhor qualida-
de de vida para famílias destes 
três bairros tão importantes. 
Estamos muito confiantes que 
em breve anunciaremos outras 
vias que serão contempladas 
pelo programa, quer seja por 
recursos municipais, estaduais 
ou federais”, afirmou Fonseca.  

Segundo o Executivo, em bre-
ve serão abertos os processos 
licitatórios para as contrata-
ções das empresas que serão 
responsáveis pelas obras de 
pavimentação. Sobre os prazos 
de início e término dos servi-
ços, a atual gestão municipal 
explicou que eles dependerão 
da avaliação das terceirizadas.

Calçamento tem investimento de cerca 
de R$ 1 milhão; plano deve atender 
outros bairros da cidade neste ano


