
“CHÁ E CATÁSTROFE” Com uma programação gratuita e diversa, o Circuito 
Cultural Paulista passará por Lorena neste final de semana. A iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo chega à cidade com dois espetáculos.
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Santa Casa de Aparecida: UTI?

Isael encara estado 
de greve e enfrenta 
sindicato em Pinda
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Acordo barra 
greve na Tenaris  
Confab, de Pinda

Um dia após entrarem em 
greve contra as demissões 
de 24 colegas de trabalho, os 
funcionários da Tenaris Con-
fab encerraram a paralisação 
na manhã da última terça-fei-
ra, em Pindamonhangaba. De 
acordo com o Sindicato dos 
Metalúrgicos, o protesto foi 
finalizado após a direção da 
empresa aceitar negociar al-
ternativas que evitarão novos 
desligamentos. Na manhã da 
última segunda-feira, cerca 
de setecentos funcionários 
participaram de uma assem-
bleia em frente ao portão de 
entrada da Tenaris, localizada 
no Cidade Nova. 
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O Sindicato dos Servidores Municipais de 
Pindamonhangaba anunciou nesta sexta-feira 
que a categoria entrou em estado de greve por 
tempo indeterminado. O órgão cobra reunião 
com o prefeito Isael Domingues (PR) para a 
discussão de um novo índice de reajuste salarial 
para os trabalhadores. A assembleia da catego-
ria rejeitou a proposta de 4% apresentada pela 
Prefeitura, decretando estado de greve (alerta 
para uma possível paralisação.) O número de 
trabalhadores presentes na reunião não foi 
revelado pela direção do órgão.

Soliva defende fim 
da Arsaeg e rebate 
críticas na Câmara
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A polêmica sobre o futuro da Arsaeg 
(Agência Reguladora de Guaratinguetá) 
teve mais um capítulo nesta quinta-feira, 
quando o prefeito Marcus Soliva (PSB) foi 
à Câmara defender a extinção do órgão. Ele 
rebateu críticas apresentadas ao projeto e 
garantiu que manter a agência significaria 
prejuízo ao município. Os parlamentares 
decidem na próxima quinta-feira o futuro 
da agência que regula o tratamento de 
esgoto, o abastecimento de água e a coleta 
de resíduos do município.

Marcondes aguarda 
R$ 1 milhão para 
estruturar turismo
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Contando com apoio parlamentar, Lorena 
deverá receber no segundo semestre um recurso 
federal de R$ 1 milhão para investir em obras 
que contribuam para o desenvolvimento de seu 
setor turístico. A expectativa do prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) é que o montante 
seja aplicado em reformas de praças e melho-
rias na pavimentação e iluminação de pontos 
estratégicos. Integrante da ‘Região Turística da 
Fé’, Lorena tem como principais pontos de visi-
tação a Catedral de Nossa Senhora da Piedade 
e a Igreja de São Benedito.

Teca impõe nova 
reforma depois de 
voltar à Prefeitura
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Quase um mês após ser afastada do cargo 
de prefeita de Piquete, Ana Maria de Gouvêa, 
a Teca (PSB), foi reconduzida pela Justiça à 
função na  última terça-feira. Com a retomada 
do comando do Executivo, Teca deverá realizar 
mudanças até o início da próxima semana no 
secretariado municipal deixado pelo seu vice 
Agnaldo Almeida Mendes, o Xeroso (MDB). Na 
última terça-feira, a Justiça revogou a liminar 
(decisão provisória) que mantinha Teca afas-
tada do cargo desde 23 de abril.

Sem convênio com Doria, 
Aparecida pode perder UTI
Investimento do Estado rendia recurso mensal de R$ 100 mil para assistência; 
Santa Casa não recebe verba desde janeiro, e busca apoio para manter atendimento

Com um custo mensal de 
aproximadamente R$250 mil, 
a UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) da Santa Casa 
de Aparecida está com os 
dias contatos para fechar as 
portas. O motivo: o fim de 
um convênio com o Estado, 

que até dezembro do ano 
passado, contribuía para que 
a unidade não encerrasse as 
atividades. 

Segundo o administrador 
do hospital, Frei Bartolomeu 
Schultz, o custo médio da 
UTI adulto, com nove leitos 

gira em torno de R$ 250 
mil, e atualmente apenas o 
Ministério da Saúde con-
tribuí para a manutenção 
do atendimento. “Desses 
R$250 mil, hoje recebe-
mos somente R$104 mil 
da União, e no ano passado 

recebemos como ajuda de 
custeio R$100 mil por mês 
do Governo do Estado, mas o 
convênio encerrou-se em de-
zembro de 2018”, explicou.

Como a UTI de Aparecida 
é habilitada pelo Ministério 
da Saúde, o Governo de São 

Paulo não teria a obrigato-
riedade de manter convênio 
para custeio, mas Schultz 
afirmou que já iniciou tra-
tativas para conseguir um 
novo aporte junto à admi-
nistração de Doria.
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Assembleia da última quinta-feiraPág. 9

Postos de Saúde 
de Ubatuba tem 
PC's para novo 
atendimento

A equipe de TI (Tecnologia 
da Informação) da secretaria 
de Saúde de Ubatuba está 
investimento na instalação 
de computadores e acesso à 
internet em postos de saúde da 
cidade. Serão 97 computadores 
e 39 impressoras instaladas 
em diferentes ESF (Estratégia 
de Saúde da Família). Já estão 
em funcionamento, 19 com-
putadores e seis impressoras, 
nos postos do Maranduba, Ma-
rafunda, Estufa 2 e Estufa 2 A, 
Saco da Ribeira e Unir (Unidade 
de Reabilitação). 
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Bastidores da Política

Edson Nota

Teca Gouvêa

Vieira Filho

Délcio Sato

Miguel Jacob e sua mensagem cifrada

Triste realidade
A julgar pela opinião de muitos, 

o filho do professor (condenado 
em primeira instância à perda dos 
direitos políticos e multa; também 
responde a vários processos civis e 
criminais que poderão afastá-lo de 
muitas eleições pela Lei da Ficha 
Limpa) manda muito na Câmara de 
Lorena. Mandou no ‘tanga frouxa’, 
o ‘enTão’ ex-presidente do primeiro 
biênio. Ao que tudo indica, manda 
agora no sobrinho do homem ‘que 
empresta’ e, se ninguém botar um 
freio, vai continuar mandando até 
o último dia desta legislatura, para 
tentar ser o ‘primeiro-ministro’ 
novamente da Prefeitura, enxertado 
na próxima vítima, quer dizer, no 
próximo prefeito.

Controvérsia
Em comparação ao mandato do 

ex-prefeito de Lorena, Dr. Paulo 
Neme, em detrimento do atual pre-
feito Fábio Marcondes, o discurso 

do filho do pro-
fessor (que não 
soube dar edu-
cação e noção de 
respeito à cria) 
foi tão bom, que 
ele – o Elcinho 
– chegou até cas-
sá-lo do mandato 
nos idos de 2010 

/ 2011. Perguntem ao Fabio Longui-
nho, que pelo visto, anda somente na 
memória recente, tipo, ‘se fui pobre 
não me lembro’...

Alegria de pobre...
...dura pouco Perdeu quem 

apostou que a prefeita Teca Gouvêa 
permaneceria afastada do seu cargo 
e que, seu vice, Agnaldo - o Xeroso, 
disputaria a elei-
ção no coman-
do da Prefeitura 
de Piquete. Em 
mais um avanço 
em sua defesa 
no Tribunal de 
Justiça,  Teca 
reassumiu seu 
posto nesta ter-
ça-feira, reconduzindo sua equipe 
que havia sido exonerada, como ela, 
pela segunda vez.

Chumbo trocado
As previsões não são das melho-

res para o presidente da Câmara de 
Piquete, Mário Santana. De acordo 
com a patuleia, ele vai ter muito 
trabalho para reunir recursos na 
ordem de R$ 77 mil para restituir 
aos cofres públicos, por aponta-
mento do Tribunal de Contas. Para 
muitos, a impressão é que o castigo 
veio rápido ao Santana, que aparen-
temente só vinha surfando contra a 
prefeita Teca Gouvêa. Ah! Disseram 
ainda que além de garantir boa de-
fesa para evitar uma condenação de 
improbidade, o presidente terá que 
torcer para ‘Justiça’ não passar sua 
administração a limpo.

Não convidem para...
...a mesma picanha o prefeito 

de Ubatuba Délcio Sato, e o pro-
penso prefeiturável Ednelson Prado, 
principalmente se o churrasco for 
passar a limpo os debates nas redes 
sociais...

Em cima do lance
Quem participa dos grupos de 

Facebook e repassa as mensagens 
de watsapp no Litoral Norte já sacou 
que o prefeiturável de Ubatuba, Ed-
nelson Prado, não perde uma opor-
tunidade de contrapor a Prefeitura e 
suas demandas. Em contrapartida, o 
prefeito Sato não deixa por menos, 
rebate em tempo real as indagações 
de Prado e de outros, que sempre 
enxergam os problemas da cidade 
pelas janelas de suas residências, ao 

'Pingos no Is’
Por mais de seis horas de dura-

ção, os vereadores ouviram e ‘ques-
tionaram’ o prefeito Marcus Soliva 
na sessão de Câmara desta quinta-
-feira, sobre o assunto Arsaeg, Saeg 
e... O prefeito foi convocado pela 
presidência da Casa, em resposta a 

participação do advogado Dr. Antô-
nio Morgado, que na semana ante-
rior ocupou a tribuna legislativa – ‘a 
convite’ do parlamentar Fabrício 
da Aeronáutica – inicialmente para 
opinar sobre o projeto do Executivo 
em extinguir a Agência Reguladora 
do Serviço de Água e Esgoto de 
Guaratinguetá, sob a justificativa 
do alto custo da autarquia ao cofres 
públicos. Entre informações e res-
postas aos vereadores e ‘devolução 
de farpas’ a quem o prefeito tratou 
como o palestrante da semana ante-
rior, uma explanação de números e 
justificativas pontuais em apoio ao 
seu provável projeto que poderá pôr 
um fim a ‘três cargos de diretoria’ 
dos mais invejados na Terra do Frei.

Os questionamentos mais frequentes 
que nos fazem nesses últimos anos são 
os “porquês”. Por que tanta ira? Por 
que vocês recebem mais xingamentos e 
estão no pódio dos ataques na tribuna? 
Por que se voltam contra a empresa 
como instituição que emprega mais de 
vinte famílias? Por que os ataques do 
mercenário maluco na rede social? Por 
que de tanta baixaria?

Embora as perguntas sejam formu-
ladas de formas diferentes para aqueles 
que nos acompanham, alguns o fazem 
há mais de 25 anos, temos como res-
posta a consciência de denunciar aquilo 
que tinha que ficar embaixo do tapete, as 
mazelas e acordos que existem por trás 
do jogo da política, que não está visível 
apenas em Brasília.

Por um acaso já notaram que é ape-
nas o ATOS? Apenas jornalistas que dia-
riamente estão para trazer informações 
e ao trazer suas críticas e ponderações, 
são diretamente afrontados? Por quê? 
Falta democracia e respeito por quem 
foi eleito, pelos covardes que precisam 
da tribuna para gritar, porque o grito 
abafa a própria corrupção. 

Entretanto, o grito e a baixaria po-
dem abafar o som da corrupção naquele 
momento, mas as denúncias e apurações 
estão em trâmite junto as autoridades. 
A Justiça pode ser demorada, mas as 
condenações estão chegando. Já tem 
gente no ostracismo pela ficha limpa 
há algum tempo, embora seus fantoches 
estejam no picadeiro da tribuna, e o 
maestro maligno, rei da ameaça, pseudo 

Lord das sombras, está na iminência da 
condenação em segunda instância.

A imprensa no Brasil não é para os 
fracos, hoje os coerentes são atacados 
por desinformação, tem sua família ex-
posta, porque a baixaria não tem limites 
para tentar calar aquele que fala.

Fala o que o povo precisa saber e o 
que o político quer esconder! 

Aprendemos nesses anos que tudo 
passa, esses filhotes de Eduardo Cunha 
também, assim como outros persona-
gens que se levantaram e perseguiram, 
e lamentavelmente outros virão!

Pena que políticos emocionalmente 
inteligentes, com discurso sóbrio e de 
conteúdo estão em baixa, a ponto da 
sessão de Câmara não poder ser ouvida 
em família ou por um grupo de escola 
que tenha que fazer um trabalho de 
cidadania! 

Embora sejamos um incômodo 
para muitos dos edis, nós seguiremos 
trabalhando, sabendo que temos suces-
sor e cientes que a baixaria não ataca a 
nossa imagem como Atos, mas revela 
a verdadeira face de quem não tinha 
qualificação para representar o povo, já 
que no exercício de suas funções não 
tem a classe e inteligência necessária 
de rebater um argumento sem beirar 
a loucura!

Bom Atos pra vocês que pensam 
mais em nossa equipe que nos próprios 
atos! E para os que se revelam parceiros 
da nossa missão, desejamos muita cora-
gem para exercer a cidadania e conhecer 
de perto o currículo dos vereadores!

editorialeditorial
Mas por quê? contrário dele (o prefeito) que se for 

possível e necessário, entra na chuva 
com os moradores.

Filtro popular
Reclamam que os vereadores 

de Ubatuba, ao invés de debaterem 
projetos pessoais, discutem mais 
moções e requerimentos na Câma-
ra. Observaram 
também que este 
fato acaba con-
tribuindo para 
que administra-
ção pública ga-
nhe muitas in-
formações. Pelo 
que se ouve nos 
corredores da 
Prefeitura, são através destas mo-
ções no Legislativo que o prefeito 
Délcio Sato ‘faz do limão a limona-
da’, ou seja, toma os assuntos como 
fonte de informações e coloca sua 
equipe em ação. Perguntem no setor 
de Obras Municipais!!!

O ‘império’ contra-ataca
Parece cena de filme, mas é 

real; o Sindicato dos Servidores 
de Pinda conseguiu quórum nesta 
quinta-feira, em assembleia ‘geral’ 
para estabelecer greve na Prefei-
tura, o que não significa anuência 
geral do funcionalismo. Na opinião 
dos bem informados, a ‘mãozinha’ 
dos vereadores (pelo menos cinco 
deles) em procrastinar a votação 
do projeto que estabelece os 4% de 
reajuste sugerido pela Prefeitura há 
15 dias, foi preponderante para que 
os sindicalistas conseguissem um 
back para pressionar o prefeito Isael 
Domingues a abrir o cofre. A maioria 
acredita que antes 4% na mão que 
muito mais avoando...

Duas perguntas que não...
...querem calar: Por que o vere-

ador Toninho da Farmácia mandou 
exonerar sumariamente seu assessor 
– uma vez que tinha indicação de 
um ‘graúdo’ do Legislativo, sem 

ao menos informá-lo? Para ‘qual 
ou quem’ foi a mensagem cifrada 
que o popular Miguel Jacob passou 
durante uma das últimas sessões de 
Câmara, ao desfilar no plenário com 
um secador de cabelos pendurado no 
pescoço? Ah! Qual dos vereadores 
teve disenteria na hora de votar os 
projetos, por causa do secador?

Livramento
Corre na boca pequena de Lorena 

que o prefeiturável Sylvio Balle-
rini, que deveria ser recebido pelo 
governador João Doria na última 
segunda-feira, junto com a dupla dos 
"inho's" (Elcinho e Maurinho) e não 
foi, acabou no lucro. Se é fato que 
dizem os experientes que a primeira 
impressão é a que fica, realmente foi 
mais um livramento que o pré-can-
didato ganhou...

Livramento II
Quem tem pontuado abaixo da 

média para muitos públicos consul-
tados é o ex-presidente da Câmara 
de Lorena, que por falta de senso 
crítico (popular simancol), tentou 
postular o espaço de vice na even-
tual candidatura de Sylvio Balerini 
- que mais uma vez contabilizou um 
livramento. Por falta de luz própria 
e sempre atuar na sombra de seu 
irmão (que nunca mais vai poder 

disputar eleição), não emplaca para 
voos mais elevados. Resumindo, a 
'tanga tá frouxa' mesmo...

Avaliação
Com a escassez de nomes para 

disputa majoritária do ano que 
vem em Lorena, algumas entidades 
começaram a pesquisar a opinião 
pública sobre novos nomes, e a 
grande surpresa foi o desempenho 
do vereador Fabio Matos, que no 
perfil do 'novo', foi acima da média, 
para desespero de algumas raposas 
salientes que têm surgido no merca-
do político...

Alça de mira
A Câmara de Guaratinguetá foi 

cenário de duas sessões que chama-
ram atenção de muitos, nem tanto 
pelos protagonistas Dr. Morgado 
e Marcus Soliva, mas pela plateia 
presente e distante. Exemplo: o 
ex-prefeito Nelson Mathidios que 
esteve nas duas, ao contrário de 
Laercio Andrade - o Papagaio, per-
cebido apenas na de Soliva. Falaram 
no Ponto Chique que Argus Ranieri 
reuniu amigos e aliados com direito 
a telão, pipoca e cachorro quente. 
Já o Coronelzinho, digo, Junior 
Filippo, preferiu a discrição de seu 
reduto, enquanto Chico Hair optou 
pela companhia de um 'doze anos' 
seguido pelos dois escudeiros de 
sempre. Todos colhendo dados e 
formando opiniões para os discursos 
do ano que vem. E como vem...

Cassação a vista
A semana fechou com o pedido 

de cassação do prefeito Edson Mota 
protocolado na Câmara Munici-
pal de Cacho-
eira Paulista e 
no Ministério 
Púb l i co .  De 
acordo com o 
documento, que 
ganhou desta-
que nas redes 
s o c i a i s ,  u m 
eleitor da cida-
de denuncia Edson Mota por ter 
recebido em pecúnia (dinheiro) 
suas férias, sendo que a lei proíbe a 
prática. A denúncia, que surpreendeu 
palacianos e oposição, ganhou as 
ruas e movimenta as apostas...

Marcus Soliva, Luizão da Ração e Celão

Atos e Fatos
"...é verdade que existem vários 
idiotas no Congresso. Mas os idiotas 
constituem boa parte da população 
e merecem estar bem representados”

Márcio Meirelles Hubert Humphrey

A BALBÚRDIA
O autor da frase acima é do vice-pre-

sidente americano Lyndon B. Johnson, 
que governou os Estados Unidos de 
1965 a 1969.

Hubert tentou a sua eleição presi-
dencial em 1968, mas perdeu para o 
candidato Republicano, Richard Nixon.

Apesar da frase ter meio século con-
tinua atual. O Congresso de qualquer 
país democrático é a representação da 
sociedade. Os escolhidos pelo povo para 
representá-lo. É aqui e não é na China, 
onde não é uma democracia!

O presidente Bolsonaro está con-
frontando o Congresso Nacional de uma 
forma onde a história política brasileira já 
registrou presidentes que ganharam pro-
cessos de impeachment por esta atitude.

A história registra o afastamento de 
Jânio Quadros, na sua doida e insana lou-
cura, achou que seria devolvido ao cargo 
de presidente nos braços do povo, numa 
simulação de falso abandono do cargo 
pela dificuldade em governar o país.

A sua justificativa: o Congresso não 
aceitava as suas reformas. Recebeu do 
Congresso uma vacância do cargo de 
presidente!

Foi para Londres.
O presidente Jango Goulart, em 

exercício, foi afastado do governo pelos 
militares, senhoras mineiras, igreja e 
pela CIA, por patrocinar as Reformas de 
Base para o país. As mesmas que estamos 
necessitando agora.

Foi para o Uruguai!
O “Indiana Jones” Collor de Melo in-

citou os jovens a saírem nas ruas de verde 
amarelo numa demonstração de repúdio 
aos Congressistas pelas dificuldades 
em governar. No dia seguinte os jovens 
saíram às ruas de preto e com a cara 
pintada num gesto de guerreiros indíge-
nas americanos. Recebeu do Congresso 
Nacional um processo de impeachment, 
não concluído, pois renunciou ao cargo.

 Foi para as Alagoas!
A ex-presidente Dilma nos estertores 

do seu governo destruído pela sua própria 
incompetência tinha horror dos congres-
sistas. Uma classe desprezível!

Recebeu do Congresso Nacional um 
processo de impeachment e um perdão 
para o seu castigo de não poder exercer 
cargo público de um dos seus ministros 

de estimação do Supremo Tribunal Fe-
deral, Lewandowski. 

Foi para Minas Gerais!
A sociedade fez a justiça com o seu 

próprio dedo não a elegendo senadora 
por Minas Gerais.

O interessante é que o presidente 
Bolsonaro, com 28 anos de vida legis-
lativa, não aprendeu como funciona o 
Congresso Nacional e, ainda, afirma que 
o problema do país é uma classe política 
fisiologista, ruim. O interessante, como 
conviveu com esta ineficiência por 28 
anos, e colocou nesta classe política, tão 
deplorada por ele, seus três filhos? Sinal 
de alguma coisa interessante a classe 
política brasileira oferece onde os par-
lamentares a transformam, por exemplo, 
em profissão! Muito interessante. Outro 
aspecto intrigante, pelo fato do presi-
dente se negar a negociar com a classe 
política onde domina o “dando que se 
recebe”. Qual fragilidade o presidente 
sente ao dialogar com os seus pares do 
parlamento. Não se sente forte? Não 
íntegro a ponto de não permitir uma bela 
cantada fisiologista?

A experiência da “pressão” sobre 
os congressistas no país não é para 
brincar, os seus eleitores são também os 
congressistas. Será difícil entender isto? 
E a história política brasileira contra 
presidentes autoritários, arrogantes, 
intolerantes, é implacável. A balbúrdia 
política que estamos atravessando, 
alheia a gravíssima situação econômi-
ca e financeira do país, é pela falta de 
partidos políticos organizados. Foram 
eleitos pelo tufão bolsonarista e agora 
perceberam que se tratava de uma brisa! 
Não há outra forma de encaminharmos 
os pleitos da sociedade se não for através 
da classe política mesmo representando 
uma grande parcela de idiotas, como diz 
o político americano. 

Votam e são representados!
Apesar da crise política ser mundial 

e o fato da sociedade não se sentir repre-
sentada é o momento de repensarmos 
uma reforma política para o país. Uma 
discussão sobre o pacto federativo, pois o 
país vai tornar-se ingovernável onde cada 
reforma terá que arregimentar marchas, 
passeatas, ofender a classe política?

Presidente, não acho que a baixada 
fluminense vai recebê-lo!
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Sem acordo com Prefeitura, 
Sindicato decreta estado de 
greve em Pindamonhangaba
Servidores cobram reajuste salarial superior a 4% oferecidos por Isael; 
projeto deve ser votado pela Câmara já na próxima segunda-feira

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O Sindicato dos Servidores 
Municipais de Pindamonhan-
gaba anunciou na manhã da 
última sexta-feira que a catego-
ria entrou em estado de greve 
por tempo indeterminado. O 
órgão cobra uma reunião com 
o prefeito Isael Domingues (PR) 
para a discussão de um novo 
índice de reajuste salarial para 
os trabalhadores. 

Realizada na noite da última 
quinta-feira no salão de festas 
da Associação dos Servidores 
Municipais de Pindamonhan-
gaba, localizado no bairro Alto 
do Cardoso, a assembleia da 
categoria rejeitou a proposta 
de reajuste salarial de 4% apre-
sentada pela Prefeitura, decre-
tando estado de greve (alerta 
para uma possível paralisação.) 
O número de trabalhadores 
presentes na reunião não foi 
revelado pela direção do órgão.

O Jornal Atos teve acesso a 
uma imagem da assembleia, 
que mostra a participação dos 
vereadores Rafael Goffi (PSBD) 
e Ronaldo Pipas (PR). 

De acordo com presidente 
do Sindicato, Daniel Ramos, 
os funcionários exigem um 
reajuste de 7%. Além de revelar 
que aguarda o agendamento de 
uma reunião com Isael para a 
próxima semana, o sindicalista 
contestou a afirmação do Exe-
cutivo de que não há condições 
financeiras para concessão de 
um reajuste superior já que 
ele impactaria no aumento 
de gastos com a folha salarial 
municipal, se aproximando 
de atingir o limite prudencial 
estabelecido pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal que é de 
51% do orçamento. “A reforma 
administrativa que o prefeito 
fez recentemente, que criou 
um monte de cargos comis-
sionados, gerou um impacto 
orçamentário de R$ 7 milhões. 
Como ele tem dinheiro para 
isso e não tem para dar um re-
ajuste melhor aos servidores? 
Continuaremos cobrando um 
índice maior porque acredita-
mos que, ao contrário do que 
o Isael fala, a Prefeitura tem 
condições de conceder mais 
de 4%”, afirmou Ramos. 

Outro lado - Em nota oficial, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba revelou que até o fim da 

tarde da última sexta-feira não 
havia sido notificada pelo    sin-
dicato sobre o resultado e des-
dobramentos da assembleia. 

O Executivo afirmou também 
que seus funcionários com-
pareceram espontaneamente 
aos seus postos de trabalho na 
última sexta-feira, não compro-
metendo o funcionamento de 
nenhum de seus serviços. 

A nota ressaltou ainda que 
“do ponto de vista legal, o 
aumento dado pelo prefeito 
respeita a Constituição Federal, 
preserva o poder de compra do 
servidor, mantém o equilíbrio 
fiscal das contas públicas e 
age em conformidade com 
as limitações da Lei Comple-
mentar n.º 101/00” (trecho do 
documento).

Sobre a afirmação de Ramos 
em relação ao suposto impacto 
de R$ 7 milhões gerado pela re-
forma administrativa, a Prefei-
tura afirmou que o argumento 
mostra total desconhecimento 
por parte do sindicalista sobre 
os gastos do município, já que 
a medida não resultou em um 
impacto significativo na folha 
de pagamento dos servidores, 
já que foram cortados quase 
50% dos cargos comissionados 
externos.

Impasse – Desde o início de 
maio, os quase 3700 servido-
res municipais aguardam a 
votação da Câmara de Pinda 
sobre o projeto do Executivo 
que busca conceder um rea-
juste salarial de 4% à categoria.

A proposta de Isael foi colo-

cada em discussão no último 
dia 13, mas sua votação foi 
adiada após os parlamentares 
identificarem no documento 
supostos conflitos de dados 
financeiros, que os prejudica-
vam estipularem até qual valor 
o índice de reajuste poderia ser 
concedido.

Dois dias depois, a mesa 
diretora anunciou a realização 
de uma sessão extraordinária 
para a votação do projeto no 
último dia 17, mas faltando 
cerca de cinco horas para a 
sessão, ela foi desmarcada 
pelo presidente Felipe César 
(PV), que atendeu ao pedido 
dos parlamentares Renato Ce-
bola (PV), Rafael Goffi (PSDB), 
Ronaldo Pipas (PR), Roderley 
Miotto (PSDB) e Professor 
Osvaldo (PR). A solicitação foi 
justificada pelos vereadores 
em respeito a realização de 
uma assembleia dos servido-
res que ocorreria no último 
dia 17 para a discussão sobre 
o reajuste e até mesmo a 
possibilidade da realização de 
uma greve. Porém, a reunião, 
organizada pelo Sindicato, foi 
desmarcada devido a uma 

forte chuva.
Para o descontentamento 

dos servidores, o projeto não 
foi sequer incluso na ordem 
do dia da Câmara na última 
segunda-feira. A expectativa 
da categoria é que a proposta 
seja votada pelo Legislativo na 
próxima segunda-feira.

Pinda antecipa pagamento 
de parte do 13° salário dos 
servidores municipais

Enquanto aguardam o 
desfecho do impasse sobre 
seus reajustes salariais, os 
servidores municipais de 
Pindamonhangaba rece-
beram uma boa notícia na 
manhã do último dia 17. O 
prefeito, Isael Domingues 
(PR), anunciou a antecipa-
ção do pagamento da pri-
meira parcela do 13° salário 
da categoria.

De acordo com a secre-
taria de Administração, a 
primeira parte do benefício 
será depositada na conta 
dos quase 3,6 mil trabalha-
dores no próximo dia 31. 
Por lei, o Executivo poderia 
pagar a parcela até o fim de 
novembro.

Segundo a Prefeitura, a 
medida, que resultará em 

um gasto municipal de cerca 
de R$ 6 milhões, contribui-
rá para o aquecimento da 
economia na cidade, já que 
os funcionários poderão an-
tecipar suas compras ou até 
mesmo a quitação de dívidas 
no comércio. Nos últimos dois 
anos, a primeira parcela do 
13° salário foi disponibiliza-
da nos meses de junho aos 
trabalhadores.

A iniciativa foi comemora-
da pela servidora municipal 
Mabel Franco, que atua no 
departamento de Turismo. 
“O adiantamento da primeira 
parcela vai ser muito bom, 
porque realizei um projeto 
de grande importância para 
minha família, mas o valor 
ficou mais alto do que a pro-
gramação. Então esse adianta-
mento vai me ajudar a pagar 
e contribuirá para um sonho 
familiar realizado”.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Eleição marcada por polêmica e denúncia de agressão 
mantém Eduardo Ayres no Sindicato dos Servidores

Da Redação
Ubatuba

A eleição para escolha da 
nova mesa diretiva do Sindicato 
dos Servidores Municipais de 
Guaratinguetá terminou com 
vitória de José Eduardo Ayres, 
atual presidente do Sisemug. 
Ele compunha a chapa 1, que 
teve 457 votos e 72% do total 
apurado. A chapa 2, de oposi-
ção, teve 141 votos e 22% do 
total, na disputa marcada por 
polêmica, como a acusação de 
agressão durante o processo 
eleitoral.

A disputa, que assegurou 
mais um mandato para a atual 
diretoria, teve ainda 6% de vo-
tos nulos e brancos. A apuração 
foi realizada sem transtornos, 
diferente do último dia de 
votação.

Apesar da apuração dos 
votos, o clima tenso fechou 
com a desistência do grupo 
de oposição. No período da 
manhã de sexta-feira, membros 
da chapa 2 relataram terem 
sido agredidos por seguranças 

da Federação dos Servidores 
Municipais do Estado de São 
Paulo. De acordo com as infor-
mações, foi solicitada alteração 
do itinerário previsto para o 
deslocamento das urnas para 
votação por membros dessa 
chapa, que retornava da região 
do Santa Luzia e Pingo de Ouro.

“O rapaz (agredido) chegando 
no Pronto Socorro, não estava 
legal. O olho dele foi afetado, 
ele não estava enxergando. 
Ele chegou e foi diretamente 
internado no Frei Galvão. O 
nome dele é Jeferson Willian, 
ele estava nos ajudando na 
eleição. Ele não faz parte da 
chapa e não é nem associado, 
numa manobra do José Edu-
ardo, que acabou expulsando 
ele do Sindicato”, contou Luis 
Gustavo Di Giovanni, candidato 
da chapa 2.

José Eduardo Ayres infor-
mou que foi comunicado por 
telefone sobre o pedido para 
mudança de itinerário da urna, 
e entrou em contato com o 
coordenador da eleição. Ele ne-
gou que membros do Sisemug 

tivessem agredido os repre-
sentantes da chapa adversária. 
“Com relação a participação 
de membros do sindicato de 
Guaratinguetá, tenho certeza 
que não aconteceu”, afirmou. 
“Pedi para que seja apurado 

para ver o que realmente acon-
teceu. Vamos tomar as medidas 
cabíveis”, concluiu.

Federação – A apuração foi 
feita pela Federação dos Ser-
vidores Municipais do Estado 
de São Paulo. O presidente da 
Federação, Aires Ribeiro, la-
mentou o episódio de agressão 
durante a votação e a desistên-
cia da chapa 2.

“É um fato lamentável que 
ocorreu. Entendo que todo o 
processo foi transparente e foi 
discutido com a chapa 2. Foi 
apresentado o roteiro de coleta 
de votos, e não se pode mudar 
no meio do caminho esse ro-
teiro, até porque isso poderia 
gerar problema jurídico depois. 
A coordenação agiu correta-
mente. A partir do momento 
que a chapa 2 saiu do processo, 
ela (coordenação) suspendeu o 
processo por falta de fiscal, para 
manter lisura”, concluiu.

Foi feito o boletim de ocor-
rências. Imagens das câmeras 
do COI (Centro de Operações 
Integradas) serão usadas para 
investigar o caso.

Ayres e Aires; Sisemug e Federação dos Servidores; eleição polêmica

Tribunal de Contas 
aponta gratificações
irregulares pagas na 
Câmara de Piquete
TCE apura pagamento de benefícios 
oriundos de resoluções; presidente da 
Casa terá trinta dias para se defender

Leandro Oliveira
Piquete

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo investiga 
irregularidades ligadas a Câ-
mara Municipal de Piquete. O 
processo investigatório ainda 
está em andamento. O site 
Gazeta do Vale publicou uma 
matéria indicando que o TCE 
teria apontado malversação 
do dinheiro público e citou 
que o presidente da Casa, 
Mario Celso de Santana, teria 
que devolver R$ 77 mil aos 
cofres públicos.

A investigação foi confir-
mada pelo TCE, que destacou 
ainda a possibilidade de ou-
tras irregularidades. O Jornal 
Atos entrou em contato a 
diretoria do Tribunal em 
Guaratinguetá, que preferiu 
não gravar uma entrevista 
antes do julgamento do caso 
em primeira instância.

De acordo com as inves-
tigações, os apontamentos 
do TCE são referentes aos 
pagamentos das gratificações 
aos servidores concursados 
e comissionados da Casa. 
A Câmara de Piquete tem 
atualmente sete servidores 
ao todo.

Segundo o Tribunal, o pre-
sidente da Câmara teve seu 

primeiro prazo para apre-
sentação de defesa expirado. 
As gratificações são pagas 
aos servidores através de 
resoluções aprovadas no 
passado. O TCE pode pedir 
o ressarcimento dos valores 
referentes ao primeiro ano 
da nova legislatura, 2017, 
que pode totalizar R$ 77 mil.

O caso ainda será apurado 
e julgado. Sidinei Sarmento, 
diretor do Tribunal de Con-
tas do Estado na região de 
Guaratinguetá, confirmou 
que só poderá falar sobre o 
caso após o julgamento em 
primeira instância.

A defesa de Santana será 
feita pelo departamento ju-
rídico da Câmara de Piquete. 
Jucymar Uchoas, assessor 
jurídico da Casa, foi procu-
rado para responder. Por 
e-mail foi solicitada uma 
resposta através de uma 
nota oficial, pedido feito 
pelo próprio assessor, mas 
até o fechamento dessa 
edição, nenhuma resposta 
foi encaminhada.

Santana terá um prazo de 
trinta dias para apresentar 
sua defesa ao Tribunal. O 
presidente da Câmara garan-
tiu que até a última sexta-fei-
ra ainda não havia recebido 
a notificação sobre o caso.

Membro da chapa 2: agressão

Mario Celso Santana, presidente da Câmara investigado pelo TCE

Foto: Arquivo Atos

Isael, que não recuou em debateRamos anunciou estado de greve
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Sem convênio estadual UTI 
de Aparecida corre risco 
de parar com atendimento
Parceria rendia recurso mensal de R$ 100 mil para assietência; 
entidade não recebe verba do governo de João Doria desde janeiro

Entrada do Pronto Atendimento de Aparecida; cidade corre o risco de perder atendimento da UTI após cinco meses sem verba do Estado

Foto: Rafael Rodrigues

Rafael Rodrigues
Aparecida 

Com um custo mensal de 
aproximadamente R$250 
mil, a UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) da Santa 
Casa de Aparecida está com 
os dias contatos para fechar 
as portas. O motivo: o fim de 
um convênio com o Estado, 
que até dezembro do ano 
passado, contribuía para que 
a unidade não encerrasse as 
atividades.

Segundo o administrador 
do hospital, Frei Bartolomeu 
Schultz, o custo médio da UTI 
adulto, com nove leitos gira 
em torno de R$ 250 mil, e 
atualmente apenas no Minis-
tério da Saúde contribuí para 

a manutenção do atendimen-
to. “Desses R$ 250 mil, hoje 
recebemos somente R$ 104 
mil da União, e no ano passa-
do recebemos como ajuda de 
custeio R$ 100 mil por mês 
do Governo do Estado, mas o 
convênio encerrou-se em de-
zembro de 2018”, explicou.

Como a UTI de Aparecida é 
habilitada pelo Ministério da 
Saúde, o Governo de São Pau-
lo não teria a obrigatorieda-
de de manter convênio para 
custeio, mas Schultz afirmou 
que já iniciou tratativas para 
conseguir um novo aporte. 

“Sabemos que uma vez 
que fomos habilitados pelo 
Ministério da Saúde, o Estado 
não teria essa obrigação, mas 
como sempre foi nosso par-

ceiro recorremos a ele, até 
porque manter a UTI com 
R$104 mil é impossível”.

Inaugurada em 2016, a 
Unidade de Terapia Intensi-
va de Aparecida mantinha-
-se com recursos da União 
e contribuições estaduais. 
Schultz destacou que o 
Governo permaneceu com 
o apoio até maio de 2017. 
Desde então, o hospital 
segue apenas com a verba 
federal, além de convênios.

Sem os valores necessá-
rios, o atendimento está 
perto fechar. “Nosso tempo 
de vida sem a ajuda do 
Governo do estado é até 
final de junho. Hoje nossa 
região já tem um grande 
déficit de leitos, caso nossa 

UTI feche esses pacientes 
entram na fila do sistema 
Cross (Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de 
Saúde). Caso não tenhamos 
o recurso, caminhamos para 
o fechamento”.

O administrador da Santa 
Casa avaliou ainda o cenário 
da saúde na região. Segundo 
ele, é necessário um forta-
lecimento dos serviços de 
saúde, caminhando para 
abertura de novos leitos, e 
não o fechamento. “Fechar a 
UTI é um retrocesso para a 
região e uma grande perda 
para o município e região. 
Necessitamos urgentemente 
de políticas públicas para 
o fortalecimento da nossa 
saúde”, desabafou.

Ubatuba paralisa UBS do 
Maranduba para reforma 
e faz mutirão de saúde 
bucal no CEO do Postão

Da Redação 
Ubatuba

A UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Maranduba estará 
fechada entre os próximos 
dias 27 e 31 devido à ma-
nutenção de urgência no te-
lhado da unidade. De acordo 
com a secretaria de Saúde de 
Ubatuba, os atendimentos 
sofrerão uma alteração e os 
profissionais serão remane-
jados para outras unidades.

Os atendimentos realiza-
dos por médico e equipe de 
enfermagem, como coleta 
de exames laboratoriais, 
fisioterapia, consulta odon-
tológica e ortopedia serão 
remarcados para outra data 
por telefone.

Para tomar vacinas, fa-
zer o controle de pressão 
arterial ou de diabetes, ou 
ainda fazer curativos, o 
usuário deve procurar uma 
das UBS, no Lagoinha, Ser-

tão da Quina ou Araribá. 
Para emergências odon-
tológicas o paciente deve 
procurar atendimento nas 
unidades do Rio Escuro e 
Perequê-Mirim, a partir 
das 7h.

Mutirão – O CEO (Centro 
de Especialidades Odon-
tológicas), no “Postão”, 
realiza neste sábado um 
mutirão de saúde bucal. 
Serão feitos procedimen-
tos como restaurações, 
curativos, extrações, lim-
peza, raspagem, abertura 
de canal, prescrição de me-
dicamentos e atendimento 
a crianças.

O atendimento será feito 
por ordem de chegada, das 
7h às 17h. Serão distribuí-
das setenta senhas, e é pre-
ciso apresentar identidade 
e o cartão do SUS (Sistema 
Único de Saúde). O CEO 
fica à avenida Rio Grande 
do Sul, nº 710, no Centro.

Postos de Saúde em Ubatuba 
recebem impressoras e PC's 
com acesso à internet para 
reforçar atendimento local

Da Redação 
Ubatuba

A equipe de TI (Tecnologia 
da Informação) da secretaria 
de Saúde de Ubatuba está 
investimento na instalação de 
computadores e acesso à inter-
net em postos de Saúde da ci-
dade. Serão 97 computadores 
e 39 impressoras instaladas 
em diferentes ESF (Estratégia 
de Saúde da Família).

Já estão em funcionamento, 
19 computadores e seis im-
pressoras, nos postos do Ma-
randuba, Marafunda, Estufa 2 
e Estufa 2 A, Saco da Ribeira e 
Unir (Unidade de Reabilitação). 

As próximas unidades a re-
ceberem os computadores 
serão Perequê-Açu e Jardim 
Carolina.

A escolha das unidades 
para receber os equipamen-
tos foi através de reunião 
com toda a equipe para 
analisar o melhor local. O 
trabalho inclui também a 
conectividade dos compu-
tadores à internet. 

A equipe de TI da Saúde 
trabalha ainda na licitação 
para compra de capas de 
proteção para setenta tablets 
e no treinamento dos agen-
tes comunitários de saúde 
para o uso. 

Soliva rebate ataques à proposta de extinção da Arsaeg
Na Câmra, vereadores ouvem prós e contras antes de definir futuro da agência, que custa R$ 1 milhão à Saeg

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A polêmica sobre o futuro 
da Arsaeg (Agência Regu-
ladora de Guaratinguetá) 
teve mais um capítulo nesta 
quinta-feira, quando o prefei-
to Marcus Soliva (PSB) foi à 
Câmara defender a extinção 
do órgão. Ele rebateu críticas 
apresentadas ao projeto e 
garantiu que manter a agên-
cia significaria prejuízo ao 
município.

Somadas às duas palestras 
sobre os pontos positivos e 
negativos de uma possível 
extinção da Arsaeg, os verea-
dores ouviram e debateram a 
pauta por mais de dez horas, 
com direito a argumentações 
e uma série de números 
apresentados.

Os parlamentares decidem 
na próxima quinta-feira o fu-
turo da agência que regula o 
tratamento de esgoto, o abas-
tecimento de água e a coleta 
de resíduos do município. 
Para a aprovação do projeto 
do Executivo é necessária 
maioria simples dos votos 
dos 11 vereadores, ou seja, 
seis dos cinco parlamentares. 

Na última semana, Antô-
nio Morgado, defensor da 
manutenção da Arsaeg, usou 
a tribuna da Câmara para 
defender a manutenção da 
Arsaeg e o risco com a me-
dida provisória que tramita 
no Congresso Nacional, que 
pode tornar obrigatória a 
fiscalização do saneamento 
básico de cada município 

por agências reguladoras. 
“Isso mexe muito com a 
água e o esgoto. A partir do 
momento que transfere para 
a ANA (Agência Nacional 
de Águas) uma força que 
eventualmente vai impactar 
os municípios, e transfere 
aos governadores para que 
eles criem as microrregiões, 
e deixa mais ou menos nas 
entrelinhas que aquelas 
agências reguladoras pré-

-existentes poderão ser so-
madas à ANA e ao governo 
municipal, eu acho que é 
prematuro e não poderia 
acontecer o fechamento da 
Arsaeg”.

Nesta semana foi a vez do 
prefeito defender a extinção 
da Arsaeg. Por mais de seis 
horas, Soliva respondeu os 
questionamentos dos vere-
adores. Os dois principais 
motivos citados pelo prefeito 

são a economicidade que, 
segundo ele, será gerada 
com a contratação de outra 
agência após a extinção da 
Arsaeg, e a ineficiência ao 
longo dos últimos anos. “O 
Arsaeg tem um custo para a 
Saeg (Companhia de Águas, 
Esgoto e Resíduos) próximo 
de R$ 1 milhão por ano. A 
cidade de Aparecida con-
tratou a agência reguladora 
de Jacareí pagando 0,5%. 

Aparecida paga R$ 7 mil 
para regulação, enquanto a 
gente paga R$ 70 mil. É uma 
diferença significativa para 
os cofres da Saeg", afirmou 
Soliva, que defende que 
uma possível terceirização 
da regulação dos serviços 
pode gerar uma economia 
de R$ 700 mil por ano para 
a Companhia.

Retorno à autarquia? – 
Tanto Soliva como Morgado 

fugiram do tema central das 
sessões, que era a extinção 
da Arsaeg. Em diversos mo-
mentos, a Saeg e o contrato 
com a CAB (Companhia de 
Águas do Brasil) pelo trata-
mento do esgoto ganharam 
papel de destaque nos dis-
cursos. A saúde financeira 
da Saeg permaneceu como 
foco principal nas falas do 
prefeito, já que a extinção 
da Arsaeg poderia gerar 
economia para a companhia 
guaratinguetaense.

Durante a sabatina dos 
vereadores, Fabrício Dias 
(MDB) indagou Soliva se a 
médio prazo o Executivo 
tem como meta transformar 
a Saeg em uma autarquia, 
como era no passado. Atual-
mente a Companhia é uma 
empresa de economia mista. 

“Estamos estudando essa 
possibilidade. A autarquia 
virou economia mista em 
2008, e passou a pagar em 
torno de R$ 1,5 milhão por 
ano em impostos, que não 
precisaria pagar se fosse 
autarquia. Criou-se uma 
agência reguladora que 
consumiu pagamentos ao 
longo desses anos, que se 
fosse uma terceirizada, seria 
uma economia de R$ 7,3 mi-
lhões, além dos pagamentos 
médios de R$ 10 milhões 
para a CAB. Esses gastos 
geraram uma situação fi-
nanceira precária e a gente 
precisa reverter. E reverter 
é buscar as medidas legais 
de retornar a empresa à 
autarquia", concluiu Soliva.

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (esq.), que rebateu Morgado (dir.) na Câmara, para defender projeto de extinção da Arsaeg

Fotos: Leandro Oliveira
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Justiça ordena retorno de
Teca ao comando de Piquete
Prefeita anuncia mudanças em secretariado deixado por 
Xeroso; processo judicial de afastamento segue em andamento

Lucas Barbosa
Piquete

Quase um mês após ser 
afastada do cargo de pre-
feita de Piquete, Ana Maria 
de Gouvêa, a Teca (PSB), foi 
reconduzida pela Justiça à 
função na última terça-feira. 
Com a retomada do comando 
do Executivo, Teca deverá 
realizar mudanças até o início 
da próxima semana no secre-
tariado municipal deixado 
pelo seu vice Agnaldo Almeida 
Mendes, o Xeroso (MDB).

Na última terça-feira, a Jus-
tiça revogou a liminar (deci-
são provisória) que mantinha 
Teca afastada do cargo desde 
23 de abril.

De acordo com o novo 
parecer judicial, a prefeita 
permanecerá em exercício 
enquanto ocorre a tramitação 
do processo que busca anular 
a cassação de seu mandato, 

decretada pela Câmara no 
fim de junho de 2018. Na 
época, o chefe do Legislati-
vo, Mário Celso de Santana 
(PSD), denunciou que a atual 
gestão municipal, além de não 
utilizar cinco imóveis públi-
cos, não prestou os devidos 
cuidados de manutenção e 
preservação dos locais. O su-
posto abandono teria ocorrido 
em um centro de educação 
ambiental, duas escolas mu-
nicipais, uma academia ao ar 
livre e um posto de saúde.

Apesar de cassada pelo Le-
gislativo no fim do primeiro 
semestre do ano passado, 
levando Xeroso a assumir o 
município por quase quatro 
meses, Teca conseguiu uma 
liminar que a garantiu na 
função até 22 de março de 
2019, quando a decisão foi 
derrubada pela Justiça, con-
sequentemente levando seu 
vice a retornar ao comando 

Foto: Arquivo Atos

Teca Gouvêa voltou à Prefeitura nesta semana, após afastamento

do Executivo.
Durante entrevista ao Jor-

nal Atos no início de maio, 
o mdbista revelou que pro-
moveria uma mudança de 
cerca de 80% do secretariado 
municipal. Na ocasião, Xeroso 
também não escondeu o racha 
político com a companheira 
de chapa, porém a “segunda 
gestão Xeroso” durou menos 
de um mês. 

Em entrevista ao Atos na 
última quarta-feira, Teca 
revelou quais serão seus 
primeiros passos na retoma-
da do comando de Piquete. 
“Certamente farei diversas 
mudanças no secretariado, já 
que trarei novamente minha 
equipe de confiança. Ainda 
não posso detalhar quantas 
e quais alterações ocorrerão, 
porque estou analisando o 
desempenho dos profissio-
nais trazidos pelo Xeroso 
para definir se algum será 

mantido. Quero comunicar à 
população que também refor-
çarei as equipes de saúde e da 
Vigilância Epidemiológica no 
combate à dengue, já que a 
atuação da gestão temporária 
deixou muito a desejar neste 
sentido”. 

Além de criticar parte da 
classe política de Piquete, a 
chefe do Executivo comentou 
sobre os desdobramentos 
judiciais do caso. “Estou 
com a consciência tranquila 
e muito empenhada em re-
tomar minha contribuição 
à população. Ao contrário 
de algumas pessoas, eu não 
concordo que vale a pena 
tentar desestabilizar um 
governo e a cidade através 
de perseguições políticas, 
conchavos e golpes baixos. 
Estou confiante que a Justiça 
me manterá no cargo, já que 
não cometi nenhuma irregu-
laridade”. 

Prefeitura aposta em anistia de impostos 
para reduzir dívida R$ 100 milhões de Pinda
Programa concede até 90% de desconto; cidade sofre com pendência para ampliar governança

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a meta de arrecadar 
cerca de R$ 6 milhões, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
lançou na última terça-feira 
um programa de anistia para 
até 90% para os moradores 
que estão em dívida com os 
impostos municipais. Devido 
às pendencias de quase 55 

mil contribuintes, o Execu-
tivo contabiliza uma dívida 
ativa de aproximadamente 
R$ 100 milhões. 

Segundo o diretor do de-
partamento de Receitas e 
Fiscalização Fazendária, Vi-
cente Corrêa, a expectativa 
é que a medida incentive 
parte da população a quitar 
seus débitos, principalmente 
em relação ao IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano). 
As pendências com o tributo 
correspondem a quase 62% 
da dívida ativa, totalizando 
cerca de R$ 62 milhões.

Criado pelo Executivo, 
o programa de anistia foi 
aprovado por unanimidade 
pela Câmara no último dia 
13. Para ter direito à isen-
ção, o contribuinte necessita 
estar em dia com os tributos 

municipais de 2019. 
A iniciativa possibilitará 

que os devedores quitem 
seus déficits à vista ou atra-
vés do parcelamento em até 
oito vezes. O valor da parcela 
não poderá ser inferior ao de 
uma UFMP (Unidade Fiscal 
do Município de Pindamo-
nhangaba), que é R$ 93,33.

Os interessados em paga-
rem o débito à vista pode-

rão ingressar no programa 
até 31 de agosto, e os que 
desejarem parcelarem em 
até oitos vezes deverão se 
encaminhar o mais breve 
possível á sede da Prefeitura, 
já que a primeira parte deve 
ser quitada até 31 de maio, 
pois as parcelas precisam 
ser quitadas ainda neste 
ano. “Permitido por lei, este 
programa é um mecanismo 

Acordo garante fim da greve de funcionários da Tenaris
Empresa deve implantar Plano de Demissão Incentivada em Pindamonhangaba; parte dos desligamentos é revertida

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um dia após entrarem em 
greve contra as demissões 
de 24 colegas de trabalho, os 
funcionários da Tenaris Confab 
encerraram a paralisação na 
manhã da última terça-feira, 
em Pindamonhangaba. De 
acordo com o Sindicato dos 
Metalúrgicos, o protesto foi 
finalizado após a direção da 
empresa aceitar negociar al-
ternativas que evitarão novos 
desligamentos.  

Na manhã da última segun-
da-feira, cerca de setecentos 
funcionários participaram de 
uma assembleia em frente ao 
portão de entrada da Tenaris, 
localizada no bairro Cida-
de Nova. Durante a reunião, 
os trabalhadores decidiram 
“cruzar os braços” devido aos 
cortes ocorridos no último dia 

17, e também diante à ameaça 
de mais demissões, já que ge-
rência da fabricante de tubos 
de aço afirma enfrentar um 
excedente de quase duzentos 
funcionários em sua linha de 
produção.

Além da abertura de uma 
negociação com a direção da 
empresa, que emprega quase 
mil funcionários, na ocasião o 
sindicato alegou que cinco das 
demissões foram irregulares, 
já que afetou empregados que 
possuem lesões físicas, que 
deveriam possuir estabilidade.

Os demitidos integravam 
o grupo de 165 funcionários 
que tiveram seus contratos 
suspensos em dezembro do 
ano passado após a empresa, 
alegando queda na demanda 
de produção, inseri-los no 
programa de lay-off (iniciativa 
do Ministério do Trabalho 
que complementa metade do 

salário do funcionário).
Já na manhã da última ter-

ça-feira, uma nova assembleia 
aprovou o fim da greve, após a 
empresa apresentar a propos-
ta de PDI (Plano de Demissão 
Incentivada), semelhante ao 

PDV (Plano de Demissão Vo-
luntária) adotado por diversas 
montadoras de veículo da 
região, que garante benefícios 
como a ampliação dos prazos 
do seguro desemprego e do 
plano de saúde para os em-

pregados que optarem em 
deixarem os cargos de forma 
voluntária.  “O fato da empresa 
suspender as demissões em 
massa que iriam ocorrer essa 
semana e voltar a negociar 
foi um alívio. A situação é 

delicada, um novo lay-off não 
será possível. Em Pinda não 
há acordo nesses moldes. Em 
Taubaté, a gente sabe que 
existe, que eles construíram 
específico para a realidade de 
uma fábrica. Aqui na Tenaris, 
ainda vamos negociar todos 
esses detalhes, mas com cer-
teza, foi um avanço”, afirmou 
o presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos, Herivelto Vela.  

O presidente revelou ainda 
que duas das demissões, su-
postamente irregulares, foram 
revertidas na última terça-
-feira. Já as outras três serão 
analisadas pelo setor jurídico 
da Tenaris. O sindicato aguar-
da ainda a documentação de 
mais nove casos para analisar 
e discutir junto à empresa.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou solicitar um po-
sicionamento da Tenaris, mas 
nenhum responsável foi loca-
lizado para comentar o caso.

Em nota oficial enviada ao 
portal de notícias da Rede 
Globo, o G1, a empresa afirmou 
que busca alternativas para mi-
nimizar os impactos da baixa 
carteira produtiva.

que contribui para que os 
municípios consigam cap-
tar pelo menos parte dos 
recursos que deveriam ser 
arrecadados através de tri-
butos. Através desta ação, 
esperamos arrecadar 6% do 
valor da dívida ativa, que 
corresponde a cerca de R$6 
milhões. No ano passado, 
conseguimos angariar R$4,8 
milhões”, revelou Vicente 
Corrêa.

Os interessados em in-
gressarem no programa de 
anistia deverão comparecer 
à sede da Prefeitura, localiza-
da no bairro Alto do Cardoso. 
Os moradores do distrito 
de Moreira César devem se 
encaminhar à subprefeitura, 
que fica no Centro.
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Funcionários da Tenares que decidiram não seguir com greve após nova proposta apresentada da empresa

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Rancho Grande tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 22/05/2019 das 02h30 às 02h47. Equipamento normalizado após 

recuperação automática.

Comunicado
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Licitação da Zona Azul de Guaratinguetá 
é reaberta após três meses de suspensão
Certame tem prazo para junho; novas ruas devem ter estacionamento rotativo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A licitação para contratação 
da nova gerenciadora do esta-
cionamento rotativo de Guara-
tinguetá foi reaberta. Suspenso 
desde fevereiro, o certame foi 
modificado pela Prefeitura 
antes de ser novamente publi-
cado, nesta semana. O Tribunal 
de Contas do Estado referen-
dou o documento e a empresa 
vencedora será conhecida até 
o fim de junho.

O TCE havia recomendado 
a suspensão do certame no 
fim de fevereiro. Na época, 
uma empresa de São José dos 
Campos pediu a impugnação 
da licitação após ter feito 
apontamentos referentes ao 
edital publicado no final de 
2018. O prazo para abertura 
das propostas era 22 de feve-
reiro, mas o Tribunal publicou 
a recomendação no dia 21 do 
mesmo mês.

Itens que constavam no pri-
meiro edital foram mantidos, 
como a diferença de preços do 
estacionamento rotativo entre 
as zonas Azul e Verde. A Zona 
Verde será implantada próxi-
ma aos hospitais Frei Galvão 
e Santa Casa, e terá cobrança 
50% mais barata em relação 
ao preço da vaga da Zona Azul. 
A iniciativa visa tornar mais 
acessível o pagamento para 

motoristas que precisam es-
tacionar e aguardar pacientes.

“A princípio, 24 de junho é 
o prazo previsto na legislação, 
que seria a abertura do proces-
so e verificação das propostas. 
As empresas têm todo esse 
período para verificar o edital. 
Transcorrendo normalmente, 
abrimos os envelopes no dia 
24, e em noventa dias no má-
ximo teremos uma empresa 
gerenciando o estacionamento 
rotativo", explicou o secretário 
de Mobilidade Urbana, Marco 

Antônio 'Major' Oliveira.
O novo edital determina 

que o número total de vagas 
será de 1.119, que serão im-
plantadas nas regiões onde 
há a maior concentração de 
veículos e comércios. Ruas 
como a Rafael Brotero, Nove 
de Julho, Duque de Caxias, Sete 
de Setembro, Praça Joaquim 
Vilela e demais vias que con-
tavam com a Zona Azul até o 
ano passado, serão mantidas. 
Outras vias do Centro que não 
contavam com o estaciona-

mento rotativo, o entorno do 
Terminal Rodoviário e parte 
do Pedregulho também foram 
incluídas no edital.

A duração do contrato per-
manece a mesma, dez anos, 
com a possibilidade de reno-
vação por mais cinco anos. 
Antes da empresa vencedora 
da licitação dar início aos 
trabalhos no município, serão 
realizadas ações de conscien-
tização e esclarecimentos aos 
motoristas sobre a utilização 
de parquímetros e a Zona Azul.

Rua do Centro de Guará que terá Zona Azul; cidade teve processo de licitação destravado na última semana
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Lorena aguarda recurso federal de
R$ 1 milhão para ações do turismo
Expectativa é que verba seja aplicada em reformas de praças e obras de infraestrutura

Da Redação
Lorena

Contando com apoio par-
lamentar, Lorena deverá 
receber no segundo semes-
tre um recurso federal de 
R$1 milhão para investir em 
obras que contribuam para o 
desenvolvimento de seu setor 
turístico. A expectativa é que 
o montante seja aplicado em 
reformas de praças e melho-
rias na pavimentação e ilumi-
nação de pontos estratégicos 
do município.

Integrante da ‘Região Tu-
rística da Fé’, que conta com 
nove cidades, Lorena tem 
como principais pontos de 
visitação a Catedral de Nossa 
Senhora da Piedade e a Igre-
ja de São Benedito, ambas 
localizadas na região central 
do município. Enquanto a 
primeira homenageia a pa-
droeira da cidade, a outra 
é, segundo a Igreja Católica, 
o único santuário-basílica 
de São Benedito no mundo. 
Os fiéis que vão ao templo 
recebem, de acordo com as 
leis canônicas, as mesmas 
indulgências (remissão dos 
pecados diante de Deus) dos 
visitantes da Basílica de São 
Pedro, no Vaticano, em Roma.

Fora o segmento religioso, 
Lorena busca atrair turistas 
através de eventos gastro-
nômicos e musicais como 
a ‘Festa das Nações’ e a Lo-
renvale’. Outros segmentos 

fomentados nos últimos anos 
são os de turismo ambiental 
e de aventura, devido à inau-
guração do Parque Ecológi-
co do Taboão, em 2016. O 
espaço, que possui mais de 
oitenta hectares de área de 
preservação, conta trilhas 
de caminhada e de ciclismo, 
viveiro de plantas raras, áre-
as de recreação e pontos de 
pesquisa ambiental.

Para dar continuidade na 
busca por avanços no setor, 
Lorena está próxima de re-
ceber um reforço financeiro 
através do apoio do deputado 
federal, Marcio Tadeu de Le-
mos, o Coronel Tadeu (PSL). 

O parlamentar afirmou que 
durante sua campanha eleito-
ral, percorreu a maioria das 
cidades do Vale do Paraíba, 
constatando a necessidade 
de avanços infraestruturais 
na região.   

Ao ser eleito, com mais 
de 98 mil votos, o deputado 
federal solicitou ao ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, a destinação de 
R$1 milhão para que Lorena 
realize obras que contribuam 
para o fomento de seu setor 
turístico.

No pedido, o parlamentar 
indicou que parte do recur-
so deverá ser utilizado para 
as reformas de praças, e o 
restante em melhorias na 
pavimentação, iluminação e 
sinalização de trânsito de vias.

A solicitação foi atendida 

pelo Governo Federal, que de 
acordo com Coronel Tadeu, 
encaminhará o montante 
à Lorena em até noventa 
dias. “Quando visitei a região 
percebi como os municípios 
estão carentes de obras abso-
lutamente simples. Para con-
tribuir com mudanças, estou 
trabalhando para conseguir 
destinar recursos para todas 
as cidades do Vale do Paraí-
ba. Além do turismo, no meu 
mandato irei tentar ajudá-las 

Matriz de Nossa Senhora da Piedade, um dos marcos do turismo religioso de Lorena; aporte de R$ 1 milhão
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principalmente nas áreas da 
saúde, educação, saneamento 
básico e infraestrutura”, expli-
cou Coronel Tadeu.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos para comentar 
a possível chegada da emenda 
parlamentar, a Prefeitura de 
Lorena preferiu não detalhar 
em quais obras e projetos 
deverão ser aplicados os 
recursos. 

Em nota oficial, o Executi-
vo destacou que além de já 

possuir projetos cadastrados 
no Ministério do Turismo 
que necessitam de verbas, “a 
liberação de recursos para 
execução de projetos está 
condicionada à aprovação 
pelo Ministério do Turismo, 
e que Coronel Tadeu está 
e continuará intercedendo 
por Lorena junto ao citado 
Ministério para que ocorra 
a aprovação com a maior 
brevidade possível" (trecho 
da nota).

Assaltante é preso ao tentar 
vender celular roubado para 
própria vítima, em Pinda

Um homem de 27 anos 
foi preso após tentar vender 
um celular roubado para a 
própria vítima na última 
quinta-feira, em Pindamo-
nhangaba. A proprietária 
havia tido o aparelho rou-
bado na última semana em 
Taubaté.

De acordo com a Polícia 
Militar, a vítima pesquisava 
nas redes sociais preços de 
celulares usados, quando 
se deparou com o próprio 
aparelho sendo oferecido 
por outro internauta.

Após simular uma negocia-
ção e marcar encontro com o 
criminoso no bairro Parque 
das Nações, a mulher acionou 
a Polícia Militar.

Ao chegar ao local indicado, 
os PM's surpreenderam o 
assaltante, que foi preso em 
flagrante.

O criminoso, que havia 
oferecido o celular por R$1,1 
mil à própria vítima, foi 
encaminhado ao 1° Distrito 
Policial de Pindamonhan-
gaba, onde permanece à 
disposição da Justiça.

Criminoso é preso após tentar 
assaltar PM em Guaratinguetá

Um homem de 35 anos foi 
preso na madrugada da últi-
ma quinta-feira após tentar 
assaltar um policial militar 
de folga em uma rotatória 
do Parque São Francisco, 
em Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o PM transi-
tava em seu carro pela via 
por volta das 2h, quando 
o criminoso apontou um 
simulacro de metralhadora 

para o veículo.
A vítima reagiu, sacando 

sua pistola e imobilizando 
o assaltante até a chegada 
do reforço policial. Além da 
falsa metralhadora, o cri-
minoso também carregava 
duas facas.

O homem foi encaminhado 
ao Distrito Policial de Gua-
ratinguetá, onde aguarda 
transferência para a Cadeia 
Pública de Lorena.

Discussão acaba com morte 
de jovem a tiros, em Ubatuba

Uma discussão entre 
vizinhos resultou no as-
sassinato de um homem de 
29 anos na noite da última 
quarta-feira no bairro 
Picinguaba, em Ubatuba.

Segundo a Polícia Mili-
tar, familiares da vítima 
relataram que ela teve 
um desentendimento com 
o vizinho, por volta das 
19h. Cerca de uma hora 
depois, o criminoso foi 
até o portão e efetuou 
quatro disparos de arma 
de fogo contra as costas 
do desafeto.

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
foi acionado, mas a vítima 
morreu em frente à própria 
casa.

Após receberem a infor-
mação que o assassino ten-
tava fugir em um ônibus, a 
PM conseguiu interceptar o 
veículo na região central do 
município, mas para a sur-
presa da equipe, o criminoso 
não estava no coletivo.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado, e o atirador 
segue procurado pela Polí-
cia Civil de Ubatuba.

Polícia tenta 
identificar 
assassino de 
comerciante

Um comerciante de 45 anos 
foi assassinado na madrugada 
da última quinta-feira na zona 
rural de Cunha.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima dormia 
na propriedade rural de sua 
família, localizada no bairro 
Tanque, quando o criminoso 
invadiu o local pela porta dos 
fundos.

Surpreendido pelo barulho 
de disparos de arma de fogo, 
o comerciante foi até a sala 
do imóvel, onde foi alvejado 
por um tiro no tórax. O atira-
dor fugiu sem levar nenhum 
pertence do local.

O resgate foi acionado por 
vizinhos, mas a equipe mé-
dica ao chegar no imóvel se 
deparou com a vítima morta.

A Polícia abriu um inquérito 
para apurar o caso, mas até 
o fechamento desta edição o 
assassino não havia sido iden-
tificado. A principal suspeita é 
que o invasor buscava roubar 
o dinheiro que o comerciante 
guardava em casa.

Ubatuba dá início à operação Castramóvel na Vila Gaivota
Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba deu 
início na última sexta-feira à 
operação Castramóvel de cães 
e gatos na região Norte da ci-
dade. A ação visa o controle de 
zoonoses como a leishmanio-
ses visceral (doença causada 
por um protozoário da espécie 
Leishmania chagasi), a espo-

reotricose e a raiva humana.
A região Norte foi escolhida 

para início da operação pelas 
dificuldades de acesso da 
população à região central, 
onde estão localizadas a maior 
parte das clínicas e equipa-
mentos adequados para a 
castração animal. Atualmente, 
o Programa de Castrações da 
Prefeitura é realizado em três 
frentes: por meio de clínicas 

cadastradas, pela atuação de 
um profissional de veterinária 
contratada pela Prefeitura 
junto a ONGs e ao Centro 
de Referência Animal e pelo 
CCZ (Centro de Controle de 
Zooneses).

O veículo está equipado com 
anestesia, fios e equipamentos 
de proteção individual, medi-
camentos, pontos de água e luz 
e caminhonete de transporte. 

De acordo com a Prefeitura, 
na última Campanha Anual de 
Vacinação Antirrábica de Cães 
e Gatos foram vacinados quase 
três mil animais. A estimativa 
na cidade é de que a população 
canina e felina seja de aproxi-
madamente 16 mil animais.

O Castramóvel estará aten-
dendo a partir das 7h30 em 
uma borracharia, na Vila Gai-
vota, no Ubatumirim.
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Sem sinalização, caminhões 
e tratores trafegam pela 
contramão no Bela Vista 2
Morador aguarda solução para reclamações há um 
ano; secretarias prometem resolver problema em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Moradores da Bela Vista 
2, bairro de Guaratinguetá, 
têm se queixado da falta de 
sinalização em várias ruas 
da região. As reclamações se 
estendem há pelo menos um 
ano. Além das queixas sobre 
inexistência de placas ou 
pinturas de solo indicativas, 
eles reclamam de muitos 
buracos nas vias.

Entre os maiores pro-
blemas enfrentados pelos 
moradores, a falta de placas 
indicativas é a mais agravan-
te. Os veículos transitam, 
muitas vezes, na contramão 
e podem colocar em risco a 
vida de motoristas, ciclistas 
e pedestres que passam pelo 
bairro. Sem a sinalização de 
sentido de via, é cada vez 
mais comum o flagrante de 
veículos de passeio, cami-
nhonetes, caminhões e até 
tratores dividindo espaço 
com vans escolares em sen-
tido impróprio.

Um dos moradores do 

bairro, Paulo Henrique Pe-
reira, contou que abriu três 
requerimentos na ouvidoria 
municipal, sendo o primeiro 
deles, em 2018. Até terça-
-feira desta semana nada 
teria mudado no bairro. “Eu 
moro lá faz dois anos e, por 
várias vezes, presenciei o 
pessoal andando na contra-
mão, na avenida principal, 
que divide o Bela Vista 1 do 
Bela Vista 2. Tem a mão que 
desce e a mão que sobe, só 
que não tem nenhuma placa 
de sinalização ou sentido de 
via e os motoristas usam do 
jeito que querem”, explicou 
o morador. “Por três vezes 
quase bati”, revelou.

Nas últimas semanas, Pe-
reira decidiu fotografar os 
veículos que transitam em 
sentido proibido pelo bairro. 
Nas imagens é possível ver 
caminhões e até tratores 
nas vias. O morador teme 
que a ausência de placas 
possa causar um acidente 
no local. “A Prefeitura até 
agora não fez nada. Já fui 
na secretaria de Trânsito, 

não consegui falar. Fui na 
Ouvidoria e secretaria de 
Obras para falar sobre os 
buracos da avenida, por três 
vezes, me disseram que está 
programado, mas até agora 
nada", concluiu.

Resposta – A secretaria 
de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana, respon-
sável pelo setor de Trânsito, 
informou que está sendo 
realizada uma licitação 
para aquisição de placas 
de sinalização. "Quanto a 
sinalização do solo, a equipe 
sob coordenação do Tenente 
Paiva irá verificar o local", 
afirmou o secretário Marco 
Antônio de Oliveira.

Sobre os buracos nas vias, 
o departamento de Comu-
nicação informou que “o 
secretário de Obras, Paulo 
Barros, disse que a equipe 
de obras vai verificar de 
perto a situação para buscar 
melhorias. Se for necessário 
um recapeamento total da 
via, a secretaria vai traba-
lhar para fazer a obra o mais 
breve".

Sabesp abre inscrições para concurso 
público contratações no Vale do Paraíba
Cachoeira, Pinda, Lorena, Ubatuba e Caraguá têm 14 vagas; salários variam de R$ 812 a R$ 1.068

Da Redação
Região

A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo) abriu, no 
último dia 13, as inscrições 
para o concurso público com 
947 vagas de estágio para 
estudantes do ensino médio 
regular, técnico e superior, 
distribuídas em cidades da 
RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba). As 
inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pela inter-
net. O candidato deve ter 
idade mínima 16 anos.

As oportunidades para en-
sino médio/técnico são para 
técnico em administração, 
técnico em edificações, eletrô-
nica, eletrotécnica, enferma-
gem do trabalho, informática, 
mecânica, química, técnico em 
saneamento, em secretariado 
e segurança do trabalho.

Para o ensino superior as 
vagas são para administra-
ção, análise e desenvolvi-

mento de sistemas, ciências 
biológicas, ciências contá-
beis, ciências da computação, 
ciências econômicas, comu-
nicação social (fotografia / 
jornalismos / publicidade 
e propaganda / rádio e tv /
relações públicas), design 
gráfico, direito, engenharia 
ambiental, engenharia car-
tográfica, engenharia civil, 
engenharia de produção, 
engenharia elétrica, enge-
nharia mecânica, engenha-
ria química, informática, 
propaganda e marketing, 
marketing, psicologia, quí-
mica, secretariado executivo, 
sistemas de informação, 
tecnologia da informação, 
tecnologia em construção 
de edifícios, tecnologia em 
gestão empresarial, proces-
sos gerenciais, tecnologia 
em hidráulica / saneamento 
ambiental e tecnologia em 
obras hidráulicas.

Para as pessoas com defici-
ência, estão reservadas 10% 
das vagas por modalidade 

de curso e região de classi-
ficação. As inscrições devem 
ser feitas até o próximo dia 
6. A taxa de inscrição é de 
R$ 55 para os estudantes 
do ensino médio e técnico 
e R$75 para superior. Os 
estagiários receberão bolsa 
auxílio mensal de R$ 1.068 
para ensino superior; R$ 898 
para estudantes do ensino 
médio técnico; e de R$ 812 
para os de ensino médio 
regular. Como benefícios 
receberão vale-refeição, 
vale-transporte, assistên-
cia médica (exclusiva ao 
estagiário) e seguro contra 
acidentes pessoais. 

Entre as cidades disponí-
veis estão Cachoeira Paulis-
ta, Lorena e Pindamonhan-
gaba com duas vagas cada, 
Ubatuba uma e Caraguata-
tuba sete. A contratação dos 
candidatos habilitados está 
prevista para setembro deste 
ano. O contrato de estágio 
é por tempo determinado, 
com duração máxima de dois 

anos ou ao término do curso. 
A carga horária é de trinta 
horas semanais.

As provas objetivas es-

tão previstas para o dia 30 
de junho. As orientações e 
regras para inscrição estão 
disponíveis no site concur-

sosfcc.com.br, da Fundação 
Carlos Chagas, instituição 
responsável pelo concurso 
público.

Atuação da equipe da Sabesp; empresa estatal abre concurso para contratação nas cidades da região

Foto: Reprodução

Ruas da Vila Bela, em Guaratinguetá, sem asfalto, enfrentam problemas com a passagem de caminhões
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Prefeitura de Lorena investe R$ 226 mil 
com radiocomunicação para Guarda Civil
Aquisições reforçam trabalho contra a criminalidade no município; órgão conta ainda com novas viaturas

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
investiu novamente no setor 
de Segurança Pública. Além 
da aquisição de dois novos 
carros e quatro motos, a 
GCM (Guarda Civil Munici-
pal) passa a contar com um 
sistema de radiocomunica-
dores. O investimento na 
comunicação foi de R$ 226 
mil, provenientes de recur-
sos próprios, e o serviço já 
está auxiliando os serviços 
nas ruas.

Os novos veículos utiliza-
dos como viaturas estão sen-
do utilizados desde o último 
dia 9, quando foi realizada 
a festa LorenVale. No total, 
são seis viaturas adesivadas 
e identificadas como da 
GCM atuando nas ruas de 
Lorena. Já os R$ 226 mil 
em radiocomunicação entre 
os guardas contemplam a 
compra de dois monitores 
de TV 32 polegadas para 
acompanhamento e locali-
zação das patrulhas da GCM, 
vinte rádios de comunicação 
portáteis, seis rádios para 
as viaturas operacionais, a 
base fixa dos rádios na sede 
da pasta, duas repetidoras, 
uma instalada próximo ao 
shopping da cidade e a ou-
tra instalação concluída na 
última quinta-feira próximo 

ao bairro Ponte Nova, dando 
cobertura completa do mu-
nicípio nas áreas urbana e 
rural, além de outros equi-
pamentos como softwares e 
computadores.

O secretário de Segurança 
Pública de Lorena, Carlos 
Adriany Lescura, ressaltou 
a importância do investi-
mento na comunicação, já 
que o serviço era realizado 

por um telefone celular, que 
dependendo da localização 
do guarda, dificultava a co-
municação por falta de sinal 
da operadora. “Com esse 
investimento agora em rá-

dios de tecnologia avançada, 
com sistema de GPS, da sede 
da secretaria de Segurança 
vamos conseguir saber onde 
as equipes e guardas estão, 
então facilitará e muito a 

nossa comunicação”, des-
tacou.

Desde o último dia 16 a 
secretaria realizou testes 
em diferentes bairros das 
cidades com os rádios co-
municadores, em busca 
de “áreas de sombras”, ou 
seja, sem o funcionamen-
to do aparelho. Segundo 
Lescura, apenas com uma 
repetidora a cobertura já 
era total do município, e 
que com a segunda repe-
tidora, a qualidade seria 
ampliada ainda mais. “Nem 
todas guardas civis no Vale 
têm esse serviço. São José 
dos Campos tem, mas Lo-
rena necessitava dessa 
comunicação, até mesmo 
pelo relevo da cidade que 
favorece a utilização de 
rádio, e é um dos princípios 
base do patrulhamento é a 
comunicação”.

Há quase dois meses à 
frente da pasta, o secretário 
reforçou que a atuação do 
efetivo de 22 guardas é de 
forma bem técnica, com o 
objetivo de levar a sensação 
de segurança para a popu-
lação em todo o município.

A aproximação com as de-
mais forças armadas, como 
Polícia Miliar, Polícia Civil 
e Exército Brasileiro é para 
colaborar ainda mais o ser-
viço conjunto de segurança 
pública na cidade.

Viatura da GCM, que teve estrutura ampliada com anúncio de investimento de R$ 226 mil em equipamentos; órgão reforça ação de segurança

Foto: Divulgação PML

Moradores da Rocinha pedem melhorias na saúde
Grupo foi à Câmara dialogar com a secretária municipal; PSF e transporte foram principais pedidos de bairro de Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um grupo de moradores 
da Rocinha, bairro da zona 
rural de Guaratinguetá, acom-
panhou de perto a sessão 
especial com a secretária 
municipal de Saúde, Maristela 
Macedo, nesta semana. Aberto 
ao público, o encontro com os 
vereadores teve como pauta 
principal a atenção básica. As 
principais demandas pedidas 
pelos munícipes foram ligadas 
a presença constante de um 
médico no bairro.

Alexandre Santos, que mora 
na Rocinha e acompanha as 
reuniões do Conselho Muni-
cipal de Saúde, contou que os 
moradores têm ficado durante 
alguns dias sem a presença 
da médica responsável pelo 
Posto de Saúde da Família. O 
morador espera que esse e ou-
tros pedidos feitos pelo grupo 
sejam atendidos pelo setor.

“Precisamos principalmen-
te de um carro para serem 

transportados os agentes 
comunitários de saúde e um 
médico, para quando a médica 
estiver de férias ou licença, ter 
um substituto. Infelizmente 
contrataram uma médica, mas 
ela estava grávida e ela não 
poderia fazer esse percurso, 
pois moramos no bairro mais 
distante de Guará. Espero que 
daqui um período isso seja 
normalizado e a gente pare 
de sofrer", relatou.

A secretária de Saúde foi 
questionada sobre a queixa 
feita pelo morador. Segundo 
Maristela, existe um médico 
que trabalha para cobrir as 
férias de outros médicos dos 
PSF's (Posto de Saúde da Fa-
mília). Substituir um médico 
contratado para um PSF é 
tarefa delicada, de acordo com 
a chefe do setor municipal.

"Na verdade, falta pontual 
de médico, do PSF, é compli-
cado para ser substituído, pois 
ele trabalha oito horas por dia. 
O que a gente conseguiu foi 
contratar um médico a mais 

para substituir férias durante 
o ano. A médica está de licença 
gestante. Ela estando na ativa, 
fica mais fácil para substituir-
mos essas faltas de médicos de 
PSF", esclareceu.

Segundo o morador, não 
houve atendimento no PSF 
do bairro nas últimas quinta e 
sexta-feiras. Em alguns casos, 
os pacientes recorreram ao 
Pronto Socorro Municipal, no 
Hospital Frei Galvão. Por não 
se tratar de casos emergen-
ciais, a recomendação é de que 
os moradores procurem aten-
dimentos nos PSF's. Porém, 
quando há falta de médico, 
os moradores não têm outra 
alternativa. "Acabam descen-
do para Guaratinguetá para 
serem atendidos", concluiu.

Após a sessão especial, a 
secretária atendeu os mora-
dores, e foi confirmado, entre 
as partes, a organização de 
uma reunião na Rocinha para 
sanar as dúvidas da população 
sobre os atendimentos no 
bairro.
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Lorena recebe dois espetáculos 
do Circuito Cultural Paulista

Da Redação
Lorena

Com uma programação 
gratuita e diversa, o Circuito 
Cultural Paulista passará por 
Lorena neste final de semana. 
A iniciativa do Governo do 
Estado de São Paulo chega à 
cidade com dois espetáculos.

O primeiro deles será neste 
sábado, com a peça “Chá e Ca-
tástrofe”, da companhia Scena 
Produções. A trama é uma 
comédia de Caryll Churchill, 
que se passa em um quintal 
inglês onde quatro senhoras 
discutem sobre os dramas de 
seu cotidiano. A companhia se 
apresenta às 19h30, no teatro 
São Joaquim, que fica à rua 
Dom Bosco, nº 284, no Centro.

Ainda na programação, 
na próxima segunda-feira, a 
companhia de dança Sopro 
se apresenta com o espetá-
culo “Jogado”, que utiliza a 
metáfora do jogo e os movi-
mentos do balé para retratar 
as dinâmicas do cotidiano. A 
apresentação será no teatro 
Tereza D' Ávila, localizado à 
avenida Peixoto de Castro, 
nº539, no bairro Villa Zélia.

O Circuito Cultural Paulis-

ta é realizado há dez anos 
pelo Estado, e tem apoio do 
Ministério da Cidadania e da 
secretaria de Cultura e Eco-

nomia Criativa. O programa 
é executado pela Associação 
Paulista dos Amigos da Arte, 
que leva produções artísticas 

a diversas partes do Estado 
buscando facilitar o acesso 
a eventos culturais de qua-
lidade.

Trecho da peça “Chá e Catástrofe”, da companhia Scena Produções, que está em cartaz em Lorena

Foto: Divulgação

Ubatuba tem fim de semana com música e 
cinema com 9º Festival da Mata Atlântica

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba recebe o 9º Fes-
tival da Mata Atlântica, que 
inclui também a 6ª Semana 
do Mar. O evento celebra o 
Dia Nacional da Mata Atlânti-
ca, comemorado na próxima 
segunda-feira e dias Mundial 
do Meio Ambiente, no dia 5 

de junho e dos Oceanos (8 de 
junho).

O Festival é uma parceria 
da Prefeitura de Ubatuba com 
Projeto Tamar, o Instituto 
Argonauta e o Aquário de 
Ubatuba. A programação vai-se 
iniciar nesta segunda-feira, 
até o próximo dia 8, e inclui 
atividades como rodas de con-
versa, caminhada, distribuição 

de mudas, atrações musicais, 
cinema, mutirão de limpeza de 
praia e soltura de tartaruga. A 
entrada é gratuita.

A abertura do evento será às 
19h, no Aquário de Ubatuba 
e contará com lançamento da 
Cartilha de Conscientização 
Ambiental de Ubatuba, roda 
de conversa sobre o Termo de 
Autorização de Uso de Trechos 

de acesso ao Atrativo Turístico 
Pico do Corcovado, e a doação 
de mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica.

O Aquário fica à rua Guarani, 
nº 859, no Itaguá, e o Projeto 
Tamar fica à rua Antonio 
Atanázio, nº 273, no Itaguá. A 
programação completa pode 
ser conferida no site da Prefei-
tura, ubatuba.sp.gov.br.

Projeto no Museu Major 
Novaes oferece aulas
de teatro em Cruzeiro

Uma nova iniciativa no 
teatro Major Noves oferece 
cursos gratuitos para crian-
ças de 7 a 11 anos.  O projeto 
“Teatro Seu” será ministrado 
pela atriz Raquel Perroni, 
com aulas em três dias da 
semana, em três períodos.

Às segundas-feiras há 11 
vagas para as aulas que 
ocorrem pela manhã, a partir 
das 9h. O curso é direcionado 
a crianças de 7 a 9 anos. Às 
terças-feiras, as aulas são em 
dois períodos, pela manhã, às 
9h, com quatro vagas dispo-

níveis para crianças de 10 a 13 
anos. Também haverá vagas no 
período da noite, por volta das 
18h30, com cinco vagas para 
aulas voltadas para crianças de 
7 a 9 anos. Às quarta-feiras a 
oficina será apenas no período 
noturno, às 18h30, destinada a 
crianças de 10 a 13 anos. Neste 
dia também serão disponibili-
zadas quatro vagas.

O Major Novaes fica à ave-
nida Jorge Tibiriçá, no bair-
ro Vila. Os interessados em 
participar devem entrar em 
contato pelo telefone (12) 
98115-6396. As inscrições se-
rão aceitas enquanto durarem 
as vagas.

Da Redação
Cruzeiro

Grupo Sábia Indecisão 
apresenta peça “Grito
de Alerta”, em Guará

O Museu Frei Galvão, 
em Guaratinguetá, recebe 
na próxima quarta-feira, 
a apresentação da peça 
de teatro “Grito de Alerta” 
pela companhia “Sábia In-
decisão”.

O espetáculo faz parte do 
projeto “Quartas Dionisía-
cas”, que tem desenvolvidos 

atividades na área todas as 
quartas-feiras com oficinas 
de teatro, apresentações in-
dividuais e de grupos teatrais.

O cenário é um barracão 
alugado de um rico comer-
ciante, e mostra a relação 
entre o artista e o capital, sem 
interesse pela verdadeira arte.

A peça tem entrada gratuita 
e será às 19h30. O museu fica 
à praça Conselheiro Rodri-
gues Alves, nº 48, no Centro.

Da Redação 
Guaratinguetá
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TERRENOS
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
ALUGO Casa – Ara-
retama - 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
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem 
g a r a g e m .  T r . F : 
99254-3702 – Pinda
ALUGO Ki tne t  – 
próx. a Esc. João 
Pedro Cardoso. 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 – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – 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 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r i n -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830
VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 – 
Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 

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-
tou disponível para 
o final de semana, 
com experiência e 
referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista 
ou restaurantes finais 
de semana. Telefone: 
3122-1090 ou 99143-
0245

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, 

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
"A EMPRESA RODOVIÁRIO OCEANO LTDA, 
CNPJ 07.811.161/0001-04, I.E. 332.154.283.115, 
LOCALIZADA NA RUA JULIO SOARES NOGUEIRA, 
140, CEP 12505-130, CAMPO DO GALVÃO - 
GUARATINGUETÁ/SP TELEFONE: (12) 3123-4848. 
Notifica a perda da 2ª via (não utilizável) dos bilhetes 
de passagens rodoviários das séries: D1 utilizada no 
trecho de Guaratinguetá a Parati de nº 5251 a 5300, 
5351 a 5400, 5451 a 5500, 6301 a 6400, 6451 a 
6459 de valor unitário R$42,90; 6460 a 6500 de valor 
unitário R$ 47,05; 6651 a 6700, 6951 a 7000 de valor 
unitário R$ 47,15. D2 utilizada no trecho de Taubaté a 
Parati de nº 6401 a 6450, 6551 a 6650, 6751 a 6762 
de valor unitário R$ 32,50; 6763 a 7050, 7351 a 7400 
de valor unitário R$ 35,80. D3 utilizada no trecho de 
Ubatuba a Parati de nº 9101 a 9150, 9651 a 9700, 
9851 a 9900, 9951 a 10100, 10151 a 10241, 10424, 
10243 a 10250, 10351 a 10355 de valor unitário R$ 
14,75;10356 a 10423,10242, 10425 a 10450, 10501 
a 10650, 10701 a 10750, 10801 a 10850, 11001 a 
11050, 11101 a 11150, 11451 a 11550 de valor unitário 
R$ 16,25. Todos do auto 07-0077-00  devidamente 
preenchidos."

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com o § 4º do artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, 
faz saber, que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública 
para Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais, relativa ao 1º 
Quadrimestre de 2019, no seguinte local, data e horário: 
 
 
Local – PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02 
Data – 30 de maio de 2019 
Horário – 10 horas 
 
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta 
Audiência Pública. 
 
Lorena, (SP), 21 de maio de 2019. 
 

FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019 PROC. Nº 231/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de computadores para atender a demanda exigida pelo 
CadÚnico e o Programa Bolsa Família, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: SUPRINET – SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 05.663.105/0001-44
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 PROC. Nº 238/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de kits para testes de diagnósticos de dengue, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP
CNPJ: 09.593.438/0001-03
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 19.899,60 (dezenove mil oitocentos noventa e nove reais e 
sessenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

 Tomada de Preço nº 03/2019 – Processo nº 147/2019
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento 
Licitatório no Processo de Licitação que tem por objeto a Contratação de empresa
especializada na execução de serviços de drenagem urbana com construção de
estação elevatória, a ser realizada na Rua General Góes Monteiro e Av. Oswaldo
Aranha, com base no art. 49, da Lei 8.666/93. Os autos do processo permanecem 
à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, 
na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 57/19 PROC. Nº 240/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos de topografia, a saber: Receptor GNSS; Coletor de Dados GSM
e Estação Total de Topografia, a realizar-se ás 09h30min do dia 06 de junho de
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 3046,
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Silveiras
EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA 

DO CUMPRIMENTO DAS METAS FICAIS O PRIMEIRO 
QUADRIMENTRE DE 2019.

Atendendo o que dispõe o Artigo 9 da Lei 101/2000, com 
a finalidade de promover a demonstração e avaliação do 
cumprimento das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 
20 19, a Prefeitura Municipal de Silveiras torna publico que será 
realizado às 18:00 horas do dia 31 de maio de 2019, na Câmara 
Municipal de Silveiras, Audiência Publica, para o que convida 
interessados e a população do município.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal
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Em harmonia com o ambiente saudável, família desfruta de momentos especiais em bosque da cidade

Falta de investimento em saneamento 
básico afeta a saúde e o bolso da população

Da Redação
Guaratinguetá

Todo início de um novo 
governo gera muitas expec-
tativas quanto ao futuro do 
País, principalmente no que 
diz respeito a situação da 
economia. Quando ela avan-
ça, consequentemente cres-
ce a geração de empregos, 
aumenta o consumo e tudo 
isso reflete na melhoria da 
qualidade de vida e bem-estar 
da população. Mas, para que 
tudo seja realmente possí-
vel e sustentável, é preciso 
investir em infraestrutura, 
principalmente em sanea-
mento básico.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, Eduardo Caldeira, dire-
tor da Guaratinguetá Sanea-
mento, empresa responsável 
pelo esgotamento sanitário 
da cidade, diz acreditar que 
o saneamento básico é o 
alicerce que dá sustentação 
para a construção de um país 
social e economicamente 
desenvolvido. Ressalta que 
“investir em saneamento 
vai muito além da oferta de 
água tratada, coleta de lixo e 
tratamento de esgoto, afeta 
diretamente a saúde e o bolso 
da população”.

De acordo com dados do 
IBGE divulgados em 2018, 
34,7% dos municípios bra-
sileiros tiveram casos de 
doenças relacionadas a falta 
do saneamento básico entre 
2016 e 2017. Infelizmente, 

apenas cerca de 45% do 
esgoto é tratado no Brasil, 
52,4% tem serviço de coleta 
e 2,1%, o que equivale a 4,4 
milhões de brasileiros, não 
têm acesso a qualquer forma 
de esgotamento sanitário. 

A mortalidade infantil tam-
bém está atrelada ao sanea-
mento, uma vez que a água 
contaminada é a causa de 
muitas doenças que afetam 
a saúde da mãe da criança. 
Em 2015, segundo dados do 
Instituto Trata Brasil, a taxa 
de mortalidade de crianças 
de até cinco anos foi 16,4 a 
cada grupo de 1.000, valor 
superior a países como Ar-

gentina, Uruguai, Costa Rica, 
entre outros vizinhos latinos.

Problemas de saúde tam-
bém geram consequências 
econômicas, pois recursos 
que poderiam ser investidos 
no tratamento de doenças 
não evitáveis estão sendo 
utilizados para tratar enfer-
midades previsíveis como 
cólera, leptospirose, diarreia, 
entre outras relacionadas 
à água contaminada. Ainda 
segundo o Trata Brasil, 74,6 
mil internações seriam evi-
tadas se 100% da população 
tivesse a coleta de esgoto. 
Além do comprometimento 
da saúde, as internações im-

plicam também na ausência 
de funcionários no trabalho, 
baixa produtividade e possí-
veis demissões, aumentando 
ainda mais o desemprego.

A ausência de saneamento 
básico impacta a vida dos ci-
dadãos de diferentes formas. 
“Qualquer país que almeja 
crescimento econômico e de-
senvolvimento social deve ter 
o saneamento básico como 
prioridade em sua agenda 
governamental. Reconhece-
mos o avanço nesse sentido, 
no entanto, é preciso de fato 
universalizar a oferta desses 
serviços para que sejam aces-
síveis a todos”, conclui Caldeira.

Investimentos no setor podem mudar esse cenário no País 

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ CICERO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil viúvo, de 65 anos de idade, nascido em Saloá-PE, no dia 10 de julho de
1953, residente e domiciliado Rua Jorge Salum Miguel nº 96, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO.
ZELIA PINTO DA SILVA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
diretora institucional, estado civil viúva, de 65 anos de idade, nascida em São Paulo-
SP, no dia 07 de dezembro de 1953, residente e domiciliada Rua Eurico Gutmacher nº
279, fundos, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO PINTO DA
SILVA e ALCIDES MARTINS DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  24 de maio de 2019.
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SECRETARIA DE
SEGURANÇA
E MOBILIDADE
GUARATINGUETÁ

 Comportamento seguro para o Motociclista 
- Mantenha os pneus calibrados conforme o manual do veículo

- Nunca deixe de utilizar a luz indicadora da direção (seta)

- Mantenha distância segura do veículo a frente

- Realize ultrapassagens pela esquerda

- Use capacete com a viseira abaixada

- Nunca dirija após ingerir bebida alcoólica

- Respeite os limites de velocidade

- Use roupas claras ou cores fortes para ser visto com facilidade 

pelos demais condutores

segurança nas m
ãos d

e to
dosTRÂNSITO

Segurança no

  Mais de40.000 mortes
  por ano no Brasil

vítimas de Acidentes de Trânsito 


