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Seccold aponta ex-diretor como personagem chave em esquema que 
teria desfalcado hospital, durante antiga administração no Frei Galvão

Nering segue foragido 
após ser acusado de 
desviar R$ 10 milhões

A Operação Frei Galvão teve 
continuidade nesta semana 
com diligências na última 
quinta-feira. A Polícia Civil de 
Guaratinguetá efetuou duas 
prisões temporárias após 
nova fase de investigações. O 
Seccold (Setor Especializado no 
Combate a Corrupção, Organi-

zação Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro) confirmou que pelo 
menos R$ 10 milhões foram 
desviados pelos ex-diretores 
do Hospital Frei Galvão, entre 
eles, Gilberto Nering, um dos 
principais investigados, ao 
lado de sua ex-esposa Berna-
dete Pessini. No último fim de 

semana quatro mandados de 
prisão foram expedidos, sendo 
que apenas uma prisão tem-
porária foi efetuada. A pessoa 
presa, que não teve o nome 
divulgado, foi interrogada na 
última segunda-feira e libe-
rada ainda nesta semana. Na 
quinta-feira, a segunda prisão 

temporária foi cumprida. A 
Polícia Civil conseguiu ainda 
um quinto mandado de pri-
são temporária expedido e o 
cumpriu, também na quinta. A 
terceira prisão, até o momento, 
foi por obstrução de investiga-
ção policial.

Nering, procurado pela Seccold

Sato, que teve vitórias na Câmara

Marcondes, repassou R$ 913 mil

Câmara de Ubatuba encerra 
ano com “pacotão” de Sato

Encerrando os trabalhos 
em 2019, a Câmara de Uba-
tuba aprovou quatro projetos 
do Executivo na noite da 
última terça-feira. Além de 
um empréstimo de R$ 10 
milhões e alterações na Taxa 
de Preservação Ambiental, 
o Legislativo deu aval para 
o novo Plano Municipal de 
Saneamento Básico e a LOA 
(Lei Orçamentária Anual) de 

Repasse de R$ 913 mil 
garante 13ª na Santa Casa

A Prefeitura de Lorena fez 
um novo repasse à Santa Casa 
de Misericórdia para auxiliar 
a administração do hospital. 
O valor aproximado a R$ 1 
milhão deve ser investido 
no pagamento de direitos e 
benefícios de funcionários. A 
unidade, que atende pacien-
tes de toda a região, aguarda 
a atualização da tabela SUS 

(Sistema Único de Saúde) desde 
2006. De acordo com a Prefei-
tura, o aporte será utilizado 
para efetuar o pagamento do 
décimo terceiro salário dos 
funcionários do hospital, que 
atualmente presta 80% dos 
serviços via SUS e tem uma de-
manda crescente de moradores 
de cidades vizinhas.
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2020. Com 24 proposituras 
em sua ordem do dia, sendo 
a maioria de denominações 
de vias, a última sessão do 
ano teve o saldo de 22 apro-
vações e dois adiamentos. 
Entre as quatro principais 
propostas encaminhadas 
pelo prefeito Délcio Sato 
(PSD), a primeira analisada 
foi a LOA 2020.

Pág. 7

Pinda contrata empresa 
para ampliar ampliar 
fiscalização de trânsito
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba anunciou a contra-
tação de uma empresa espe-
cializada na informatização 
da fiscalização de trânsito e 
integração com a nova tecno-
logia de controle do pedágio 
municipal. O objetivo da ação 
é melhorar a fiscalização do 

tráfego de caminhões de fora 
do município, reduzir a evasão 
de pedágio da Via Dutra e 
tráfego de caminhões em vias 
municipais, melhorar a conser-
vação asfáltica das vias e mais 
segurança com a integração ao 
sistema Detecta.
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Égua Musa, salva com ferimentos

Psicóloga 
resgata égua 
furtada com 
ferimentos

Após quase dois meses de 
buscas, a psicóloga Mariângela 
Ligabo, 40 anos, resgatou na 
última semana, em Lorena, a 
égua que havia sido furtada 
de seu centro de equoteraria 
em Canas. Pág. 7

Notharangeli 
tem parte
de reforma 
em Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro apro-
vou na última sessão extra-
ordinária do ano uma rees-
truturação administrativa no 
Legislativo, que inclui a criação 
de oito cargos efetivos. As 
contratações serão através de 
concurso público. Já a exone-
ração de dez assessores não 
passou pelos parlamentares, 
que garantiram os cargos, mas 
com uma redução de 5% nos sa-
lários dos comissionados para 
2020. Após consultoria reali-
zada na Câmara para detectar 
as necessidades de alterações 
atendendo os apontamentos 
do Tribunal de Contas, o presi-
dente Mario Notharangeli (SD) 
apresentou um projeto que cria 
oito cargos efetivos mediante 
concurso público, entre eles 
o de controlador, procurador 
jurídico, ouvidor, técnico de 
informática e auxiliar de ser-
viços gerais.
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Ubatuba inicia 
recapeamento 
no Almada
e Sesmaria

A primeira etapa do progra-
ma “Arrumando nossas ruas”, 
realizado pela Prefeitura de 
Ubatuba, iniciou, na última 
segunda-feira, a pavimenta-
ção de toda a extensão da rua 
Fluminense, que liga o bairro 
Sesmaria ao bairro Estufa 2. A 
rua Del Rey também passará 
por obras de pavimentação em 
cerca de quinhentos metros de 
distância. Entre as reformas, 
estão o bloquetamento, opera-
ções tapa-buracos e o recape-
amento asfáltico. O programa 
é dividido em quatro etapas e 
prevê a reforma e recapeamen-
to de 122 ruas em 18 bairros 
de Ubatuba. A primeira etapa, 
que já está em andamento, 
contemplará 42 vias.
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"Todos Podem ser Frida"
Os amantes de arte de Caraguatatuba e região têm mais uma 

oportunidade para conferir a trajetória de uma das grandes 
figuras do século 20. O Maac (Museu de Arte e Cultura de 
Caraguatatuba) recebe a exposição “Todos Podem ser Frida”, 
da fotógrafa Camila Fontenele de Miranda, com destaque para 
a história de vida da artista mexicana Frida Kahlo. O projeto 
captura as conexões existentes entre arte, identidade de gênero 
e comportamento social para referenciar a história da artista.
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Festival de Danças Circulares é
atração do domingo em Pinda

A quadra do Lar São Judas 
Tadeu, em Pindamonhanga-
ba, recebe neste domingo a 
quinta edição do Festival de 
Danças Circulares. O evento 
é realizado pela Companhia 

Baú Arte Cultura, com apoio 
da secretaria de Cultura e 
Turismo da cidade. O festival 
terá início às 10h e segue até 
às 18h.
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Atos e Fatos
“Quando os ventos da mudança 
sopram, umas pessoas levantam 
barreiras, outras constroem 
moinhos de vento”

Márcio Meirelles  Érico Veríssimo

 2019 ANO QUE NÃO VAI 
PASSAR!

Parece que o ano não vai passar, 
ou uma sensação que passou tão 
rápido que não sentimos.

O ano da eleição do presidente 
Bolsonaro com os fiéis escudeiros, 
seus filhos, numerados como se faz 
no exército, ministros de excelentes 
competências e outros desconheci-
dos. Um guru ideológico nos Esta-
dos Unidos, um misto de jornalista 
e astrólogo, orientando os filhos e o 
presidente na ideia do liberalismo. 

Estranho porque o liberalismo é 
muito fácil de entender e a literatura 
sobre o assunto e exemplos pelo 
mundo são vastos. Enfim, a neces-
sidade de uma marca para contrapor 
ao populismo que engolimos por 
treze anos com uma indigestão 
aborrecida.

A rotatividade dos ministros, a 
reforma da previdência, de com-
plexo entendimento dos parlamen-

tares, e o ministro Sergio Moro 
com suas ações tolhidas, mas, 
trabalhando com resultado. Veja 
os índices de crimes violentos no 
país como despencaram em um 
ano. Desnecessário falar dos índices 
macroeconômicos todos favoráveis, 
“nunca visto neste país”, com dizia 
o ex-presidente-presidiário.

No mundo externo a imagem do 
país sendo denegrida pelas organi-
zações ambientalistas de esquerdas 
ou lobistas americanos que desejam 
o Brasil cuidando das florestas e 
não plantando soja e criando gado. 
Quando seus países têm problema 
de abastecimento de produtos ali-
mentares aonde vão buscar?

Os países desenvolvidos quei-
mando carvão mineral em suas in-
dústrias – não vão parar – e incutin-
do na cabeça dos jovens “bobinhos” 
brasileiros que estamos destruindo 
a Amazônia. A Amazônia represen-
ta 5 % do território global e quanto 
representa o território dos Estados 
Unidos, a Europa, China e Japão (já 
queimaram as suas florestas) quei-
mando carvão mineral e destruindo 
a camada de proteção da terra? Uma 
queimada na Amazônia representa 
para estes esquerdistas de botequim 
mais perigosa que as usinas de quei-
ma de carvão no mundo.

A foto de uma tartaruga com um 
canudinho no nariz correu o mundo.

E as dezoito tartarugas mortas 
nas praias brasileiras encharcadas 
de óleo cru não mereceu uma foto 
na imprensa local e internacional.

Foi um ano de muitas agressões 
pessoais. Grosseiras, falta de di-
plomacia e decisões do presidente 

sem uma orientação técnica que 
prejudica a imagem do país.

O mundo atualmente gira em 
torno dos negócios e historicamente 
as negociações são trocas de neces-
sidades, delicadeza entre as partes 
e a defesa dos interesses de cada 
país. As guerras são comerciais. 
O liberalismo exige competência, 
bons tratos e excelentes relações 
culturais, comerciais de alto nível.

Com certeza este estilo de go-
verno traz insatisfação, receio, 
instiga a formação de grupos que 
não estão interessados no desenvol-
vimento do país, mas no seu próprio 
interesse político.

Entretanto, você caro leitor/
eleitor, não ouviu uma linha sobre 
corrupção no governo.

Você não ouviu que o governo 
deu um ministério para um partido 
em troca de apoio no parlamento.

Você não viu a corrupção nas es-
tatais, aliás, todas deram lucro, até a 

combalida Eletronorte. A Petrobras 
colocou o seu caixa em ordem com 
a ajuda da Polícia Federal na repa-
triação do dinheiro desviado das 
estatais. Tem mais para vir!

Você viu a Câmara dos Depu-
tados trabalhando na análise dos 
projetos e aprovando uma reforma 
da constituição e vários projetos de 
interesse do país.

Você não verá donos de jornal 
e televisão sendo chamados pelo 
tesoureiro do partido dos traba-
lhadores para blindar os nomes 
de políticos do partido nas ações 
da Lava-Jato e processos de cor-
rupção.

Você caro leitor/eleitor está per-
cebendo o desespero dos políticos 
em aumentar o fundo partidário 
porque o caixa 2 acabou e a troca de 
favores. não se dá mais, não tem o 
que dar. Analisar, aprovar projetos 
na Câmara é o que tem que ser feito.

A sociedade na rua como con-
traponto na indolência dos parla-
mentares.

Você continuará a ver um Su-
premo Tribunal de baixo nível 
intelectual, jurídico, defendendo os 
seus “senhores” que o colocaram na 
mais alta magistratura. 

Presidido por um profissional 
do direito que não conseguiu en-
trar na magistratura paulista, com 
dificuldade para escrever e ler e 
uma postura estranha quando no 
último julgamento votou contra o 
seu próprio voto.

A oposição acha que este go-
verno é confuso, grosso, entretanto 
não é corrupto. Está aí uma questão 
de escolha!

"A oposição acha que este
governo é confuso, grosso,
entretanto, não é corrupto.

Está aí uma questão de escolha!”

Bastidores da Política

Thales Gabriel

Guaratinguetá – A tragédia, 
digo, a vergonha anunciada que a 
cidade vive em função do período 
em que Gilberto Nering comandou 
o tradicional hospital Frei Galvão, 
onde se fez 'senhor absoluto' de 
todos os negócios e agora se tornou 
um foragido da Justiça, quando se 
descobriu rombo de R$ 10 milhões 
nas finanças da instituição, e a sur-
presa de surgirem outros persona-
gens locais envolvidos no esquema.

Pindamonhangaba – A admi-
nistração Isael Domingues, que sen-
sível à solicitação dos empresários, 
deliberou a revitalização do Centro 
Comercial 10 de Julho, transformando 
o local em um calçadão. A obra, esti-
mada em R$ 400 mil, que permitirá 
um novo visual e também a moder-
nização do sistema de drenagem da 
região, foi comemorada pelos lojistas 
e consumidores que tem o Centro 
Comercial como rota de compras.

Fábio Marcondes

Papai Noel ‘ferrado’
Em ritmo de festas, o mercado 

político de Guará conjecturou os 
pedidos de alguns políticos ao Bom 
Velhinho: Junior Filippo - pediu 
um estado de amnesia no Marcus 
Soliva durante o período das elei-
ções (para não lembrar do que fez 
e principalmente do que fizeram 
antes dele); Argus Ranieri - quer 
um investidor pra sua campanha e 
alguém mais discreto para pagar os 
cafezinhos, porque isso não $ai na 
gratuidade da internet; Francisco 
Carlos – um tubo de tinta pro cabelo 
que não dissolva com a chuva e o 
retorno de suas viúvas para corte-
jar seu nome em 2020; e, ainda no 
primeiro grupo do desfile eleitoral, 
Papai Noel anotou que Soliva deseja 
um avião fretado só de ida para o 
Afeganistão com toda oposição 
política da cidade...

Meio caminho
Diferentemente da primeira 

tentativa – quando os vereadores 
de Ubatuba recuaram na aprovação 
de mais um financiamento público, 
desta vez de R$ 10 milhões, frente a 
manifestação contrária de populares 
– na última terça-feira, a Câmara 
aprovou o empréstimo destinado a 
infraestrutura das vias públicas em 
meio a outros de extrema relevân-
cia. Como a do orçamento de R$426 
milhões para 2020, o Plano de Sane-
amento que abre possibilidades de 
investimentos de R$ 697 milhões na 
cidade, e por fim, a polêmica taxa 
de Proteção Ambiental. De acordo 
com o mercado político local, os 
vereadores aprovaram as matérias 
esperando que o prefeito Délcio 
Sato cumpra o ‘dever de casa’, 
porque quem disse sim hoje, pode 
dizer não amanhã... 

 
Corrida contra o tempo

O prefeito Délcio Sato entrou 
numa maratona contra o tempo 
para transformar em praticidade os 
recursos que verão entrar nos cofres 
municipais de Ubatuba, segundo os 
pensadores políticos da orla. Com a 
Taxa de Preservação Ambiental, a 
famosa TPA com a qual ele pretende 
bancar vários serviços ligados dire-
tamente ao dia a dia dos moradores 
e turistas como limpeza pública, 
recuperação de orlas, cuidados com 
animais e a promessa de educação 
ambiental, os ‘politiqueiros’ não 
sabem dizer como ele vai conse-
guir cobrar e apresentar resultados 
faltando 285 dias para as eleições. 
Mas pelo que se ouviu nos balcões 
e esquinas da periferia, a oposição 
já sabe como vai cobrar...

Para quem sabe fazer...
...as contas e tomou conhecimen-

to dos últimos números eleitorais 
de Lorena, tem consciência que a 
sucessão de Fábio Marcondes ainda 
está em aberta no mercado de apos-
tas. Primeiro porque oficialmente 
ele ainda não apontou um candidato 
de seu grupo; segundo porque com 
apenas um pré-candidato andando 
pelas ruas, os indicadores deve-
riam apontar percentual acima dos 
50%; terceiro, porque os eleitores 
conscientes aguardam ‘aquele pes-
soal’ das falácias e especializado 
em extorquir os cofres públicos se 
acomodarem entre as duas ou três 
candidaturas que disputaram a indi-
cação de Marcondes, para se posicio-
narem. Pela lógica, nesta eleição há 
uma tendência de se comparar para 
votar. Quem viver verá!!!

Perguntar não ofende
Será que o vereador Elcinho 

Vieira vai bancar a campanha à re-
eleição dos seus incautos da Câmara 
de Lorena, que praticamente doaram 
seus mandatos a ele, seguindo suas 

imposições no plenário? Afinal, 
faltam apenas 40 semanas para as 
eleições...

Mudança de rota
Como previamente alertado pelo 

mercado político, a indefinição do 
atual vice-prefeito de Guará, Re-
gis Yasumura, sobre qual posição 
pretende disputar a próxima elei-
ção – hora postulante a vereador, 
hora a continuar vice – acabaria 
‘complicando’ o bom andamento de 
algumas alianças do prefeito Marcus 
Soliva para reeleição, ocorreu. Esta 
semana, o presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho – o Celão, des-
cartou a possibilidade de seguir na 
reeleição com Soliva, preferindo 
somar do palanque do concorrente 
Junior Filippo (PSD).

Do plano ‘B’ para o ‘A’
Enquanto Regis Yasumura não 

define se ‘permanece no mato ou 
desocupa a moita’, vários gover-
nistas conjecturam o vereador João 
Pita, que até então era o terceiro 
na seletiva para vaga, como o par 
perfeito para somar com Soliva na 
reeleição. Pita pode ser o segundo 
na ordem de chamada, mas não 
deixa de ser considerado o primeiro 
em lealdade pela classe política, 
onde muitos desafiam a patuleia a 
relembrar ‘um único sequer desvio 
de conduta’.

‘Pedem para sair...’
Parece que o grupo que está 

articulando a reeleição de Isael Do-
mingues, em Pinda, deverá decidir 
até a janela eleitoral – prevista para 
abril do próximo ano – se expulsa 

os vereadores do PL que têm traba-
lhado contra a governabilidade do 
prefeito, ou se facilita seus pedidos 
de transferência para outros parti-
dos. Após o episódio desta segun-
da, quando votaram contra o povo 
de nove bairros que receberiam 
recapeamento de suas ruas e nova 
iluminação pública, eles se tornaram 
companhias impróprias para quem 
busca ganhar a eleição. A condição 
é simples, segundo quem manja de 
pesquisas: ou eles saem ou Isael 
assina com outro grupo, porque 
com Magrão, Professor Osvaldo, 
Ronaldo Pipas, Renato Cebola e 
mais um ou dois, é pedir pra perder a 
eleição. Perguntem ao vice, Ricardo 
Piorino!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha os morado-

res do distrito de Moreira Cesar, em 
especial do Mantiqueira, e o vere-
ador Carlos de Moura – o Magrão, 
principalmente – se o assunto for 
a trairagem contra o prefeito Isael 
Domingues, que impediu o recapea-
mento no bairro – e o churrasqueiro 
for o Fernando Frangão com seu 
serviço de alto-falante.

Promessa comprida
Se depender de ‘palavra dada, pala-

vra cumprida’, o presidente da Câmara 
de Cruzeiro, Mario Notharangelli, 
deu um passo à frente na galeria dos 
propensos candidatos a vice. Prometeu 
economizar R$ 900 mil do duodécimo 
do Legislativo e acabou ultrapassando, 
repassando ao prefeito Thales Gabriel 
perto de R$ 1 milhão.

Baião de dois
Rola pelas esquinas de Cruzeiro 

que o ex-vereador e derrotado para 

prefeito na última eleição, Sergio 
Antônio, já estaria admitindo a 
possiblidade de concorrer como 
vice do também ex-vereador e 
prefeiturável frustrado na passada, 
Juarez Juvêncio. O que ninguém 
aposta é se a dupla contaria com o 
apoio do grupo de postulantes ao 
Legislativo, formado por Carlinhos 
da Stock Car, Beto do Renato, 
Thauzer e mais um elenco bom de 
votos que buscam garantir espaço 
na futura Câmara, inclusive com 
articulação para presidência. Quem 
viver, verá...

Prazo de validade
É de opinião geral em Cruzeiro 

que a tranquilidade do Executivo 
com o Legislativo está com os 

dias contados. 
Segundo a boca 
pequena, os nú-
meros eleitorais 
apontam que a 
próxima Câma-
ra, deverá ser 
uma das mais 
aguerrilhas das 
últimas legisla-

turas, e com certeza, não vai querer 
dar ‘vida fácil’ fácil ao prefeito 
Thales Gabriel, caso ele seja reeleito. 
Resumindo, são muitos ‘ex-parla-
mentares’ cansados do ‘estado de 
viuvês’, trabalhando para retornar a 
roda viva da política, onde ter man-
tato faz toda a diferença. Perguntem 
ao Paulo Antônio!!!    

Pega ladrão
Enquanto a maioria dos vereado-

res de Lorena concentram suas ener-
gias na perseguição da atual gestão 
municipal, esquecendo de criar pro-

jetos relevantes, 
o prefeito Fábio 
Marcondes ga-
rantiu nesta se-
mana mais um 
avanço para a 
área da segu-
rança pública. 
Através de um 
investimento 
municipal de 

R$ 3 milhões, foi iniciada a cons-
trução do COI (Centro de Opera-
ções Integradas), que será a base 
responsável pelo monitoramento das 
imagens captadas por 25 câmeras 
implantadas em pontos estratégicos e 
quatro portais nos principais acessos  
da cidade. Para a tristeza da concor-
rência, especialistas em segurança 
apontam que esta será a grande res-
posta da Prefeitura à população que 
reclama por segurança. Perguntem 
ao homem forte da segurança local, 
Carlos Lescura!!! 

Ânimos quentes...
Após o “show de horrores” pro-

tagonizado pela Câmara de Apare-
cida durante a eleição da nova Mesa 
Diretora, moradores usaram as redes 
sociais para cobrarem mais compos-
tura dos parlamentares. A disputa pela 
presidência da Casa, que teve como 
vencedor Fram Pé Sujo (MDB), foi 
marcada por bate-bocas e acusações. 
Além de Fram e Ana Alice (Podemos), 
os principais embates ficaram por 
conta de Marcelo Marcondes (PV) 
contra Xande (PSD). Após a “baixa-
ria”, sugeriram que alguns vereadores 
adotem parte do “sobrenome político” 
de Fram nas próximas eleições, sendo 
rebatizados como “boca suja”. 

Não sabe se vai ou se fica
Entre manter-se na base partidá-

ria do Coronelzinho em 2020 - e ter 
de encarar 'aquele galã do Face' que 
perdeu na última eleição em Guará 
– e ceder as propostas de apoio dos 
governistas, o vereador Marcelo da 
Santa Casa tem até o final do recesso 
para decidir: Soliva ou Filippo?

Campanha que pode ser recomeçada
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Seccold aponta ex-diretor como personagem chave em esquema que
teria desviado cerca de R$ 10 milhões de antigas gestões do Hospital

Principal nome investigado 
na Operação Frei Galvão,
Gilberto Nering está foragido

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Operação Frei Galvão teve 
continuidade nesta semana 
com diligências na última 
quinta-feira. A Polícia Civil de 
Guaratinguetá efetuou duas 
prisões temporárias após nova 
fase de investigações. O Sec-
cold (Setor Especializado no 
Combate a Corrupção, Organi-
zação Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro) confirmou que pelo 
menos R$ 10 milhões foram 
desviados pelos ex-diretores 
do Hospital Frei Galvão, entre 
eles, Gilberto Nering, um dos 
principais investigados, ao 
lado de sua ex-esposa Berna-
dete Pessini.

No último fim de semana, 
quatro mandados de prisão 
foram expedidos, sendo que 
apenas uma prisão temporária 
foi efetuada. A pessoa presa, 
que não teve o nome divulga-
do, foi interrogada na última 
segunda-feira e liberada ainda 
nesta semana. Na quinta-feira, 
a segunda prisão temporária 
foi cumprida. A Polícia Civil 
conseguiu ainda um quinto 
mandado de prisão temporária 
expedido e o cumpriu, também 
na quinta. A terceira prisão, até 
o momento, foi por obstrução 
de investigação policial.

Os delegados que estão à 

frente da Operação Frei Gal-
vão, Francisco Sannini Neto 
e Sérgio Adler confirmaram 
os nomes de Gilberto Nering, 
ex-diretor, e Bernadete Pessini, 
ex-esposa de Nering, como 
principais investigados, dados 
como foragidos. A Polícia Civil 
espera receber denúncias ou 
informações do paradeiro da 
dupla.

“A gente está investigando 
no sentido de tentar obter a 
localização dos dois, que são 
o senhor Gilberto Nering e a 
senhora Bernadete Pessini. Os 

dois são sócios das empresas 
que eram responsáveis pela 
administração do Hospital 
Frei Galvão na época que nós 
identificamos essas ilicitudes 
na gestão do hospital. Hoje, 
eles se encontram foragidos 
com mandados de prisão de-
cretados pela Justiça”, explicou 
Sannini.

Período e desvio de verba – 
As investigações do Seccold 
se estendem há mais de seis 
meses. O Seccold está concen-
trado no período administra-
tivo do Hospital Frei Galvão, 

Os delegados do Seccold, Francisco Sannini Neto e Sérgio Adler, que seguem à frente de operação
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que vai de 1997 a 2018. No 
ano passado, Nering deixou a 
direção do hospital, e o Insti-
tuto Axis, instituição católica, 
assumiu a gestão com a missão 
de reequilibrar as contas e 
recuperar os atendimentos fi-
lantrópicos da unidade médica.

“Os indícios apurados até 
agora, indicam pelo menos 
um desvio na ordem de R$ 10 
milhões do Hospital Frei Gal-
vão. O HFG é um patrimônio 
da cidade e a gente acredita 
que com esse trabalho possa 
trazer uma melhora para o 

hospital e automaticamente 
para a saúde pública de Guara-
tinguetá, envolvendo também 
a saúde particular, pois todos 
precisamos de médicos, seja 
quem tem condições ou não de 
pagar”, dissertou o delegado.

Até o momento foram mais 
de 14 veículos apreendidos, 
além de bens como imóveis 
confiscados e contas bancá-
rias bloqueadas. O bloqueio 
de bens atingiu diretamente 
Nering e a ex-esposa, além 
das empresas que o ex-casal 
mantêm sociedade. “Foram 
bloqueados todos os bens imó-
veis (de Nering). Bens móveis 
nós ainda não contabilizamos 
o total e também não sabemos 
ao certo quanto foi apreendido 
nas contas”, afirmou Adler.

Segundo informações, a 
defesa de Nering manteve 

contato com o Seccold e teria 
afirmado que o ex-diretor 
se entregará neste fim de 
semana, entretanto ele já 
teria feito manobra parecida 
durante a semana e permane-
ce foragido. “Até o momento 
nós conseguimos identificar 
a estimativa desse valor de 
prejuízo, R$ 10 milhões. Mas 
até o momento, pode ser 
que esse prejuízo seja muito 
maior”, explicou o delegado 
Sérgio Adler.

Segundo os delegados, as 
investigações devem seguir 
durante todo ano de 2020. Os 
agentes já confirmaram que 
vão interrogar o Instituto Axis, 
para ter acesso aos balancetes 
financeiros do hospital nos úl-
timos anos, além dos contratos 
com empresas prestadoras de 
serviços e contas.

O ex-diretor do Frei Galvão, Gilberto Nering, que continua foragido
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Lorena assina verba 
de R$ 3 milhões 
para instituições de 
atendimento social

Bruna Castro
Lorena

A Prefeitura de Lorena as-
sinou, na última quarta-feira, 
os termos de colaboração com 
entidades que fazem parte 
da rede socioassistencial da 
cidade. O prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido) esteve 
presente no CCMI (Centro de 
Convivência da Melhor Idade) 
e destacou a importância da 
criação do Núcleo de Apoio ao 
Terceiro Setor.

As propostas aprovadas pe-
los editais de Serviço de Prote-
ção Social Básica (nº01/2019) 
e Proteção Social Especial 
– Alta e Média Complexidades 
(nº02/2019) foram divulga-
das em outubro deste ano.

O coordenador do Núcleo 
de Apoio ao Terceiro Setor, 
Cláudio Luiz Freitas, explicou 
como o órgão se relacio-
na com as atuais entidades 
presentes na cidade. “Nossa 
equipe, hoje é responsável por 
fazer o elo administrativo en-
tre as instituições do terceiro 
setor e o poder público. Aqui 
preparamos os editais de cha-
mamento público, junto com 
cada secretaria (assistência 
social, cultura, educação, 
saúde, esporte) e conduzimos 
o processo de seleção de 
propostas e celebração das 
parcerias”.

Ele também destacou a im-
portância da assinatura dos 
termos para as instituições so-
ciais. “Para as instituições são 
repasses fundamentais para 
a manutenção de diversos 
programas de atendimento 
aos munícipes em situação de 
vulnerabilidade social”.

S e r ã o  i n v e s t i d o s 
R$3.134.905,73, sendo 66% 

provenientes de recursos do 
Município, 13% de recursos 
do Estado de São Paulo e 21% 
de recursos federais. O valor 
será destinado às instituições 
responsáveis por executar no 
próximo ano ações que visam 
o atendimento à população 
de rua, acolhimento de crian-
ças, adolescentes e idosos em 
situação de vulnerabilidade 
social e trabalhos direciona-
dos ao apoio às famílias do 
município.

Para a Assistente Social 
do Vila Vicentina da Sagra-
da Família, Maria Cecília 
Siqueira, a verba auxiliará 
nos cuidados com os idosos 
moradores do asilo. “Com 
o termo de colaboração as 
instituições conseguem con-
cluir seu Plano de Trabalho 
proposto para a Prefeitura. 
Damos melhor qualidade 
aos assistidos e a expectativa 
é dar melhor atendimento 
aos idosos abrigados. Temos 
muitos parceiros e doadores 
fiéis a instituição” contou.

Entre as verbas recebidas 
serão investidos 34% em 
obras de proteção social, 52% 
em ações para proteção social 
de alta complexidade e 14% 
para média complexidade.

Entre as entidades atendi-
das, participaram do evento 
de assinaturas a Apae (Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais); Aldeias Infan-
tis SOS Brasil; Cemari (Casa 
do Puríssimo Coração de 
Maria); Desafio Jovem Monte 
Sinai; Instituto Dialogare; Ce-
desp São Luiz (Liceu Coração 
de Jesus); OSC (Organização 
da Sociedade Civil Maria de 
Nazaré; SOS (Serviço de Obras 
Sociais); Vila Vicentina de 
Lorena e Vila Vicentina da 
Sagrada Família.

Notharangeli consegue aprovação 
de parte de reforma na Câmara para 
adequação de cargos em Cruzeiro
Projeto garante concurso e emenda, a redução de 5% no salário de comissionados

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro 
aprovou, na última sessão 
extraordinária do ano, uma 
reestruturação administrati-
va no Legislativo que inclui 
a criação de oito cargos 
efetivos. As contratações 
serão através de concurso 
público. A exoneração de 
dez assessores não passou 
pelos parlamentares, que 
garantiram os cargos, porém 
com uma redução de 5% nos 
salários dos comissionados 
para 2020.

Após uma consultoria re-
alizada na Câmara para de-
tectar as necessidades de 
alterações atendendo os 
apontamentos do Tribunal 
de Contas, o presidente Mario 
Notharangeli (SD) apresen-
tou um projeto que cria oito 
cargos efetivos mediante 
concurso público, entre eles 
o de controlador, procurador 
jurídico, ouvidor, técnico de 
informática e auxiliar de 
serviços gerais. A proposta 
continha também a redução 
de dez assessores da Casa, 
mas os vereadores Claudete 
Araújo (PV), Geraldo Luiz 
de Souza (PR), Sergio Blois 
(PR), Sandro Felipe de Sousa 
(SD), Jorge Luiz dos Santos 

(SD) e Bosquinho, além de 
contrários, apresentaram 
uma emenda que mantém 
os servidores, porém, os co-
missionados receberão uma 
redução de 5% nos salários. 
A emenda passou por 6 votos 
a 3. Votaram contrariamente 
os vereadores Charles Fer-

nandes (SD), Maria Divina 
(PV) e Jorge Carneiro (PR). 

De acordo com Notharan-
geli, se o projeto original fos-
se aprovado, a economia com 
os cortes, além dos mais de 
vinte comissionados exonera-
dos neste mês (o presidente 
não soube informar o núme-
ro exato) seria de R$400 mil 
por ano. “Com essa redução 
que os vereadores fizeram 
praticamente vai continuar 
gastando a mesma coisa, sem 
redução e sem acréscimo”, 
salientou.

Notharangeli frisou que 
apesar da redução de cargos 
ter sido reprovada, ele cor-
tará dois de seus assessores 
priorizando a economia. Atu-
almente, cada vereador conta 
com dois assessores. No total, 
a Casa emprega 26 comissio-
nados e cerca de 16 efetivos. 
Com o concurso serão 24 efe-
tivos e 24 comissionados. “O 
Tribunal de Contas aponta a 
paridade para que você tenha 
aproximadamente o mesmo 
número de comissionados 
e efetivos. Apresentamos a 
proposta porque a empre-
sa contratada que prestou 
consultoria entendeu pelo 
sentido da economicidade, 
além dos apontamentos do 
Tribunal que o ideal seria um 
assessor por vereador, coisa 
que seis vereadores entende-
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Notharangeli, que busca reforma

ram o contrário”, salientou.
Além das exonerações e 

criação de cargos, a reforma 
administrativa contempla 
as adequações de nomen-
claturas que a Justiça havia 
determinado. “A Justiça não 
questionou a quantidade dos 
cargos, mas sim a nomen-
clatura. Dos vinte e poucos 
exonerados alguns, meta-
de praticamente, estava no 
apontamento, outra metade 
era regular”.

O presidente explicou que 
as demissões foram neces-
sárias para evitar questio-
namentos jurídicos futuros, 
e que posteriormente estes 
poderão ser recontratados. 
“Ano que vem a gente recon-
trata quem tiver de contratar, 
dentro da lei e de acordo com 
os apontamentos do Tribunal 
de Contas”.

Os procedimentos para o 
concurso público devem ter 
início em fevereiro após o 
recesso.

Duodécimo – Com um or-
çamento de pouco mais de 
R$ 7 milhões, a atual gestão 
devolveu a Prefeitura nesta 
semana R$ 956.298 relacio-
nados a sobra do duodécimo. 
O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD) anunciou que 
utilizará o recurso para pa-
vimentar mais dez ruas do 
município.
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Aval garante renovação de contrato com a Sabesp; orçamento de 2020 supera atual em 5%

Câmara de Ubatuba encerra o ano 
aprovando “pacotão” de Délcio Sato

Lucas Barbosa
Ubatuba

Encerrando os trabalhos em 
2019, a Câmara de Ubatuba 
aprovou quatro projetos do 
Executivo na noite da última 
terça-feira. Além de um em-
préstimo de R$ 10 milhões e 
alterações na Taxa de Preser-
vação Ambiental, o Legislativo 
deu aval para o novo Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico e a LOA (Lei Orçamen-
tária Anual) de 2020. 

Com 24 proposituras em 
sua ordem do dia, sendo a 
maioria de denominações de 
vias, a última sessão do ano 
teve o saldo de 22 aprovações 
e dois adiamentos.

Entre as quatro principais 
propostas encaminhadas pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD), a 
primeira analisada foi a LOA 
2020. Sem apresentarem 
emendas, os vereadores fo-
ram favoráveis ao projeto 
que estima que o Município 
contará com um orçamento 
de R$ 426 milhões no ano 
que vem. O montante é quase 
5% superior ao de 2019, que 
foi de R$ 402 milhões.

A secretaria da Educação 
receberá a principal fatia 
dos recursos, chegando a 
R$56,374 milhões. O valor é 
também 5% maior que o deste 
ano, que atingiu R$53,538 
milhões. A Câmara contará 
com um repasse 14% supe-
rior ao de 2019, saltando 
de R$12,880 milhões para 
R$14,8 milhões. 

Na sequência, o Legislativo 
aprovou por unanimidade o 
projeto do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, que per-
mitirá que a cidade litorânea 
renove em 2020 o contrato 
de concessão do serviço por 
mais trinta anos com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo). Segundo a Prefeitura, 
a estatal investirá R$ 697 mi-
lhões em melhorias no setor 
durante as próximas três dé-
cadas, garantindo que 97,8% 
dos imóveis sejam atendidos 
pelo sistema de coleta e trata-
mento de esgoto. Atualmente, 
o índice é de 29%.

Em setembro, o prefeito 
chegou a afirmar ao Jornal 
Atos que os investimentos 
serão feitos em momentos 
distintos, sendo o primeiro 
deles, em um planejamento 
a curto prazo para os pró-
ximos cinco anos, quando a 

Sabesp poderá investir R$60 
milhões. “Conseguimos uma 
modificação (no plano de 
saneamento). A Sabesp tem 
concordado com esse plano, 
que foi apresentado e está 
com uma proposta de R$ 26 
milhões para investimentos 
em mais de dez mil ligações 
da rede de esgoto. Já cumpriu 
parte relacionada à água na 
Região Sul, que vai atender 
mais de cinquenta mil pes-
soas, é uma obra de mais de 
R$ 20 milhões que eles já 
concluíram”, detalhou Sato.

O único projeto do Execu-
tivo que não teve a unanimi-
dade dos parlamentares foi 
o que solicitava autorização 
para o empréstimo de R$ 10 
milhões, junto à Caixa Econô-
mica Federal, para a captação 
de recursos para obras de 
pavimentação e saneamento 
básico (leia texto nessa pági-
na). A proposta foi aprovada 
por 8 votos a 1, tendo como 
contrário o vereador José 
Roberto Junior (Podemos). 

Já o último projeto do “pa-
cote” de Sato alterou 13 nor-
mas da lei municipal da Taxa 
de Preservação Ambiental, 
imposto criado em 2017 e 
que busca arrecadar recursos 
para que o Município supra 
o aumento de gastos com 
serviços essenciais como 
saúde e limpeza urbana, du-
rante a temporada turística. 
Polêmica, a cobrança deve 
entrar em vigor até o fim do 
primeiro trimestre de 2020 e 
varia de valor de acordo com 
a capacidade dos veículos 
dos visitantes. Enquanto os 
proprietários de motocicletas 
pagarão R$ 3 e os de carros 
R$ 10, os de micro-ônibus 
terão que desembolsar R$ 45, 
os donos de vans R$ 30 e os 
de ônibus R$ 70.

As modificações aprovadas 
na última sessão garantem 
que parte dos recursos ar-
recadados seja obrigatoria-
mente direcionada para o 
desenvolvimento de ações 
de bem-estar animal, coleta 
seletiva, educação ambiental 
e limpeza nas praias.

O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, que garantiu importante vitória na Câmara, em última sessão do ano
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Empréstimo de R$ 10 milhões da Caixa 
deve acelerar novas obras em Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

Em sua última sessão do 
ano, a Câmara de Ubatu-
ba aprovou o projeto do 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
que solicita autorização 
para um empréstimo de R$ 
10 milhões junto à Caixa 
Econômica Federal. A pro-
posta, que havia tido sua 
votação adiada no último 
dia 10, captará recursos 
para obras de melhorias na 
pavimentação e no sistema 
de saneamento básico do 
município.

Com baixa participação 
popular, a sessão da última 

terça-feira teve como ponto 
alto a votação do pedido de 
financiamento de Sato. Após 
cerca de meia hora de dis-
cussão entre os vereadores, 
o projeto foi aprovado por 
8 votos a 1.

Único contrário a pro-
posta, o parlamentar José 
Roberto Junior (Podemos) 
afirmou na tribuna que o 
alto valor do empréstimo 
poderá futuramente sobre-
carregar os cofres munici-
pais, já que a Prefeitura, no 
fim de 2018 contraiu um 
financiamento de R$ 20 
milhões para a viabilização 
de obras de recapeamento 
asfáltico.

O mesmo argumento ha-

via sido utilizado pelo vere-
ador Reginaldo de Matos, 
o Reginaldo Bibi (MDB), 
na sessão anterior, quando 
ele solicitou aos colegas o 
adiamento da votação do 
projeto. Na ocasião, ele 
contestou a qualidade do as-
falto utilizado no serviço. O 
adiamento foi comemorado 
por um grupo de cerca de 
trinta moradores que pro-
testou no plenário contra 
o empréstimo.

Na última terça-feira, 
Reginaldo Bibi explicou 
que mudou de ideia após 
analisar o recapeamento 
executado em alguns bair-
ros “Verifiquei a satisfação 
no rosto dos moradores da 

Sesmaria, Almada e outros 
trechos vistoriados, assim, 
vou dar esse crédito ao 
prefeito mesmo porque 
votei contrário ao primeiro 
empréstimo”, justificou. 

A reportagem do Jornal 
Atos teve acesso a uma có-
pia do projeto do Executivo, 
mas ele não esclarece como 
funcionará o pagamento e 
os prazos do novo financia-
mento, e solicitou um escla-
recimento da Prefeitura de 
Ubatuba sobre os detalhes 
do contrato que será firma-
do com a Caixa Econômica 
Federal no início de 2020, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada à redação até 
o fechamento desta edição.



21 DE DEZEMBRO DE 20196

Dados demonstram que 5 bilhões de pessoas possuem celular, 
porém 2,2 bilhões não têm acesso ao saneamento básico

Tecnologia da informação 
avança no país, mas a 
população ainda sofre com 
falta de saneamento básico
Desigualdade entre os investimentos
afetam diretamente a qualidade de
vida da população nos municípios

Da Redação
Piquete

Desde a primeira Revo-
lução Industrial, no século 
XVIII, a humanidade tem 
mostrado seu potencial de 
criação com inovações tec-
nológicas cada vez mais sur-
preendentes em diferentes 
áreas. Entre tantas moderni-
dades, o smartphone ocupa 
um lugar central em um 
mundo cada vez mais glo-
balizado. Atualmente, mais 
de 5 bilhões de pessoas no 
mundo possuem aparelhos 
celulares. O investimento 
governamental em tornar 
acessível os serviços de tele-
comunicações por meio das 
iniciativas privadas muitas 
vezes não é o mesmo para as 
ações de saneamento básico.

Infelizmente setores fun-
damentais para a saúde 

humana e bem-estar da 
população continuam sendo 
negligenciados como o do 
saneamento básico. Segundo 
a ONU 2,2 bilhões de pessoas 
no mundo não têm acesso 
à água potável; 34 milhões 
delas estão no Brasil. Outro 
dado importante e que re-
flete o descompasso entre 
avanço do setor de comuni-
cação e o acesso aos serviços 
de saneamento diz respeito 
à quantidade de pessoas que 
não possuem banheiros em 
condições adequadas: 2,3 
bilhões, segundo a Unicef.

De acordo com a geren-
te da Guaratinguetá Sane-
amento, Indiara Jogas, o 
saneamento básico precisa 
ocupar o topo da lista de 
prioridades das políticas 
públicas de qualquer nação. 
“Enquanto os investimentos 
dos setores econômicos se 

mantiverem tão desiguais, 
não haverá universalização 
no setor do saneamento. A 
quantidade de celulares no 
mundo só evidencia o quão 
contraditório é o conceito 
de desenvolvimento econô-
mico, e como a saúde, a qua-
lidade de vida e a dignidade 
humana ainda precisam ser 
mais priorizadas”, enfatizou 
Jogas.

Quando o Plano Nacional 
de Saneamento Básico- 
Plansab foi lançado em 
2007, no Brasil, a meta era 
investir aproximadamente 
R$10 bilhões anuais no 
setor. Segundo o Instituto 
Trata Brasil, o orçamento 
federal previsto para 2020 
é de apenas R$ 940 milhões, 
o que representa 32% abai-
xo do investido em 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2019 PROC. Nº 674/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de nutrição e
alimentação escolar visando o preparo e distribuição balanceada e em condições 
higiênicosanitárias adequadas que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais 
vigentes, mediante o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, 
preparação e distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção corretiva e 
preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, com emprego de mão de obra 
especializada e treinada de cozinheiro(a) escolar e supervisão de nutricionistas, incluindo 
a execução de serviços de limpeza das cozinhas e despensas das unidades escolares, de 
acordo com o dispositivo e demais normas técnicas estabelecidas pelo Programa Nacional 
de alimentação escolar, leis trabalhistas e sanitárias vigentes e demais dispositivos legais 
e regulamentares afetos à matéria, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: C1,C1A,C1B,C2,C2A,C2B,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10
VALOR TOTAL: R$ 11.199.539,00(onze milhões cento noventa e nove mil quinhentos
trinta e nove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo nº 11065/19 GPRO – PP nº 116/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: JPH REMOÇÕES EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ: 14.410.214/0001-40
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 164/17, decorrente do Processo Licitatório nº 566/17, Pregão 
Presencial nº 116/17, firmado em 21 de dezembro de 2017, nos termos previstos em sua
Cláusula 2.2.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
ais 12 (doze) meses, a partir de 21 de dezembro de 2019.
Cláusula Terceira – Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre as partes, no 
percentual de 3,141% (três inteiros cento quarenta e um milésimos por cento), perfazendo
o montante de R$ 20.796,00 (vinte mil setecentos noventa e seis reais), observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses contados a partir dos efeitos financeiros do último
reajuste.
Cláusula Quarta - A cláusula 4.1 do contrato nº 327/15 passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“4.1 – O valor do contrato será de R$ 682.944,00 (seiscentos oitenta e dois mil novecentos
quarenta e quatro reais), e corresponderá ao valor total da proposta apresentada pelo(a)
Contratado(a)”.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA:18/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/19 PROC. Nº 724/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade 
Concorrência Pública do tipo maior oferta, cujo objeto é concessão de gestão de apoio ao 
monitoramento de mobilidade urbana e operação de estacionamento rotativo controlado 
de veículos em vias e logradouros públicos do município de lorena - sp, denominado “zona 
azul”, a realizar-se às 09h30min do dia 29 de Janeiro de 2020, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situados 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.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Homem morto a pedradas, 
tem corpo carbonizado

Da Redação
Região

A Polícia Civil de Ilhabela 
abriu um inquérito para 
identificar o criminoso que 
assassinou um homem de 
43 anos, na madrugada da 
última quinta-feira, no bairro 
Alto da Barra Velha.

Com afundamento no crâ-
nio, o corpo foi encontrado 

carbonizado. 
De acordo com o boletim 

de ocorrência, por volta das 
10h um funcionário público 
caminhava pela estrada do 
Camarão quando se deparou 
com o cadáver. 

Acionados, os peritos da 
Polícia Civil constataram que 
a vítima foi morta durante 
a madrugada com pedradas 
na cabeça, e em seguidain-
cendiada.

Jovem é flagrado com 
crack e cocaína em Pinda

Da Redação
Região

A Polícia Militar prendeu 
um traficante de drogas na 
tarde da última quinta-feira 
no bairro Cidade Nova em 
Pindamonhangaba.

Segundo a PM, uma equipe 
patrulhava uma região do 
bairro conhecida como ponto 
de venda de entorpecentes, 
quando flagrou um jovem de 

19 anos em atitude suspeita.
Percebendo a aproximação 

da viatura, o rapaz tentou 
dispensar uma sacola, que ar-
mazenava 15 pedras de crack 
e 8 cápsulas de cocaína.

Na sequência, os policiais 
conseguiram abordam o jovem 
e localizar o objeto. Encami-
nhado ao 1º Distrito Policial 
de Pinda, o criminoso aguarda 
transferência para alguma 
unidade prisional da região.

Traficante flagrado pela Polícia com cerca 
de quatro quilos de cocaína em Lorena

Da Redação
Lorena

Após uma semana de in-
vestigação, a Polícia Civil 
prendeu na manhã desta 
quarta-feira (18) um homem 
de 43 anos que armazenava 
aproximadamente quatro 
quilos de cocaína em sua 
casa, em Lorena.

De acordo com a Polícia 
Civil, informações e traba-
lhos de campana apontaram 

que um morador do bairro 
Vila dos Comerciários, que 
escondia uma grande quan-
tidade de drogas em sua 
própria residência.  

Ao invadir o imóvel, por 
volta das 10h, os policiais 
encontraram a cocaína já 
embalada para a venda, 
distribuída em dezenas de 
cápsulas.

O criminoso foi encami-
nhado à Delegacia de Lo-
rena, onde permanecendo 
preso por tráfico de drogas.Drogas apreendidas no bairro Vila dos Comerciários 2, em Lorena

Foto:Divulgação 

Operação flagra traficante com mais 
de um quilo de cocaína em Ubatuba

Após denúncia anônima, 
um homem de 48 anos foi 
preso na noite da última 
quinta-feira com mais de 
um quilo de cocaína no 

estacionamento de um su-
permercado no Centro de 
Ubatuba.

Segundo a Polícia Militar, 
o denunciante relatou que 

o suposto cliente estava há 
mais de uma hora parado no 
estacionamento com uma 
mala suspeita em mãos.

Ao abordar o homem, os 

policiais encontraram um 
tijolo e 238 cápsulas de co-
caína no interior do objeto.

 Questionado, o criminoso 
confessou que distribuiria a 
droga em Caraguatatuba e 
São Sebastião.

Levado à Delegacia de 
Caraguatatuba, responderá 
por tráfico de drogas.
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Animal é encontrado ferido e debilitado; Polícia Civil tenta localizar criminosos

Após mobilização na internet, psicóloga 
de Canas resgata égua furtada em Lorena

Entrada social da Santa Casa de Lorena; Prefeitura repassa quase R$ 1 milhão para acertos no hospital

Marcondes repassa cerca
de R$ 912 mil à Santa 
Casa e garante 13º salários

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena fez 
um novo repasse à Santa 
Casa de Misericórdia para 
auxiliar a administração do 
hospital. O valor aproxima-
do a R$ 1 milhão deve ser 
investido no pagamento 
de direitos e benefícios de 
funcionários. A unidade, que 
atende pacientes de toda a 
região, aguarda a atualização 
da tabela SUS (Sistema Único 
de Saúde) desde 2006. 

Com o excesso de atendi-
mento a pacientes de outros 
municípios e a ausência de 
repasses e da atualização 
do SUS, o prefeito Fabio 
Marcondes (sem partido) 
encaminhou R$ 912.991,21 
na última semana, após um 
trabalho de acompanha-
mento implantado em 2017 
através da UAC (Unidade 
de Avaliação e Controle – 
Serviço de Auditoria) e do 
Comus (Conselho Municipal 
de Saúde).

De acordo com a Prefeitura, 
o aporte será utilizado para 
efetuar o pagamento do 
décimo terceiro salário dos 
funcionários do hospital, que 
atualmente presta 80% dos 
serviços via SUS e tem uma 
demanda crescente de mo-
radores de cidades vizinhas.

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio 
dos Santos, explicou que 
muitas vezes o paciente é de 
outra cidade, mas ao entrar 
no Pronto Socorro (adminis-
trado pela Santa Casa) regis-
tra um endereço de Lorena. 
Desta forma o atendimento 
não é computado como “ex-
terno” e, consequentemente, 
prejudica a avaliação de 
dados sobre demanda de 
cidades vizinhas atendida 
em Lorena. “Não tem como 
e nem podemos, claro, pôr 
o paciente para fora, mas 
essa conta é paga toda pela 
Prefeitura”.

Santos destacou que neste 
ano o Executivo repassou 
cerca de R$ 2 milhões para 
a Santa Casa, na tentativa 
de ressarcir as internações e 
exames hospitalares. Apenas 
o Pronto Socorro atende cer-
ca de 450 pacientes por dia. 

Em nota, o Município ale-
gou possuir um teto finan-
ceiro do SUS para a média 
e alta complexidade e a 
contratação da Santa Casa 
para prestar os serviços à 
população, mas que o valor 
disponibilizado pelo Minis-
tério da Saúde não atende 
o índice total do SUS, o que 
gera um déficit e desequilí-

brio financeiro no hospital.
Segundo o superintendente 

da Santa Casa, Dario Costa, o 
repasse municipal realizado 
na última semana foi de 
“extrema importância” para 
cumprir com as obrigações 
trabalhistas. “Esses valores 
são referentes aos atendi-
mentos realizados durante 
o ano aos pacientes que dão 
entrada na Santa Casa para 
serem atendidos e que não 
estão sendo repassados pelo 
Governo Federal, que está 
com uma tabela desatualiza-
da e não consegue remunerar 
a Santa Casa com os valores 
devidos”.

Prefeitura contrata 
empresa para ampliar 
fiscalização de trânsito 
em Pindamonhangaba

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou a contra-
tação de uma empresa espe-
cializada na informatização 
da fiscalização de trânsito e 
integração com a nova tecno-
logia de controle do pedágio 
municipal. 

O objetivo da ação é melho-
rar a fiscalização do tráfego 
de caminhões de fora do mu-
nicípio, reduzir a evasão de 
pedágio da rodovia Presidente 
Dutra e tráfego de caminhões 
em vias municipais, melhorar 
a conservação asfáltica das 
vias e mais segurança com a 
integração ao sistema estadual 
Detecta.

Os serviços serão executados 
pela empresa DCT Tecnologia 
e Serviços, com investimento 
anual de R$ 272 mil. Com o 
novo sistema, os caminhões 
e carretas que não são da 
cidade e que entram em Pin-
damonhangaba para fugir do 
pedágio da Via Dutra terão as 

placas identificadas automati-
camente pelo sistema e serão 
autuados eletronicamente. O 
pedágio da Estrada do Ata-
násio deixará de ter controle 
pela cancela. Os condutores 
de veículos licenciados em ou-
tras cidades sem autorização 
para tráfego no local deverão 
se orientar através de um 
painel com instruções para 
obter a guia de pagamento 
de pedágio, através de um 
sistema. Os condutores que 
não acessarem o sistema para 
pagamento da guia do pedá-
gio terão os veículos autuados 
e multados (infração grave) 
por evasão de pedágio.

O município possui o Siste-
ma de Controle e Gestão dos 
Transportes de Cargas e um 
aplicativo para obter isenção 
do pedágio. Por meio do siste-
ma, o proprietário de veículo 
pesado poderá solicitar o ca-
dastro para ficar em dia com 
a regularização municipal 
através da AETC (Autorização 
Especial para o Trânsito de 
Caminhões).

Foto: Rafaela Lourenço

Hospital de Lorena tem déficit por falta de repasse federal; durante 
todo o ano, ressarcimento pela Prefeitura chega a R$ 1,536 milhão

Movimento próximo à Prefeitura, no Centro de Pindamonhangaba

Foto: Bruna Silva

Ubatuba inicia obras
de recapeamento no
Almada e Sesmaria

Da Redação
Ubatuba

A primeira etapa do progra-
ma “Arrumando nossas ruas”, 
realizado pela Prefeitura de 
Ubatuba, iniciou, na última 
segunda-feira, a pavimenta-
ção de toda a extensão da rua 
Fluminense, que liga o bairro 
Sesmaria ao bairro Estufa 2. A 
rua Del Rey também passará 
por obras de pavimentação em 
cerca de quinhentos metros 
de distância. Entre as refor-
mas, estão o bloquetamento, 
operações tapa-buracos e o 
recapeamento asfáltico.

O programa é dividido em 
quatro etapas e prevê a re-
forma e recapeamento de 
122 ruas em 18 bairros de 
Ubatuba. A primeira etapa, 
que já está em andamento, 
contemplará 42 vias.

Serão investidos cerca de R$ 
20 milhões para a realização 

das obras, parceria entre 
Ubatuba e o Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento), criado pela 
Caixa Econômica Federal, 
com objetivo de auxiliar o fi-
nanciamento e concessão de 
crédito para obras públicas.

Obras na Almada – Desde 
o último dia 13, o trajeto 
que leva à praia da Almada 
também passa por refor-
mas e recapeamento. Cerca 
de quatro quilômetros da 
estrada receberam novo 
asfalto e a recuperação da 
via.  Segundo a secretaria de 
Obras, a previsão de término 
dos trabalhos é para até esta 
sexta-feira (prazo encerrado 
após o fechamento desta ma-
téria), podendo sofrer atra-
sos, em razão da instabilidade 
climática o prazo. Durante 
esse período o trânsito tem 
paralisações diárias entre às 
12h e às 17h.

Lucas Barbosa
Regional

Após quase dois meses 
de buscas, a psicóloga Ma-
riângela Ligabo, 40 anos, 
resgatou na última semana, 
em Lorena, a égua que havia 
sido furtada de seu centro 
de equoteraria em Canas. 
Com diversos ferimentos, o 
animal foi encontrado desi-
dratado e amarrado em uma 
região de mata, no bairro 
São Roque. 

Em 9 de novembro, o 
Jornal Atos publicou uma 
matéria sobre a campanha 
lançada por Mariângela nas 
redes sociais para tentar re-
cuperar sua égua, chamada 
“Musa”, levada por crimi-
nosos em 13 de outubro de 
sua propriedade rural no 
bairro Caninhas. Na ocasião, 
os ladrões invadiram o local 
após estourarem a cerca de 
arame farpado.

O equino era treinado 
para começar a participar 
de atendimentos equote-
rápicos (terapia utilizando 
cavalos) de pacientes que 
sofrem de problemas físicos 
e neurológicos.

Após divulgar fotos de 
Musa na internet e conceder 
entrevistas à imprensa re-
gional, a psicóloga recebeu 
diversas ligações de mora-
dores de Lorena denuncian-
do que o animal foi visto nos 
bairros São Roque e Parque 
das Rodovias. “Uma das 
pistas surgiu de uma moça 
que leu a matéria do Atos e 
que me ligou avisando que a 
Musa estava no São Roque. 
Aí, moradores relataram que 
a égua estava nas mãos de 
usuários de drogas que a 
furtaram para pagarem dí-
vidas. Eles ficaram sabendo 

da repercussão na mídia e 
que tinha gente procurando 
pelas ruas. Eles começaram 
a deixar ela escondida na 
mata, sem água e alimento”. 

Já no último dia 12, Ma-
riangela e um grupo de 
moradores do São Roque 
conseguiram localizar a 
égua em um matagal do 
bairro. Amarrada com uma 
corda que apertava seu pes-
coço, Musa estava debilitada 
e sob forte chuva. “Além de 
desidratada e com febre, ela 
estava com alguns cortes 
profundos, escoriações e 
até mesmo o focinho torto. 
A Musa foi muito judiada, 
apesar de ser tão mansa. 
Agora, os veterinários es-
tão cuidando dela para que 
recupere e possa ajudar os 
pacientes da equoterapia”.

Além de agradecer o apoio 

dos moradores do São Ro-
que, Mariângela revelou 
ainda que foi informada 
pela Polícia Civil de Lorena 
na última semana que está 
em andamento a investiga-
ção para tentar identificar 
os responsáveis pelo furto 
da égua.

Proteção – Um estudo 
divulgado recentemente 
pela ONG (Organização 
Não Governamental) ‘Olhar 
Animal’ apontou que maus-
-tratos contra animais é o 
quinto crime mais praticado 
no país.

O levantamento revelou 
que as principais vítimas 
são cães, gatos e cavalos. 
Buscando mudar este ce-
nário, a Câmara dos Depu-
tados aprovou na última 
terça-feira o projeto de lei 
que amplia a pena para au-

tores deste crime. Segundo 
a proposta, que contempla 
apenas os animais domés-
ticos, o infrator poderá ser 
condenado a uma pena de 
dois a cinco anos de prisão. 
A lei determina detenção de 
três meses a um ano. 

Uma das cidades da região 
que recentemente endure-
ceu a lei contra este tipo de 
crime foi Aparecida, onde a 
Câmara aprovou, no último 
dia 4 de novembro, o proje-
to do vereador Marcelo Mar-
condes (PV) que estabelece 
multa para moradores que 
forem flagrados agredindo 
ou abandonando animais. 
Caso seja sancionada pela 
prefeita Dina Moraes (PDT), 
os criminosos serão multa-
dos em 250 UFM’s (Unidade 
Fiscal Municipal), que cor-
responde a R$ 1,1 mil.

A égua Musa, que foi encontrada amarrada e com ferimentos; dona apostou em divulgação na internet

Foto: Divulgação

Quadra da Margem Esquerda 
é reformada em Cachoeira

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista iniciou, na última se-
gunda-feira, as obras da quadra 
poliesportiva localizada no 
bairro Margem Esquerda. Além 
das obras estruturais, outras re-
formas estão sendo realizadas 
no local como a construção da 
cobertura da quadra. A finali-
zação do projeto está prevista 
para agosto de 2020.

Em 2018, os moradores 
da Margem Esquerda pro-
testaram contra o abandono 

e negligência do bairro por 
parte da Prefeitura. Entre as 
principais queixas estavam a 
falta de água e a precariedade 
da pavimentação de ruas e 
estradas.

As obras na quadra têm pre-
visão de término para agosto 
de 2020 e fazem parte da 
Secretaria de Planejamento, 
que também foi responsável 
pela reestruturação e revitali-
zação da quadra poliesportiva 
do Caasi (Centro de Atenção 
à Saúde do Idoso), além da 
construção da quadra nos 
bairros São Miguel e Embaú.
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Espaço de lazer em bairro de Moreira César é tomado por mato e famílias reclamam de falta de iluminação

Moradores do Ipê 2 cobram manutenção 
em parquinhos em Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O objetivo de viabilizar 
um espaço de convivência e 
interação tem ficado cada vez 
mais difícil de ser alcançado 
dos playgrounds e academias 
da melhor idade ao ar livre 
no bairro Ipê 2, em Moreira 
César. Nos últimos meses, de 
acordo com os moradores do 
distrito de Pindamonhangaba, 
a falta de manutenção no local 
tem prejudicado o lazer da 
comunidade.

Segundo Giselly Santos 
Conceição, moradora do Ipê 2, 
a Prefeitura retirou, no início 
desse ano, os equipamentos 
para reparo e não os recolo-
cou para o espaço destinado. 
Ela contou que são poucas as 
opções de lazer no bairro e as 
crianças ficam sem ter onde 
brincar. “Eu tenho uma filha 
de 9 anos, e meus vizinhos 
também têm filhos, e as crian-
ças não brincam mais por 

falta de espaço”, lamentou.
Giselly, que mora ao final 

da rua Estado do Tocantins, 
contou que outro fator que 
os incomoda muito é a falta 
de iluminação. “O poste daqui 
vive apagando porque as ár-
vores estão grandes e faz com 
que fique escuro. Seis horas 
da noite não dá enxergar 
mais nada”.

Ela relatou que já foram 
feitos muitos pedidos para 
a poda de árvores, pois além 
de prejudicar a iluminação, 
as raízes das árvores estão es-
tourando o asfalto e a calçada 
de alguns vizinhos. A situação 
tem se agravado com as re-
correntes chuvas, que ajuda a 
aumentar o mato no local. “Tá 
(sic) horrível esse parquinho. 
E a gente já tá (sic) cansada 
de correr atrás pra resolver. 
Já fui atrás do responsável, 
briguei e nada”, desabafou a 
moradora.

Em nota, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba afirmou 
que os brinquedos foram 

retirados para reparo após 
a ação de vândalos, e que há 
cerca de sessenta dias foram 
retirados o gira-gira, balança 
e gangorra para manutenção. 
“Salientamos que não está 
ocorrendo a falta de manu-
tenção, e sim a frequente 
depredação dos brinquedos”, 
salientou o subprefeito de 
Moreira César, Nilson Luiz 
de Paula.

Sobre o mato local, o 
subprefeito informou que 
há um cronograma de lim-
peza para os 32 bairros do 
distrito, e que há, ainda, a 
previsão para retornar ao 
Ipê 2 na próxima semana, 
mas que o cronograma pode 
sofrer alteração devido às 
chuvas de verão. Quanto à 
poda das árvores, de Paula 
frisou que um problema de 
saúde do funcionário que 
realiza a atividade atrasou 
as ações de poda, mas assim 
que o servidor se recuperar 
será efetuada a ação na Terra 
dos Ipês.

Espaço para recreação no Ipê 2, em Moreira César, que tem problemas de cuidados; famílias cobram

Foto: Bruna Silva

Da Redação
Caraguatatuba

Os amantes de arte de 
Caraguatatuba e região tem 
mais uma oportunidade para 
conferir a trajetória de uma 
das figuras do século 20. O 
Maac (Museu de Arte e Cultu-
ra de Caraguatatuba) recebe 
a exposição “Todos Podem 
ser Frida”, da fotógrafa Ca-
mila Fontenele de Miranda, 
com destaque para a história 
de vida da artista mexicana 
Frida Kahlo.

O projeto foi idealizado 
pela fotógrafa paulistana e 
captura as conexões exis-
tentes entre arte, identidade 
de gênero e comportamento 
social para referenciar a 
história da artista. Na exibi-
ção fotográfica, elementos 
interativos como cenário, 
tiaras, tecidos e maquiagens 
para quem desejar ter seu 
“momento Frida”.

A mostra reúne imagens 
de visitantes do Museu da 
Diversidade Sexual, que par-
ticiparam das intervenções 
fotográficas realizadas em 
novembro e dezembro de 
2014. Além disso, a exposi-
ção já percorreu quatro es-
tados do Brasil e passou pela 
Itália, Inglaterra e México. 

Frida Kahlo é referenciada 
como um dos principais no-
mes do questionamento dos 
padrões sociais de sua época. 
No início dos anos 1990 ela 
se tornou figura reconhecida 
na história da arte, passando 
a ser considerada ícone para 
o movimento feminista e 
LGBT. 

A mostra “Todos Podem ser 
Frida” segue até o próximo 
dia 6 e pode ser visitada de 
terça-feira a sábado, das 10h 
às 18h, na praça Dr. Cândido 
Mota, nº 72, no Centro de 
Caraguatatuba.

Exposição fotográfica destaca Frida Kahlo em Caraguá

Frida Kahlo (esq.), que marcou a arte e a luta social no século 20; exposição reúne populares retratados

Foto: Reprodução acervo Camila Fontenele

Festival Ubatuba Solidário tem 
atrações e horários divulgados

Da Redação
Ubatuba

Foram divulgados na últi-
ma quarta-feira as atrações 
do Festival Ubatuba Solidário, 
que será realizado entre os 
dias 27 de dezembro e 5 de 
janeiro na Praça de Eventos, 
no Centro de Ubatuba, a 
partir das 17h30. Entre as 
principais atrações progra-
madas estarão feiras de cer-
vejas artesanais, food trucks 
e atividades culturais.

O evento, que tem entrada 
gratuita, é realizado pela 
Apae (Associação de Pais de 
Amigos dos Excepcionais) em 
parceria com a Prefeitura, 
Fundart (Fundação de Arte de 
Cultura) e da Comtur (Compa-
nhia Municipal de Turismo). 

O diretor da X-Try empresa 
responsável pelo festival, 
João Vicente de Morais, se 
mostrou positivo em relação 
às expectativas. “É época de 
ano novo, a cidade está cheia, 
muitos turistas na cidade, en-
tão a gente tem expectativas 
superpositivas que a arena 

vai ser super bem frequentada 
e o pessoal vai gostar bastante 
e vai voltar outras noites”. 

De acordo com a presidente 
da Apae Ubatuba, Dalva Smid, 
a intenção do festival é levantar 
fundos para a construção da 
nova sede da instituição. “Hoje, 
a Apae de Ubatuba está em 
campanha para construção da 
nova sede que será ao lado do 
Fórum no bairro Estufa 2. Nós 
atendemos diretamente 150 
famílias e temos uma fila de 
espera de mais de trezentas”, 
contou.

Dalva explicou que o valor 
necessário para o início das 
obras é superior ao arrecadado. 
“Com os nossos recursos de 
parcerias públicas não conse-
guimos manter a Apae e nem 
a obra, por isso estamos em 
plena campanha”.

A Prefeitura espera receber 
cerca de quinhentos mil a um 
milhão de turistas, estimativas 
desenvolvidas em relação aos 
números das edições anterio-
res. A programação completa 
do festival está disponível no 
site da Prefeitura, ubatuba.
sp.gov.br.

Festival de Danças Circulares é 
atração neste domingo em Pinda

Da Redação 
Pindamonhangaba

A quadra do Lar São Judas 
Tadeu, em Pindamonhanga-
ba, recebe neste domingo a 
quinta edição do Festival de 
Danças Circulares. O evento 
é realizado pela Companhia 
Baú Arte Cultura, com apoio 
da secretaria de Cultura e 
Turismo da cidade.

O festival terá início às 
10h e segue até às 18h, em 

frente ao Bosque da Princesa. 
O evento, destinado a pessoas 
maiores de 14 anos, é gratuito, 
com vagas limitadas a 150 
pessoas. 

As inscrições e informações 
estão disponíveis pelo e-mail 
festivalpinda2019@hotmail.
com. O interessado deve enviar 
nome completo e telefone, que 
os organizadores retornarão 
com mais informações. A 
quadra do Lar fica à praça Cor-
nélio Lessa, nº 31, no Bosque 
da Princesa.


