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Santa Casa de Cruzeiro é destaque negativo em relatório que passou por outras 14 cidades

Operação do TCE encontra falhas 
em hospitais e UBS's na RMVale

Lucas Barbosa
Regional

Para averiguar as condições 
estruturais e a qualidade do 
atendimento oferecido aos 
usuários da rede pública de 
saúde, o TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) realizou na 
última terça-feira uma fiscali-
zação surpresa em hospitais e 
unidades básicas em diversos 
municípios paulistas. A ação, 
que percorreu 15 cidades da 
RMVPL (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), classificou a Santa Casa 
de Cruzeiro como a em pior 
situação.

Contando com 303 agentes, 
a blitz do TCE verificou 268 
unidades municipais de saúde 
e 32 estaduais, distribuídas por 
229 municípios.

As cidades visitadas pelos 
agentes na região foram Apa-
recida, Areias, Canas, Campos 
do Jordão, Cruzeiro, Ilhabela, 
Jacareí, Lagoinha, Lavrinhas, 
Lorena, Paraibuna, Pinda-
monhangaba, Piquete, São 
Sebastiao e Taubaté.

De acordo com o órgão, 
foram analisadas a existência 
de atendimento preferencial, 
organização do atendimento, 
cordialidade na recepção dos 
usuários, qualidade das salas 
de espera, disponibilidade de 
médicos de diversas especia-
lidades, local de atendimento 
diferenciado para pacientes 
com dengue, condições dos 
banheiros e a existência de 

Pacientes esperam por atendimento na Santa Casa de Cruzeiro que teve o pior resultado  da região; ausência de atendimento preferencial
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rampas e sanitários com aces-
sibilidade para portadores de 
necessidades especiais.

A reportagem do Jornal Atos 
teve acesso ao relatório das 
cidades vistoriadas na região.

O pior resultado foi obtido 
pela Santa Casa de Cruzeiro, 
onde foi verificada ausência 
de atendimento preferencial, 
cordialidade dos recepcionis-
tas, local de atendimento dife-
renciado para pacientes com 
dengue e de boas condições da 
sala de espera, banheiros e de 
acessibilidade para deficientes 
físicos. 

O relatório também afirmou 
que um morador de rua foi fla-
grado dormindo em um canto 
da recepção do hospital.

Já na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Centro de Areias 
foram constatadas a falta do 
setor de atendimento especial 
para vítimas da dengue e ba-
nheiros para deficientes físicos. 

Além dos mesmos problemas 
de Areias, em Canas não foram 
encontradas rampas de acessi-
bilidade no prédio. 

A falta de adaptação do 
prédio e sanitários para por-
tadores de dificuldade de lo-
comoção também foram ave-
riguadas no Centro de Saúde 
de Lavrinhas.

Na UBS de Piquete, os fiscais 
se depararam com as infrações 
de falta de permanência de 
médico de especialidade que 
deveria ser oferecida pela uni-
dade, no caso o ortopedista que 
só atende um dia da semana, 

e também do setor de atendi-
mento especial para pacientes 
com dengue. 

No Litoral Norte, o TCE iden-
tificou na UBS do bairro Alto 
da Barra, de Ilhabela, ausência 
de médicos de especialidades 

que deveriam ser oferecidas 
pela unidade e acessibilidade 
para deficientes físicos. 

Em São Sebastião, apesar da 
UPA do Centro possuir banhei-
ros para deficientes físicos, os 
agentes se depararam com as 

portas trancadas. 
Aprovadas – Não foram 

encontradas falhas nas uni-
dades de Aparecida (Unidade 
de Pronto Atendimento da 
Santa Casa), Jacareí (Unidade 
de Pronto Atendimento do 

Parque Meia Lua), Pindamo-
nhangaba (Unidade de Pronto 
Atendimento de Moreira Cé-
sar), Lorena (Unidade Básica 
de Saúde do Bairro da Cruz), 
Lagoinha (Unidade Básica de 
Saúde do Centro).

Com investimento de R$ 3 milhões, Prefeitura de 
Pindamonhangaba distribui uniformes escolares

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento de 
R$ 3 milhões, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anunciou 
que distribuirá uniformes es-
colares para os quase 14 mil 
alunos da rede municipal de 
ensino. Além de mais seguran-
ça, a expectativa do Executivo 
é que a medida contribua para 
que crianças de baixa renda 
tenham acesso à roupas mais 
adequadas ao clima. 

Segundo o secretário de 
Educação, Júlio Cesar do Valle, 
os uniformes serão entregues 
no início de agosto, período de 
retorno dos estudantes após 
as férias escolares. Além das 
crianças, que cursam o berçário 
até ao quinto ano do ensino 
fundamental, serão também 
beneficiados os alunos do EJA 
(Educação de Jovens e Adultos). 

Expectativa é que material seja distribuído para R$ 14 mil alunos da rede municipal em agosto 
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A última vez que Pindamonhan-
gaba disponibilizou uniformes 
aos alunos da rede municipal 
foi em 2013.

Apresentação de entrega dos uniformes em Pindamonhangaba

Segundo Valle, cada estu-
dante receberá duas camisetas 
manga curta, uma manga com-
prida, uma regata, uma calça e 

uma jaqueta. Enquanto os me-
ninos ganharão duas bermu-
das, as meninas receberão dois 
shorts saia. “Nunca na história 
de Pinda um kit de uniformes 
escolares tão completo como 
este foi entregue. Será impor-
tante para a segurança das 
crianças, já que será mais fácil 
identificá-las nas proximidades 
dos colégios. Além do conforto, 
ter um conjunto apropriado 
de roupas de qualidade para 
frequentar aulas, nos dias de 
calor e principalmente nos de 
frio, certamente vai garantir 
maior igualdade entre os alu-
nos”, ressaltou o secretário de 
Educação.

Vencedora do processo lici-
tatório, a empresa Terra Brasil 
Uniformes Escolares será a 
responsável pela confecção 
das peças de vestuário.  A parte 
da frente das vestimentas será 

personalizada com o brasão 
da cidade, já parte de trás será 
grafado: “Prefeitura Municipal 
Pindamonhangaba” e “Secreta-
ria de Educação”.

Região – Outras cidades 
entregaram os uniformes aos 
alunos das redes municipais 
no primeiro semestre do ano.

De acordo com a Prefeitura 
de Guaratinguetá, contando 
com um investimento de qua-
se R$ 688 mil, as peças de 
vestuário foram distribuídas 
aos mais de dez mil alunos no 
início do ano.

A Prefeitura de Silveiras, 
afirmou ter fornecido 850 uni-
formes, confeccionados através 
de um investimento munici-
pal de R$ 17 mil. Segundo a 
Prefeitura de Cruzeiro, foram 
entregues as vestimentas ade-
quadas para seus mais de sete 
mil estudantes, distribuídos 

por 31 unidades escolares. O 
valor do investimento não foi 
revelado pelo Executivo.

A Prefeitura de Lorena, que 
atende cerca de 8,6 mil es-
tudantes, comunicou que os 
ingressantes em 2019, rece-
beram o excedente dos 12 mil 
uniformes adquiridos no ano 
passado, através de um inves-
timento municipal de pouco 
mais de R$ 76 mil.

No Litoral Norte, Ubatuba re-
velou que apesar de não ter for-
necido uniformes, desenvolve 
um estudo de viabilidade para 
a implantação da melhoria.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou informações sobre 
a distribuição de uniformes 
às prefeituras de Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Potim e 
Roseira, mas elas não enviaram 
respostas até o fechamento 
desta edição.
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Justiça ordena exoneração 
de cargos comissionados 
até agosto em Lorena 

Da Redação 
Lorena

O Tribunal de Justiça do Esta-
do ordenou na última semana a 
Prefeitura de Lorena a extinguir 
diversos cargos de comissão, o que 

Atos e Fatos
“Existem leis, 
mas quem as proteja”

Márcio Meirelles Dante Alighieri

"O juiz Sergio Moro navegou entre 
os limites da lei e da repugnância 

de um cidadão, pelo desmedido fato 
de se montar dentro da república 

uma máquina de corrupção"

A TOSCA TOGA
O assunto Sergio Moro enseja uma 

série de considerações.
Parece que o país só tem um juiz 

e um criminoso e que a Justiça está a 
sua disposição.

Crimes parecidos de criminosos 
semelhantes cumprem pena de uma 
sentença do mesmo juiz e não se sen-
tem injustiçados.

O ex-presidente foi condenado por 
39 juízes, tem em pauta de julgamento, 
ainda, nove processos e seis inquéritos 
policiais em andamento.

Em seu governo e de sua sucessora 
os subsídios do Tesouro pularam de 3% 
do PIB para 6,7%.

Os fundos de pensão das estatais 
financiaram projetos de países amigos 

e companheiros que deixaram um 
prejuízo de R$ 113 bilhões entre 2013 
e 2018, trocando em miúdos, 57mil 
participantes terão que pagar contri-
buições extras, que chegaram a 20% 
do seu rendimento bruto, ao longo 
de 18 anos, ou seja, perderam grande 
parte de sua poupança na aposentadoria 
privada.

Com a aquiescência do Ministro 
da Fazenda, em 2007-8, os estados 
contrataram empréstimos que pularam 
de R$ 6 bilhões para R$36 bilhões no 
período de 2009-12.

Boa parte destas autorizações para 
os estados não tinham nota de crédito 
suficiente para tomar novos emprés-
timos.

A dívida pública foi aumentada em 
R$416 bilhões.

Este é o perfil do presidente que 
destruiu o país. O funcionário público 
maior escolhido pelo povo.

Não está condenado por estes atos, 
mas, sim pelas vantagens que usufruiu 
na possibilidade de destruir o país e 
enriquecer-se!

De se perguntar se é possível que 
um funcionário público, concursado, 
honesto, quando recebe um processo 
onde parte desta devassa nos cofres 
públicos se iniciava e não se sentiu na 
obrigação e dever, dentro de seus limi-
tes legais e fora de seus limites como 

cidadão, de desnudar este escândalo 
que envergonha a nação e a raça tivesse 
uma atitude passiva?

O juiz Sergio Moro navegou entre 
os limites da lei, da sua autoridade e 
da repugnância de um cidadão, pelo 
desmedido fato de se montar dentro da 
república uma máquina de corrupção.

Seria interessante que um dia o mi-
nistro da Justiça e os componentes da 
força tarefa da Lava Jato denunciassem 
os seus temores. Não poderia falar por 
telefone e internet, pressões, ameaças, 
antecedentes espúrios dos funcionários 
públicos em investigações anteriores, 
a politização na alta magistratura - a 
serviço da corrupção e defesa dos 
corruptos - e da massa de políticos 
envolvidos.

O julgamento desta semana no 
Supremo Tribunal Federal mostra 
claramente a toga de nossos ministros: 
é tosca, e por que não rota.

Como se o país tivesse apenas um 
injustiçado e um justiceiro.

A cronologia dos fatos mostra 
claramente que todos os embargos 
disponíveis no direito processual penal 
brasileiro foram utilizados e negados; 
os movimentos de rua (a pão com 
mortadela e cinquenta paus) minguan-
do; a Movimento Lula Livre que não 
sensibilizou a sociedade; os jornalista 
mercenários e a saída do armário de 
um dos maiores veículos jornalísticos 
do país -  liberou o “rabo” - e cansou 
de forjar estatísticas, dados eleitorais e 
assumiu a causa dos corruptos tudo em 
nome de uma imprensa falida que não é 
mais sustentada pelos cofres públicos. 

A pauta do julgamento do HC de 
Lula na mesma esteira dos fatos do 
“conta gotas” dos invasores da internet 
para pressionar os magistrados a con-
cederem a liberdade do ex-presidente.

A divisão de águas no Supremo 
Tribunal em que os doutros doutores da 
lei perderam a capacidade de exercer a 
justiça e se mostraram em que corrente 
do pensamento político se instalam.

Senhores magistrados, mirem suas 
togas. 

Toscas e rotas!

Medida extingue 144 cargos e pode cortar até noventa 
trabalhadores; Prefeitura planeja reforma administrativa
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deve gerar a demissão de cerca de 
noventa funcionários até o fim de 
agosto. Para se adequar ao corte, 
o Poder Executivo abriu um pro-
cesso licitatório para a contratação 
de uma empresa especializada em 
reforma administrativa.

No fim de 2018, a Procuradoria 
Geral da Justiça promoveu uma 
Adin (Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade) contra a existência 
de 144 cargos comissionados na 
Prefeitura de Lorena. De acordo 
com o órgão, foi verificado que 
não há necessidade do Executivo 
manter funcionários comissiona-
dos para desempenharem diversas 
funções técnicas, burocráticas ou 
operacionais, pois elas devem ser 
ocupadas por servidores de carrei-
ra (concursados). 

Para a Procuradoria, as contra-
tações seriam justificáveis caso os 
contratados atuassem em servi-
ços de assessoramento, chefia ou 
direção.

Defendendo-se do apontamen-
to, o município apresentou da-
dos que tentavam demonstrar a 
necessidade da manutenção de 
seus 1.797 servidores, sendo 111 
comissionados, já que eles seriam 
fundamentais para manter o fun-
cionamento dos serviços públicos 
desenvolvidos na cidade. 

Já temendo que fossem ordena-
dos os desligamentos, a Prefeitura 
solicitou que a Justiça concedesse 
um prazo razoável para que pudes-
se se adequar ao corte.

Após analisar os relatos das duas 
partes, o Tribunal de Justiça do 
Estado   julgou procedente a Adin, 
ordenando a extinção dos cargos 
comissionados e que os contrata-
dos sejam exonerados até 31 de 
agosto. 

Futuro – Em nota oficial, a Pre-
feitura de Lorena informou que 
devido ao “impacto que será cau-
sado na administração pública, po-
dendo, inclusive, gerar deficiência 
no serviço a ser prestado a partir 
das exonerações, o munícipio abriu 
processo licitatório para contrata-
ção de uma empresa especializada 
em Reforma Administrativa, a fim 
de se adequar à nova realidade, 
com a criação de alguns cargos, 
em atenção aos ditames da Cons-
tituição e com a abertura de novo 
concurso público (trecho da nota)”.

Prefeito Fábio Marcondes pretende demetir noventa funionários até o fim de agosto
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T E R -
RENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda

A L U G O 
Casa – Araretama 
- c/1 dorm., sala, 
coz., banheiro. Tr.F: 
99225-5629 – Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186

ALUGO  
casa – Alto do Car-
doso – sem garagem. 
Tr.F: 99254-3702 – 
Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  Tr.  F : 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. Tr.: 
99225-9227 - Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19)  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-4101 
– Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-

feito estado. Tr.F: 
99173-4573
V E N D O  P e ç a s 
provençal e outros 
produtos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 – 
Pinda
VENDO Aparelho 
de musculação 
completo – óti-
mo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pin-
da
A L U G O  c a m a 
elástica e pisci-
na de bolinha. Tr. 
F: 98154-0411 – 
Pinda
VENDO Cadeira 
giratória – nova. 
Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO Geladei-
ra – ótimo estado 
conservação – 
funcionand. Tr.F: 

99110-3753 – Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 

free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda

VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL ano 
99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-

4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda

VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açu-
car - vendo fiat Pá-
lio - ano 2001 - 2 
portas, bom estado 
e preço de ocasião 
- tratar com Daniel 
99760-9842
VENDO Gol qua-
drado ano 93 – G 
– branco – ótimo 
estado de conserva-
ção, mec.ok. pneus 
e bateria novos. Tr.F: 
99123-3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

ASSINE A BANDA LÍDER COM O 0800-726-0800 NET.COM.BR OU VÁ 
ATÉ UMA LOJA CLARO

Serviço Wi-Fi Plus disponível a partir da velocidade de 120 MBPS e com maior alcance em comparação com o Wi-Fi convencional da NET. O sinal do modem Wi-Fi está sujeito a limitações, em 
função de obstáculos e da distância do local de acesso à internet. Banda larga líder em ultravelocidade – fonte: Anatel em agosto/2018. Consulte condições e disponibilidade em seu endereço.

WI-FI PLUS COM MAIS ALCANCE É
NOVIDADE, EMOÇÃO, TECNOLOGIA.
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EDITAL DE LOTEAMENTO  
“RESIDENCIAL ITÁLIA” 

 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc., 
 

FAZ SABER a todos os interessados que a firma ITÁLIA GUIMARÃES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, depositou neste Registro, nos termos 
da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os documentos necessários para o registro 
do LOTEAMENTO  “RESIDENCIAL ITÁLIA”  em Guaratinguetá, os quais foram 
examinados e considerados em ordem. O loteamento compreenderá uma área de 
propriedade do loteador, com 113.134,00 m2,  localizada em zona urbana, com acesso 
pela Estrada Vicinal Presidente Tancredo A. Neves (GTG 050), objeto da Matrícula nº 
48.139, do Livro 2, deste Registro Imobiliário. Além de 02 áreas institucionais, 03 áreas 
verdes, sistema viário e  03 sistemas de lazer, o loteamento compreenderá 338 lotes,    
distribuídos em 07 quadras, perfeitamente demarcados conforme planta e memorial 
arquivados. Os loteadores se comprometem a executar, as suas expensas, os seguintes 
serviços e obras: 1. Terraplenagem para implantação de ruas e quadras; 2. Demarcação 
dos lotes  e das áreas publicas; 3. Implantação do sistema de drenagem das águas 
pluviais, até a sua destinação final, conforme projeto aprovados pela Secretaria Municipal 
de Planejamento, Coordenação e Habitação; 4. Implantação do sistema de capitação e 
rede de distribuição de água potável, com derivação para cada lote, conforme projeto 
aprovado pelo SAEG;5. Implantação da rede coletora de esgotos sanitários e sua 
destinação, com derivação para cada lote, conforme projeto aprovado pelo SAEG; 
6.Implantação de guias, sarjetas e calçadas; 7. Implantação de ciclovia; 8. Pavimentação 
das vias públicas, atendendo normas técnicas de acordo o projeto aprovado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; 9. Implantação do 
sistema de sinalização; 10. Implantação da rede de distribuição de energia elétrica 
domiciliar, segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante de Energia; 11. 
Implantação da rede de distribuição de iluminação pública segundo projeto aprovado pela 
EBE - Empresa Bandeirante de Energia; 12. Implantação de ajardinamento das áreas 
públicas e de lazer, de acordo com a Lei nº 1.875 de 01/04/1.985 (plantio de arvores), 
art. 11 da Lei nº 3.786/05 de 22/06/2.005 (calçada verde) e Lei nº 3.926 de 17/05/2.017 
(arborização). Foi apresentando cronograma de obras. O loteamento foi aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 8.484, de 14/08/2018, revigorado pelo Decreto n. 8.668, de 
29 de abril de 2019, com Certificado da GRAPROHAB n° 069/2018, expedido aos 
20/02/2018. Para que ninguém alegue ignorância é expedido o presente edital, que será 
publicado juntamente com um pequeno desenho de localização da área, em três dias 
consecutivos na imprensa da região, podendo o loteamento ser impugnado no prazo de 
quinze (15) dias contados da data da última publicação, sem a qual se fará o registro 
pretendido, nos termos do art. 19 da Lei 6766/79. 

Guaratinguetá,  27 de junho de 2018. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 61/2019 – PROC.324/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto 
é a Aquisição de cápsulas e embalagens a serem 
utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 
LTDA ME CNPJ: 68.577.063/0001-49
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
VALOR TOTAL: R$ 298.110,00 (duzentos noventa e 
oito mil cento e dez reais)
EMPRESA: UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 05.971.396/0001-38
Vencedora dos itens: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
VALOR TOTAL: R$ 304.347,00 (trezentos e quatro mil 
trezentos quarenta e sete reais)

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

PREGÃO PRESENCIAL 
n°. 57/2019 – Proc. nº. 240/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento 
do recurso interposto no PREGÃO PRESENCIAL n°. 
57/2019, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos de
topogravia, a saber: Receptor GNSS, Coletor de dados 
GSM e Estação Total de Topografia. A pregoira, Equipe 
de Apoio e Equipe técnica comunicam que o recurso
Embratop Geo-Tecnologias Ltda foi conhecido contudo 
após diligencia realizada pela secretaria requisitente 
a pedido do Parecer nº. 483/19, decidiu pela 
desclassificação das Propostas apresentadas pelas 
empresas Geomunsura Tecnologias Eirele e Embratop 
Geo Tecnologias Ltda, que ao final foram declaradas
INABILITADAS. O Processo encontra-se à disposição 
para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 337/19-SUP 
- GPRO: 5521/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços para o 63º Jogos Regionais, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Esporte, Juventude e Lazer, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no contrato e na 
proposta, os quais integram este instrumento de 
transcrição.
CONTRATADA: ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA 
SOBRINHO ME CNPJ: 08.573.627/0001-43
ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e 
cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 55/2019 PROC. Nº 270/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de 
medicamentos para a Atenção Básica, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA:  ACÁCIA COMÉRCIO DE 
MEICAMENTOS LTDA  CNPJ: 03.945.035/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 113, 121, 123, 125, 
155, 161, 199, 213, 221, 233, 287, 289, 305
VALOR TOTAL: R$ 96.373,50 (noventa e seis mil 
trezentos setenta e três reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2019
CONTRATADA: INOVAMED COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTO LTDA CNPJ: 12.889.035/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 41, 87, 99, 141, 153, 
193, 225, 261, 269, 279, 283, 293, 311, 313
VALOR TOTAL: R$ 90.354,00 (noventa mil trezentos 
cinquenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2019
CONTRATADA: EMS S/A
CNPJ: 57.507.378/0003-65
VENCEDORA DOS ITENS: 97, 137, 145
VALOR TOTAL: R$ 57.120,00 (cinquenta e sete mil 
cento e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2019 PROC. 
Nº 298/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares 
para atender as necessidades das Unidades de 
Saúde, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FAM LTDA 
CNPJ: 10.393.891/0001-47
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02
VALOR TOTAL: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 59/2019 PROC. Nº 284/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
realização de exames de imagens (ultrassonografia 
e ressonância magnética), para atender os usuários 
do SUS do município de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LORENA RIBEIRO DA CRUZ EIRELI 
ME CNPJ: 24.532.485/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 23
VALOR TOTAL: R$ 771.196,00 (setecentos setenta 
e um mil cento noventa e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 344/19-SUP; 
5277/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de material hospitalar para implantação do projeto 
acupuntura para terceira idade, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para 
contratação da seguinte empresa:
CARCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS 
CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI
CNPJ Nº: 61.461.034/0001-78

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 344/19-SUP; 
5277/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de material hospitalar para implantação do projeto 
acupuntura para terceira idade, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para 
contratação da seguinte empresa:
ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME
CNPJ Nº: 31.545.010/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS PROFESSORES DE GUARATINGUETÁ – SINPRO GUARÁ, 
CNPJ: 06.343.424/0001-35, localizada na Rua Rafael Brotero, 130 – Sala 4, Centro 
em Guaratinguetá – SP. Pelo presente edital ficam convocados nos termos do 
Estatuto Social, todos os Professores, exercendo essa função em Estabelecimentos 
Particulares de Ensino de Educação Infantil, Pré-Escola, 1º e 2º Graus, Cursos 
Livres, Cursos Supletivos, Cursos Preparatórios para Vestibular (SIEEESP), 
SESI, SENAI, SENAC, 3º grau e Cursos de Pós-Graduação (SEMESP), bem 
como quaisquer outros congêneres, similares ou conexos do ensino particular 
representado pelo mesmo, conforme artigo 611, Inciso 1º da CLT, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária no dia 15 (quinze) de julho de 2019, às 08:00 
horas em primeira convocação com a presença de dois terços e em segunda e 
última convocação às 09:00 horas, com qualquer número, caso não seja atingido 
o quorum, na sede do sindicato. O Objetivo desta Assembleia é discutir e deliberar 
sobra a seguinte ordem do dia: a) concessão de poderes especiais à Diretoria para 
entendimentos tratativas e celebração de acordos e/ou Convenção Coletiva ou, na 
impossibilidade, para instauração do competente Dissídio Coletivo; b) elaboração 
do rol de Reivindicações da Categoria para 2019, relativamente ao reajuste 
salarial e outros interesses da classe junto aos respectivos Sindicatos Patronais; 
c) discutir e deliberar a autorização e fixação da importância a ser descontada em 
folha de pagamento dos Professores, ASSOCIADOS ou NÃO representados pelo 
Sindicato dos Professores de Guaratinguetá – SINPRO GUARA. Fica assegurado 
ao PROFESSOR, o direito de oposição à cobrança da contribuição assistencial, 
a ser exercido de modo individual, pessoalmente ou por meio de carta registrada 
encaminhada ao Sindicato profissional, com cópia à entidade Mantenedora. O 
não comparecimento implicará na concordância tácita com a decisão que vier a 
ser adotada pela Assembleia. Guaratinguetá, 03/07/2019. Prof. Reginaldo Costa, 
presidente do SINPRO GUARÁ.
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Projeto aprovado na Câmara, torna prédio da 
Santa Casa de Cachoeira monumento histórico

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Buscando respaldar a cidade 
com o próximo leilão do prédio 
da Santa Casa de Misericórdia 
São José de Cachoeira Paulista, 
a vereadora Maria da Graça 
Theodoro Diogo, a Dadá Diogo 
(PODE), encaminhou um pro-
jeto na última terça-feira onde 
declara o prédio monumento 
histórico. 

O espaço é alvo de polêmica 
que envolve a crise enfrentada 
pelo hospital, sob intervenção 
desde 1997.

Aprovado por unanimidade, 
a proposta tem como objetivo 
evitar que o futuro proprietá-
rio possa alterar ou demolir a 
estrutura do prédio. De acordo 
com o projeto de Dadá, agora, 
por ser considerado monu-
mento histórico do municí-
pio, o prédio não poderá ter 

outra destinação a não ser o 
de serviços hospitalares e de 
saúde. “Se alguém arrematar 
o prédio no leilão, ninguém 
poderá demolir a Santa Casa, 
ou construir um prédio no 
lugar, um loteamento, porque 
ele é um patrimônio histórico. 
Então nós vamos ficar com 
nossa Santa Casa”, comemorou 
Dadá Diogo.

“...saliento que não se trata 
de um projeto de tombamento 
do prédio da Santa Casa por 
suas características arqui-
tetônicas, pois a construção 
relativamente recente, mas 
sim tornar o prédio como 
um monumento histórico de 
Cachoeira Paulista, pois nes-
se tempo de funcionamento, 
foram lá que nasceram várias 
gerações de cachoeira... (tre-
cho retirado do projeto)”.

Segundo a secretária de 
Negócios Jurídicos, Gisely 

Considerada  a mais violenta Vale tem nove 
cidades com mais assassinatos em 2019
Cruzeiro e Caraguatatuba quase dobram os números de mortes; números são desafios para Estado

Civil dois dias depois, após 
parentes desconfiarem do 
sumiço da criança. O casal 
permanece preso e respon-
derá à Justiça por homicídio 
qualificado e ocultação de 
cadáver.

Preocupada com a situa-
ção de Cruzeiro, a Câmara 
realizou uma audiência 
pública sobre segurança na 
última terça-feira. Contando 
com a presença do capitão 
da Polícia Militar Bruno Cé-
sar Assis e outros membros 
da corporação, o evento, 

além de buscar alternativas 
para tentar conter o cresci-
mento de mortes violentas, 
discutiu também dados esta-
duais que demonstram redu-
ções de 100% em latrocínios 
e roubos de carga.

Os roubos também tiveram 
uma queda de 29%, já os fur-
tos caíram apenas 1%.

As demais cidades da re-
gião que estão entre as mais 
violentas do interior são 
Jacareí, na 11° posição e 
com 11 assassinatos, Pinda-
monhangaba na 15° posição 

Apontada pelo Estado 
como a mais violenta do 
interior, a RMVPLN (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
possui nove das vinte cidades 
com mais assassinatos nos 
primeiros cinco meses do 
ano em São Paulo. Ente elas 
se destacam Caraguatatuba 
e Cruzeiro que registraram 
um aumento considerável de 
casos no comparativo com 
o mesmo período de 2018.

Divulgado pela secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado, na última semana, o 
levantamento revelou que a 
região teve 138 moradores 
assassinados entre janeiro 
e maio. Enquanto 131 fo-
ram vítimas de homicídios 
dolosos (quando existe a 
intenção de matar) outros 
sete perderam suas vidas em 
latrocínios (roubo seguido 
de morte).

Os dados apontaram que 
mesmo liderando o índice de 
violência, a RMVPLN obteve 
uma redução de quase 7% de 
casos no comparativo com 
o mesmo período de 2018, 
quando contabilizou 148 
(140 homicídios dolosos e 
8 latrocínios).

Com 17 vítimas de assassi-
natos, sendo 15 homicídios 
e 2 latrocínios, Caraguata-
tuba é a quarta cidade mais 
violenta do interior, ficando 
atrás somente de Campinas 

(59), Ribeirão Preto (23) e 
Sorocaba (18). O muníci-
pio litorâneo registrou um 
aumento de quase 89% em 
comparação com a mesma 
época do ano passado, que 
foi de 9 ocorrências. Na 
quinta e sexta colocações 
aparecem São José dos Cam-
pos (15) e Taubaté (14). 
Dividindo a oitava posição, 
Lorena e Cruzeiro tiveram 
12 moradores vítimas de 
mortes violentas. Enquanto 
a primeira contabilizou uma 
redução de 20% em relação 

a 2018, quando ocorreram 
15 mortes, a outra enfrenta 
um aumento de 71%, já que 
anteriormente teve sete as-
sassinatos.

O crime em Cruzeiro que 
gerou mais comoção ocorreu 
em 18 de janeiro, quando o 
menino João Pedro Ribeiro, 
de três anos, foi morto a 
pauladas pelo padrasto. Com 
a ajuda da própria mãe da 
vítima, o assassino enterrou 
o corpo em um matagal no 
bairro Quilômetro 4. O crime 
foi descoberto pela Polícia 
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Operação da polícia militar em combate ao tráfigo de drogas na região; homicídios seguem alavancando índices da criminalidade na RMVale

com 9 casos e Guaratinguetá 
e Ubatuba, que contabiliza-
ram 8 ocorrências, ficando 
empatadas na 17° colocação.

Estado – Através do Co-
mando do Policiamento do 
Interior 1, a Polícia Militar 
emitiu uma nota oficial em 
que ressalta que a RMVPLN 
registrou em 2019 quedas 
em 6 dos 9 indicadores cri-
minais no comparativo com 
o mesmo período do ano 
passado. 

Levando em conta apenas 
os meses de maio, a corpo-
ração apontou uma redução 
de 39,3% em homicídios 
dolosos, caindo de 28 para 
17 ocorrências. Já em latro-
cínios a queda foi de 25%, 
passando de 8 para 6 casos.  

A PM revelou que em de 
maio o trabalho das polícias 
na região resultou em 975 
prisões, um recorde histórico 
ao lado de 2015. Também 
foram apreendidas 102 ar-
mas de fogo e 242 prisões 
em flagrante por tráfico de 
drogas.  

Além da realização de 
constantes operações na 
região, como a “São Paulo 
Mais Seguro” e “Interior Mais 
Seguro”, a PM destacou que 
a inauguração de uma nova 
companhia do 3° BAEP (Ba-
talhão de Ações Especiais de 
Polícia), que será realizada 
neste sábado em Taubaté, 
“somará mais 119 homens 
para a força de trabalho no 
combate à criminalidade na 
região (trecho da nota)”.

Hospital tem um déficit de R$ 11 milhões; Prefeitura destaca que medida não interfere no leilão
Fotos Arquivo  Atos

Projeto aprovado na Cãmara torna prédio da Santa Casa de Cachoeira Paulista monumento histórico; hospital com déficit de R$ 11 milhões

Fernandes, a proposta da 
vereadora não interfere no 
próximo leilão, já que apenas 
um tombamento histórico 
impediria que o futuro com-
prador mexa no local. “Não 
vai ser esse projeto que vai 
impedir o leilão. Nós estamos 
aguardando a decisão do juiz. 
Já temos uma ação ajuizada, e 
essa sim é que vai vir dar bons 
resultados nessa questão do 
leilão. Eu acredito que no mais 
tardar na próxima semana, o 
juiz já tenha se manifestado 

sobre a liminar que foi reque-
rido pelo município”, explicou.

Leilão – Considerada pela 
Justiça a principal alternativa 
para o pagamento das dívi-
das trabalhistas de cerca de 
duzentos ex-funcionários da 
Santa Casa, o primeiro leilão do 
prédio, com uma área de pouco 
mais de 9 mil m², em abril, 
não recebeu nenhum lance. A 
meta inicial de arrecadação do 
pregão representava quase a 
metade do déficit do hospital, 
que supera R$ 11 milhões.


