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Prefeita de Piquete tem carro incendiado
e revela ser vítima de ameaças de morte
Ação teve ataque com coquetel molotov; Polícia Civil tenta identificar autor do atentado contra Teca
Lucas Barbosa
Piquete

A Polícia Civil de Piquete
abriu um inquérito para tentar
identificar o criminoso responsável por incendiar parcialmente o carro da prefeita Ana
Maria de Gouvêa, a Teca (PSB),
na tarde da última quarta-feira
no estacionamento do Paço
Municipal. Além de revelar que
recentemente sua irmã também teve o veículo danificado,
a chefe do Executivo contou
que há mais de um ano sofre
ameaças anônimas de morte.
De acordo com Teca, ela
participava de uma reunião em
seu gabinete por volta das 18h,
quando um servidor municipal
a informou que a parte da frente de seu automóvel particular
estava em chamas.
Ao chegar no estacionamento, a prefeita descobriu que um
criminoso lançou um coquetel
molotov (garrafa com líquido
inflamável) contra o carro.
Após o fogo ser controlado
por funcionários, a Polícia
Militar foi acionada.
Já que o plantão da Delegacia
de Piquete havia se encerrado
no fim da tarde, a prefeita foi
escoltada pela PM até o 2°
A prefeita de Piquete, Teca Gouvêa, que teve carro atacado; frente do veículo ficou totalmente destruída em atentado nesta semana
Distrito Policial de Lorena,

onde registrou um boletim de
ocorrência.
Já na manhã da última quinta-feira, o caso foi repassado à
Polícia Civil de Piquete.
Além de demonstrar preocupação diante o atentado,
Teca revelou que há poucos
dias sua irmã e secretária de
Desenvolvimento Social, Fátima
Maria de Gouvêa, também teve
o carro danificado. “Tenho minhas suspeitas, mas não posso
apontar com precisão quem fez
isso e qual foi sua motivação.
Desde o fim de 2017 recebo
ameaças de morte através de
perfis falsos no Facebook. Na
semana passada o carro da
minha irmã foi todo arranhado.
Confio no trabalho da polícia e
torço para que o responsável
seja preso rapidamente”.
Investigação – De acordo
com a Polícia Civil de Piquete, desde a manhã da última
quinta-feira a equipe de investigadores está mobilizada em
busca de pistas sobre a autoria
do atentado.
Além de consultarem imagens de câmeras de segurança
de imóveis próximos à Prefeitura, os policiais estão coletando
depoimentos de testemunhas.
Até o fechamento desta edição,
nenhum criminoso foi preso.

Prefeitura erra em postagem sobre projeto e causa atrito
com Câmara e ataque de vereador da base em Cachoeira
Breno Anaya e Dimas Barbosa criticam governo por conduta em proposta sobre pagamento de atrasados e cobram ações
Jéssica Dias
Lavrinhas

Uma nota divulgada pela Prefeitura de Cachoeira Paulista
sobre um projeto de lei encaminhado à Câmara para votação
referente aos pagamentos
dos professores com reajuste
do piso salarial do magistério
gerou polêmica. O vereador
da base, Breno Anaya (PSC),
questionou a postagem feita
pela Prefeitura acusando-a de
“mentirosa”.
Os apontamentos feitos por
Anaya foram referentes ao pagamento das férias dos professores, atrasado há 22 dias, uma
parte do 13º dos funcionários
da Santa Casa e o pagamento
dos estagiários dispensados em
2018. A nota publicada informava: “A Prefeitura Municipal
de Cachoeira Paulista esclarece
que referente ao pagamento
das férias dos professores, o
Executivo aguardava o reajuste
do piso salarial ao salário base
dos professores. A aprovação
do projeto será pelo Legislativo,
hoje, 22 de janeiro, na primeira

sessão ordinária da Câmara
(trecho da nota)”.
Na tribuna, o vereador da
base afirmou que a publicação era mentirosa e que não
havia nenhum projeto a ser
votado. “Uma mentira. Não tem
nenhum projeto na Câmara
referente a reajuste salarial
ou a pagamento atrasado
de férias. É um filme que eu
já estava prevendo há duas
semanas, e agora a Prefeitura
veio com uma nota fajuta, falsa,
mentirosa, me lembrando com
tristeza a gestão passada que
era craque em soltar nota falsa
no Facebook, e principalmente
para querer enganar algo que
não tem como ser enganado,
que é o direito trabalhista”,
atacou o vereador.
Após a postagem, a Prefeitura divulgou uma retificação,
proferindo que a votação não
seria mais no dia 22, que seria somente lido o projeto. A
votação aconteceria na sessão
seguinte, no dia 29.
De acordo com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o
funcionário tem de receber os

valores das férias até dois dias
úteis antes de sair de férias.
“Todo mês atrasar o pagamento
é triste, é vergonhoso, mas dezembro e janeiro é o pior mês
de todos, porque vêm Natal,
férias, e o funcionário às vezes
quer viajar, passear com a família, mas não tem dinheiro”,
criticou.
O presidente da Câmara,
Dimas Barbosa (PTB), também
opinou sobre o pagamento.
“A questão de férias não veio
nada para Câmara, porque
não compete a nós. Isso é coisa
do Executivo, ele teria que ter
dentro do orçamento a previsão
para poder estar fazendo esses
pagamentos”.
A Prefeitura respondeu o
questionamento sobre os salários explicando que “...caso o
projeto enviado pelo Executivo
ocorra em sua tramitação normal, depois de lido e apreciado
pelos vereadores em tempo
hábil, a prefeitura informa que
será efetuado o pagamento
do reajuste e das férias dos
servidores, que tem a sua data
prevista para o dia 31/01/19.

Quanto ao restante do pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários da Santa
Casa, estará sendo realizado
até o fim do mês de fevereiro
(trecho da nota)”.
Após a polêmica da nota
divulgada pela Prefeitura e o
questionamento feito pelo vereador da base, Breno Anaya, a

Câmara cobrou um posicionamento da Prefeitura. Barbosa
se reuniu com a secretária
de Administração e Governo
Emiliana Fernandes, e disse
que não iria tolerar “comprar”
responsabilidade do Executivo.
“Eu acho que foi um lapso por
parte da Prefeitura, que postou
jogando para nós que estaria
Foto: Arquivo Atos

Vereador da base governista Breno Anaya, que fez críticas ao prefeito

aqui o projeto, sendo que não
era verdadeiro. Na realidade,
aquilo que foi vinculado pela
Prefeitura não procedeu porque não foi dado entrada de
nenhum projeto na Câmara”,
explicou o presidente, que
detalhou ainda que no dia 23
chegaram dois projetos do Executivo referentes ao reajuste
salarial do servidor público e
que cria vagas de cargos de
PEB 1 (Professor Ensino Básico)
e auxiliar de desenvolvimento
infantil. “Nós estamos colocando hoje (24) na extraordinária
para tramitar, para ser votada
na terça-feira, próxima sessão”.
A Prefeitura se justificou,
dizendo que foi um lapso, um
equívoco, que não foi o que
a secretária realmente tinha
falado para postar. “Eles assumiram comigo que foram
eles mesmos que causaram o
equívoco, porque não chegou
na Casa para ser lido, discutido,
colocado na pauta. No entendimento de todos os vereadores,
eles tentaram transferir para
Casa uma responsabilidade que
não era nossa”, explicou.
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Reforma na Estação
de Tratamento de Água
beneficia população
de Piquete
Melhoria na qualidade da água é o principal
ganho com o investimento em nova estrutura

Bastidores da Política
Veneno na panela

Comenta-se pelas rodas políticas
de Guará, dois ferrenhos opositores
ao atual governo têm atendido diversas pessoas da periferia, empresários
e investidores por ‘mãos alheias’
infiltradas na administração pública.
Ou seja, comissionados e efetivos
ligados a mandatários anteriores
têm ‘envenenado’ a saúde eleitoral
do prefeito Marcus Soliva junto à
população, atendendo à revelia os
interesses, digo, eleitores por indicação de ‘terceiros’.

Pega na mentira

Piquete, 26 de janeiro de
2019 - A Águas Piquete iniciou
na última segunda-feira, dia 21,
uma reforma na Estação de
Tratamento de Água (ETA) da
cidade. As obras, que envolvem troca de registros, válvulas
dos filtros e a pavimentação
das vias internas trarão melhorias significativas na qualidade
da água que abastece a população piquetense.
Até o momento, já foram
instaladas três válvulas nos
filtros e, na próxima semana,
serão trocados os registros. Por

conta das manutenções que
estão sendo feitas na ETA, o
abastecimento poderá sofrer
oscilações. A previsão para
o término da obra é para a
primeira quinzena de fevereiro.
De acordo com o coordenador da Águas Piquete,
Felipe Parente, a reestruturação na ETA garante o
funcionamento adequado
da estação, evita transtornos futuros e garante que o
consumidor tenha água da
melhor qualidade.

Novo aplicativo auxilia
Operação Tapa Buracos
em Pindamonhangaba
Da Redação
Pindamonhangaba

Novas técnicas de gerenciamento de
projetos estão sendo utilizadas em Pindamonhangaba para o mapeamento
de buracos e a realização da Operação
Tapa Buracos com mais eficiência. Com
o auxílio de um aplicativo, os trabalhos
foram iniciados na última sexta-feira
no bairro do Maricá, e vão abranger
todas as áreas do município, seguindo
forma ordenada.
A Operação Tapa Buracos é promovida pela secretaria de Obras e Planejamento. A secretária responsável pela
pasta, Marcela Franco, destacou a iniciativa como uma medida tecnológica

Cachoeira Paulista - O prefeito Edson Mota conseguiu fazer seu castelo
ruir de dentro para fora. Nesta semana,
dois fortes golpes mostraram que a Motolândia corre sérios riscos de não acabar o semestre no comando da cidade.
Primeiro, as críticas do vereador de base
(será?) Breno Anaya, que não poupou
ataques ao "ex-idolo", após publicação
errada de projeto sobre atrasos em pagamentos de servidores. Depois foi a vez
do ex-secretário Guilherme Marcondes,
que abriu a caixa de Pandora com um
arsenal de denúncias. Com a palavra, o
prefeitão e a trupe de Silveiras...

eficaz na garantia dos serviços.
O aplicativo utilizado será em
breve distribuído para os líderes
comunitários de cada local.
Os próximos bairros a serem
atendidos pela medida serão os
bairros de Santa Cecília e Castolira. Sem uma data definida, as
obras seguem para outra área
da cidade, após a finalização das
correções em Maricá.
A nova forma de estruturação
das obras por meio do aplicativo
vai garantir que a circulação de
veículos e pedestres não seja
afetada, além de trazer mais
segurança e consistência nas
etapas do processo.

Lorena - O anúncio do investimento de R$ 60 milhões da Yakult
em uma nova planta em Lorena. A
multinacional encontrou uma bela
oportunidade junto à administração
de Fábio Marcondes. Enquanto boa
parte das cidades lamentam pela falta de condições em gerar emprego,
Lorena faz parte do grupo que não dá
espaço para a crise. A expectativa é
de que com a ampliação, a empresa
alavanque a geração de empregos nos
próximos anos. Já o prefeito, espera
outras boas notícias para o mercado
nos próximos meses.

Nada como uma boa mentira pra
zoar o plantão de quem trabalha e
busca fazer a diferença. Esta semana o prefeito Thales Gabriel precisou recorrer
as redes sociais
para desmentir
uma suposta
‘venda’ da ‘galinha dos ovos
de ouro’, quer
dizer, o SAAE
de Cruzeiro. De
Thales Gabriel
acordo com os
bem informados, a fake news foi
contada por algum dos profissionais
no assunto, ao ponto de ‘agitar’ o
mercado político e levar o Executivo
a se manifestar.

Presença feminina

A julgar pelos comentários nas
mais diferentes rodas políticas
de Lorena, pelo
menos duas candidaturas majoritárias deverão
ser encabeçadas
por mulheres. A

Marietta Bartelega

vice, Marietta
Bartelega, que
já compartilha
vários trabalhos
na administraRita Marton
ção do prefeito
Fábio Marcondes e a doutora Rita
Marton, que está de conversa afinada
com um grupo de médicos, empresários e articuladores para 2020.

Novidade imobiliária

Comercializar de terceiros, comprar ou vender imóveis são modalidades comuns no mercado imobiliário; porém comprar seu próprio
imóvel e vender para si mesmo, só
em Cachoeira Paulista. Pelo menos
esse é o comentário sobre a venda
de fachada de um mega apartamento
no litoral para esquentar a compra de
sua própria mansão naquele condomínio da terra do Monsenhor...

Samba enredo

A ‘pincelada política’ do bloco
do Magui sugerindo a formação de
um bloco – a partir do prefeito e seu
primeiro e segundo escalão - para o
Carnaval deste ano, movimentou as
redes sociais de Pinda esta semana.
Na contramão desta ‘paródia’, um
dos apoiadores da administração
Isael Domingues sugeriu também
a formação de outro bloco, com os
dispersos da oposição e viúvas dos
governos passados, já que a política
local pode virar ‘samba enredo’ e a
avenida do Carnaval é bem espaçosa. Perguntem ao Vela do Sindicato,
que está sendo cotado para ‘Bonecão
de Olinda’!!!

Não convidem para...

...a mesma picanha o ainda vereador Max do Casemiro e o ex-vereador Guilherme Danzi, principalmente se o churrasqueiro for o Breno
Arraya e o assunto for o conteúdo
da ‘caixa preta’ da administração
Edison Mota.

Codinomes

Parece que não é apenas a construtora Odebrecht que adotou codinomes para denominar os políticos
que transitaram pelas suas dependências. O pessoal dos corredores
da Prefeitura de Lorena focaram
nos vereadores que circulam pela
municipalidade com suas identificações: Pidão (pede mais que mãe
solteira), Sapatinho (desfila em todas
as cores partidárias), Surfista (só vai
na onda), Falset (acredita em sua
própria mentira), Me Engana Que
Eu Gosto (ele finge que é, e o home
finge que acredita), Garganta Profunda (nada enche, nada satisfaz),
Tropeço (estático na ida e na volta),
Tonho da Lua (só falta babar), Avestruz (esconde a cabeça na mentira,
mas o rabo sempre aparece) e tem
mais...

Habemus ‘papa’???

Tem gente em Guará ou com
interesses na cidade torcendo para
o final das férias do prefeito Marcus
Soliva. Motivo:
assuntos sérios
que não se resolvem com selfies,
apertos de mãos
e tapinhas nas
costas. Por mais
que o vice, Regis
Yasumura, tenha
Marcus Soliva
se esforçado em
cumprir o expediente, há situações
em que a conta só fecha com o chefe.
É como ir a Roma e ser atendido pelo
cardeal ao invés do Papa...

Social do futuro

Mesmo em férias, o prefeito Isael
Domingues acertou mais uma vez no
social. Mais 22 estudantes da cidade
terão acesso ao ensino superior através de bolsas de
estudos (destinados a moradores
de baixa renda)
nas áreas de licenciatura, tecnologia e bacharelado. A notícia
movimentou a
periferia de Pin- Isael Domingues
da, já que os interessados devem se
inscrever no setor de protocolo da
Prefeitura nos próximos dias 7 e 8.
Posterior a isso, todos acompanhando o Jornal Tribuna do Norte onde
será divulgado o resultado, provavelmente no dia 13 de fevereiro. Por
mais que a oposição tente achar um
ponto crítico, os benefícios superam
a especulação.

Efeito Reverso...

Se enganou quem pensou que a
prefeita de Piquete, Teca Gouvêa “tiraria o pé” do trabalho após ter o seu
carro incendiado em um atentado
na última quarta-feira. Corre pelos
corredores da Prefeitura que o crime
deixou Teca com ainda mais “sede”

em realizar projetos que fechem com
chave de ouro seu segundo mandato.

‘Onde mora o perigo’

Comenta-se entre os cientistas
políticos da Praça da Bandeira, que
o atentado e as ameaças de morte
contra a prefeita Teca Gouvêa demonstram que
sua atuação frente à Prefeitura
tem incomodado
muitos adeptos
da “Velha Política”, que temem
que seu indicado para sucessão
Teca Gouvêa
poderá receber a
maioria dos votos de Piquete. Para
muitos moradores, ao invés de se
preocupar com o futuro da cidade,
o mandante do atentado deveria
temer o próprio destino, já que a
Polícia Civil está mobilizada para
identificá-lo.

Em time que está...

...ganhando não se mexe A decisão do prefeito Isael Domingues
em renovar por um ano o contrato
do transporte público com a empresa de ônibus Viva Pinda foi
vista por especialistas no assunto
como prudente e oportuna. Para os
conhecedores do ramo, a atitude do
Executivo buscou não desmontar
uma fórmula que tem dado certo há
mais de uma década. Eles também
apontaram como ponto positivo a
cláusula do contrato que garante
a possibilidade do município rescindir com a empresa, assim que
concluir o processo de elaboração
do processo licitatório para nova
concessão do serviço. Apesar da
oposição tentar “pegar carona” no
tema para criticar, seus argumentos
acabam na contramão dos estudiosos do setores de transporte e
mobilidade urbana.

PT saudações

O que de fato aconteceu para
separar a dupla – aparentemente
inseparável – Patrícia Batistela e
Paulo Vieira, ninguém em Cruzeiro sabe dizer. A
única certeza é
que mesmo afastada da direção
da FACIC, Patrícia continua
bem próxima
da política cruzeirense (quem
Patrícia Batistela
sabe numa parceria com o vice Dr. Davi), e Paulo
Vieira, apesar de vereador, ter seu
prazo de validade com a vida pública expirando em dezembro de 2020,
devido sua inelegibilidade.

Mensagem cifrada

No próximo dia 30 a 2ª Instância
da Justiça poderá livrar Lorena do
Câncer da política...

Política & Gestão

O engenheiro Luiz Fernando, Eder Billota, o prefeito em exercício de Guará
Regis Yasumura, vereador João Pita e gestor administrativo Miguel Sampaio

Um encontro que tratou de gestão pública - com troca de experiências, governabilidade, reeleição
e modelo de trabalho - no eixo
Guará-Lorena, marcou o encontro
desta sexta-feira na redação do

Jornal Atos. Uma sequência de
novos investimentos que estão
chegando à região deverá exigir
dos próximos governantes uma
estratégia especial para garantir o
desenvolvimento.
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EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DOAR 2018
Dezembro/2018
0050 INSTITUTO VALE SAUDE - IVS

15.246.363/0001-89

PRACA GERALDO COSTA, 10, CENTRO, TREMEMBE-SP
Discriminação
ORIGEM DE RECURSOS
01.Contribuições de Associados ou Sindicalizados

Valores
0,00

02.Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços
03.Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa
04.Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável
05.Doações e Subvenções
06.Outros Recursos
07.TOTAL
APLICAÇÕES DE RECURSOS
08.Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais
09.IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa
10.IR Retido ou Pago sobre Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável
11.Impostos, Taxas e Contribuições

0,00
0,00
17.786,50
0,00
16.408.655,42
16.426.441,92

12.Despesas de Manutenção
13.Outras Despesas
14.TOTAL

0,00
12.104.848,65
16.695.692,88

15.SUPERAVIT/DEFICIT

4.590.844,23
0,00
0,00
0,00

-269.250,96

1) CONTEXTO OPERACIONAL
O INSTITUTO VALE SAUDE – IVS, é uma Associação Privada,
situada
Praça Geraldo
Costa, nº10, sala 08,E Centro,
PARECER
DOnaCONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
FISCAL com sede e
foro na cidade de TREMEMBÉ/SP, tendo como objeto social: SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO (SEM FINS
LUCRATIVOS), com início de atividades em 13/02/2012. NOTAS
Os abaixo signatários, membros efetivos do Conselho de Administração e Fiscal do
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INSTITUTO
VALE com
SAÚDE
IVS, no uso
de suas atribuições
legais e eestatutárias,
após
As demonstrações contábeis foram elaboradas em
consonância
os -Princípios
Fundamentais
de Contabilidade
demais práticas
emanadas da legislação societária brasileira. análise de todas as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado, levando
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
em consideração os Relatório Anuais das Execuções Técnicas e Orçamentárias previstos e
3.1) Aplicações Financeiras
alcançados
para as Contas
da Instituição,
deliberaram
e entendem que se encontram todas
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos
dos rendimentos
proporcionais
até a data
do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
em ordem, bem como os atos de sua Diretoria Executiva. Assim sendo, por unanimidade, o
Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de CAIXA;
Conselho de Administração e Fiscal aprovou as Demonstrações Financeiras e Contábeis;
3.3) Imobilizado
bem
como Resultados
Técnicos
e Orçamentários
exercício
de 2018.NÃO POSSUI
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da
depreciação
acumulada
calculada
pelo métodonolinear.
(HÁ social
SOCIEDADE
IMOBILIZADO).
Taubaté, 21 de janeiro de 2019.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
Rodrigo Pereira Chaves
Lioberto da Silva
ADMos encargos tributários pelo
Conselheiro
A empresa está no regime: ISENTA DE IMPOSTO DE RENDAConselheiro
e contabiliza
regime deADM/Fiscal
CAIXA.
4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 0,00, (A EMPRESA NÃO TEM
EMPRÉSTIMOS) junto a instituições financeiras nacionais.
Célia Alzira Ribeiro Faria
Lilian Cristina Correa Vasconcelos
5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Conselheiro ADM
Conselheiro ADM / Fiscal
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus
consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.
6) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos
subsequentemente
exercício
venham a
Maria Piedade
Aguiar Faria à data de encerramento
Henriquedo
Monteiro
dosque
Santos
Conselheiro
ADM
ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira daConselheiro
empresa ADM
ou que possam provocar efeitos sobre
seus resultados
futuros.
7) LUCROS ACUMULADOS (DEFICIT E SUPERAVIT): em 31/12/2018 a empresa tem um, DÉFICIT ref 2018 DE R$ (269.250,96), como
a mesma lança no sistema de CAIXA, recebimento e despesas, ou seja, a cada mês muda a situação para DEFICIT OU SUPERAVIT
(acontece recebimento num mês e a despesas ficar para o mês seguinte ou vice versa).
Robson Correa de Faria
DEFICIT: ACUMULADO EM 2018 R$( 223.237,46 )
Conselheiro Fiscal
OBS: Sendo que em 2018 ficou a receber:
Projeto Igaratá R$ 136.871,80
Projeto Queluz R$ 140.435,00
Soma a Receber R$ 277.306,80
PARECER DO
CONSELHO
OBS: O VR NÃO RECEBIDO r$ (+) 277.306,00(-)
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- INSTITUTO VALE SAÚDE R$ (269.250,96) (+) LUCROS ANTERIORES R$ 46.013,50 =
CNPJ: 15.246.363/0001-89
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Reajuste das tarifas de ônibus intermunicipais
gera protestos entre passageiros contra Estado
Decisão da EMTU gera aumento médio de R$ 0,60 nas passagens; usuários questionam medida
Foto: Lucas Barbosa

Jéssica Dias
Lavrinhas

Para o descontentamento
dos mais de noventa mil usuários do transporte público
no Vale do Paraíba, a EMTU
(Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São
Paulo) reajustou em 6,88%
o valor da tarifa dos ónibus
intermunicipais (entre cidades) no último dia 20. A
medida, que impactou num
aumento médio de R$ 0,60,
atingiu as oitenta linhas da
região.
Moradora de Cruzeiro,
a técnica de enfermagem
Bruna Evangelista, 26 anos,
desde o início de janeiro
participa de um processo
seletivo de trabalho em
Lorena. Na tarde da última
terça-feira, Bruna ficou surpresa ao ser informada na
rodoviária de Lorena sobre
o reajuste da passagem en-

tre as cidades, que saltou de
R$10,35 para R$ 10,85. “Foi
uma falta de respeito com
os passageiros eles aumentarem o preço sem antes
pedir a nossa opinião. Não
acho que o serviço que eles
oferecem é tão bom assim
para eles subirem o valor
desse jeito. Infelizmente,
ninguém se importa com o
povo”, lamentou.
Outro passageiro que se
sentiu prejudicado com a
medida foi o morador de
Lorena Rafael Pereira, 37
anos, que três vezes por
semana visita o filho em
Cachoeira Paulista. Com
o reajuste, a tarifa entre
os municípios passou de
R$4,85 para R$ 5,35. “Fiquei indignado porque estou
tentando economizar em
todas as minhas despesas
para conseguir comprar
uma moto até o meio do
ano, e esse aumento da

Ônibus que faz linha Guaratinguetá-Lorena aguarda nova viagem; aumento de passagens preocupa

Pagamento de concurso
tem falhas e professores
se revoltam contra
Prefeitura de Potim

passagem vai atrapalhar um
pouco esse projeto. Acredito
que os donos das empresas
de ônibus acham que esses
centavos a mais não mudam
a vida de ninguém, mas para
nós que somos humildes eles
fazem falta no fim do mês”.
O último reajuste das tarifas dos ônibus intermunicipais foi realizado pela
EMTU em janeiro de 2018,
chegando a um índice de
4,42%.
Outro lado – Em resposta
à imprensa regional, a EMTU
justificou que o reajuste
foi motivado pela inflação
nacional e os aumentos dos
preços dos combustíveis e
das despesas com funcionários.
A reportagem do Jornal
Atos solicitou uma entrevista com a direção da EMTU,
mas nenhum responsável foi
localizado até o fechamento
desta edição.
Foto: Juliana Aguilera

Administração permite que concursistas paguem taxas
depois da prova; candidatos desistem do processo
Juliana Aguilera
Potim

A Prefeitura de Potim foi
alvo de diversas reclamações
esta semana, após permitir
que participantes que não
conseguiram efetuar o pagamento de inscrição para
concurso público pudessem
depositá-lo pós prova. A medida foi tomada devido a problemas de cronograma e com
a conta na Caixa Econômica
Federal. Em uma rede social,
candidatos se indignaram,
chegando até a desistir da
prova.
A secretária da Educação,
Renata Teberga, reconheceu
a dificuldade de se realizar
o pagamento da taxa, que
variou de R$ 20 a R$ 40,
em quatro dias úteis, mas
explicou que o problema vem
desde os trâmites com o Ministério Público. “A Prefeitura
estava com um despacho que

não poderia fazer contratação
temporária. Começamos então outro processo no jurídico
para mostrar que não era o
caso de concurso, e sim, um
processo seletivo simplificado”, afirmou.
A demora com o processo
levou a Prefeitura de Potim a
perder prazos para a licitação
do concurso, fechando com a
empresa Assertiva R$ 15 mil
para realização das provas.
“Mesmo assim, a juíza demorou para dar o deferimento.
Só o conseguimos em 7 de
janeiro. O processo seletivo
já começou com estas dificuldades, então tivemos prazos
apertadíssimos”, reforçou.
A medida foi tomada para
que o processo fosse homologado em 28 de janeiro, com
o início das aulas em 1º de
fevereiro. Posteriormente, os
candidatos tiveram, por dois
dias e meio, dificuldade em
depositar o valor na conta

da Caixa Econômica Federal.
Para evitar que algum participante fosse prejudicado, a
Prefeitura estendeu a data
para realizar o depósito até o
próximo dia 25, sendo a prova realizada no último dia 19.
Gabarito – Além da confusão, internautas apontaram
o despreparo na aplicação
da prova. A exposição do
gabarito nas redes, através
de uma foto, reforçou o tom
de reclamação com a empresa
prestadora do serviço e com
a Prefeitura.
Para a secretária, a ação foi
feita de má fé. “Orientamos
que não levassem nada para
casa, muito menos usassem
o celular. Não íamos mandar
nossos aplicadores revistarem os candidatos. Isso já
vai da índole da pessoa, que
está vindo prestar a prova
querendo ser um modelo
para crianças e adolescentes”.
O processo administrativo

Sede da Divisão Municipal de Educação de Potim; cidade é alvo de reclamações após denúncias de falhas

simplificado foi aplicado para
setecentas pessoas, com 11
cadernos com 25 questões
cada.
A contratação de 31 professores é temporária e por
tempo indeterminado para
as disciplinas arte, história,
língua portuguesa, inglês,
matemática, ciências físicas

e biológicas, educação física, geografia e educação
especial.
Desistência – A professora
especialista em educação
especial e inclusiva, Andrea
Ferraz, 42 anos, foi uma das
participantes que desistiu
de realizar a prova. “Nunca
vi isso na minha vida. Quem

correu e se preocupou em
pagar na data não foi lesado?
Quem garante que quem fez e
não pagou a taxa irá pagar?”
A Prefeitura afirmou que
quem passar no processo e
não apresentar o comprovante de pagamento será
desclassificado e não poderá
atuar no cargo.

