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Celão e Marcus Soliva; prefeito aguarda retomada de atividades no Legislativo para votação de plano

Proposta de 2016 tem previsão para votação ainda no primeiro semestre em Guaratinguetá

Soliva encaminha plano de carreira
de servidores à Câmara após recesso

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Antes de se afastar para o 
período de férias, o prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), confirmou que o plano 
de carreira dos servidores 
municipais será concluído e 
encaminhado à Câmara ainda 
no primeiro semestre deste 
ano. Promessa de campanha 
de Soliva em 2016, o projeto 
é um complemento do plano 
de cargos e salários, que foi 
elaborado em 2017.

De acordo com o chefe do 
Executivo, há uma diferen-
ça entre projetos e serão 
necessários dois planos de 
carreira, sendo um deles para 
o servidor municipal geral e 
outro para os funcionários da 
secretaria de Educação, que 
abrange as graduações de 
professores e coordenadores. 
Segundo Soliva, o documento 

está pronto e seguirá para a 
Casa.

“A gente deve dar priori-
dade para esse projeto para 
implantação nesse primeiro 
trimestre. É um grande anseio 
de todo o funcionalismo para 
ter a possibilidade de ascen-
são profissional, inclusive 
nós já nomeamos 56 cargos 
de confiança de funcionários 
concursados. Então, cargos 
de chefia e diretoria, para 
termos departamentos dentro 
das secretarias que tenham 
comando, já tem 56 funcio-
nários que começaram nessas 
funções”, explicou o prefeito.

A previsão inicial era de 
que o plano de carreira fosse 
apresentado e votado entre 
2018 e 2019, logo após a 
implantação do plano de car-
gos e salários dos servidores 
municipais. O documento 
teria sido finalizado antes de 
dezembro do ano passado, 
mas não haveria tempo para 

que fosse apreciado e votado 
na Câmara antes do recesso 
parlamentar. “Com o plano de 
carreira, o funcionário que se 
dedicar mais, tiver evolução 
através de cursos de capaci-
tação, cursos superiores, será 
onde ele terá os percentuais 
de aumento dos seus salá-
rios, e isso eu tenho certeza 
que trará muitos benefícios”, 
afirmou.

Benefícios – Soliva confir-
mou que o valor do cartão 
alimentação dos servidores 
municipais também será rea-
justado. De acordo com o pre-
feito, o aumento será de 33% 
para este ano. “Nós teremos 
um reajuste de R$300 para 
R$400. Isso dá um impacto 
de custeio acima de R$ 2 
milhões por ano, mas é impor-
tante, principalmente, para o 
funcionário público que tem 
a remuneração mais baixa e 
está na faixa entre R$ 1,2 mil 
e R$ 1,6 mil”, concluiu.
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Emenda parlamentar assegura R$ 1 milhão 
para pavimentação de três bairros em Cruzeiro

Leandro Oliveira
Cruzeiro

Cruzeiro vai pavimentar 
três bairros, após liberação 
de verba através de emenda 
parlamentar. O Município 
recebeu aval da Câmara dos 
Deputados para receber mais 
de R$ 1 milhão por meio de 
emenda do deputado Marco 
Bertaiolli (PSD). As obras co-
meçam em breve, de acordo 
com o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD). O pedido 
para pavimentação das vias 
é antigo e foi atendido antes 
da virada de ano.

Fonseca se reuniu com 
o Bertaiolli em Aparecida, 
onde o deputado assinou 
uma série de convênios 
com municípios da região. 
Cruzeiro era uma das ci-
dades contempladas com 
liberação de recursos, e 
conseguiu três convênios 
para pavimentação que to-
talizam R$ 1 milhão. “É um 
recurso importante que será 
investido na infraestrutura 
urbana do município. Serão 
ao todo três bairros da ci-
dade contemplados, o KM 4 
Pontilhão, Jardim Europa e 
Itagaçaba. Infraestrutura é 
algo primordial e a emenda 
vem em um bom momento”, 
detalhou.

Além da liberação já asse-
gurada para a infraestrutura 

Recurso deve ser investido em urgência e emergência na Santa Casa; outros R$ 130 mil à saúde

Obra de pavimentação em Cruzeiro; cidade segue com cronograma de trabalho após verba de R$ 1 milhão liberada de emenda parlamentar

urbana, o prefeito confir-
mou que aguarda uma nova 
emenda, dessa vez, voltada 
para a saúde municipal. 
Segundo Thales, o recurso 
seria destinado para o Muni-
cípio após uma parceria com 
a secretaria de Saúde do Es-
tado, por intermédio do de-
putado Bertaiolli. “A cota de 

Cruzeiro ficou em R$ 130 mil 
por mês. Isso vai reverter em 
torno de R$ 1,56 milhão por 
ano a mais para o Município, 
para investirmos na nossa 
urgência e emergência nas 
especialidades de pediatria 
e ortopedia”, destacou. “Ini-
cialmente, esse convênio, que 
na realidade será assinado, 

tem um prazo de 12 meses, 
podendo ser renovado por 
igual período de acordo com 
as necessidades e também 
a demonstração efetiva da 
Prefeitura e da Santa Casa 
do cumprimento do que foi 
tratado pelo recurso que vai 
ser aportado”, explicou.

O prefeito confirmou que 
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enxerga a possibilidade 
de prorrogação do tratado 
por mais 12 meses, já que a 
Santa Casa funciona como 
um hospital estratégico que 
atende cidades as vizinhas 
de Cachoeira Paulista, Sil-
veiras, São José do Barreiro 
e demais municípios do Vale 
Histórico.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Aparecida está com as ins-
crições abertas para os cursos 
de recepcionista de hotel, con-
trolador de acesso (porteiro) 
e operador de caixa. São três 
vagas para cada modalidade. 
O prazo para inscrições vai até 
o dia 13 deste mês.

As pessoas que desejam 
participar podem se inscrever 
no CAT (Centro de Apoio ao 
Turista), que fica à avenida 
Papa Monumental João Pau-
lo 2º, número 287 (avenida 
Monumental) de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 13h. 

A matrícula pode ser feita 
online pelo site viarapida.
sp.gov.br. As aulas serão minis-
tradas na escola MAE (Maria 
Aparecida da Encarnação), 
no bairro Ponte Alta, durante 
o período noturno, com uma 
carga horária de oitenta horas.

Os workshops são oferecidos 
pela secretária de Relações do 
Trabalho de São Paulo e Comis-
são Municipal de Empregos 
de Aparecida. O município 
recebe em média cerca de 12 
milhões de romeiros (dados 
do Santuário Nacional) e conta 
com uma extensa rede hotéis, 
pousadas, bares e restaurantes 
que empregam milhares de 
pessoas. Para o presidente da 
Comissão, Ângelo Reginaldo 
Leite “os cursos visam dar uma 
melhor chance às pessoas que 
queiram trabalhar no ramo do 
turismo e também qualificar a 
quem já está na área”.

Cursos para 
o turismo em 
Aparecida
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Hospital Universitário de Taubaté recebe 
autorização para fazer cirurgias oncológicas
Com aporte federal superior a R$ 2,8 milhões por ano, proposta promete beneficiar centenas de pacientes

Bruna Silva
Taubaté

O Ministério da Saúde tornou 
pública, no último dia 17, a por-
taria que promete trazer alívio 
a pacientes oncológicos da RM 
Vale (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba). Com ela, o 
Hospital Municipal Universi-
tário de Taubaté) passa a ser 
habilitado para a realização de 
cirurgias oncológicas.

De acordo com informações 
do Comus (Conselho Municipal 
de Saúde) de Taubaté, o repas-
se anual de R$ 2.836.047,50 
do Governo Federal deverá 
impactar no tratamento de 
pessoas com câncer.

Ainda de acordo com o Con-
selho, o hospital passou a ser 
habilitado como “Hospital 
Geral com Cirurgia de Câncer 
de Complexo Hospitalar”. Com 
a iniciativa, a expectativa é de 
que possa ser realizadas men-
salmente até oitenta cirurgias, 
com o tratamento posterior 
sendo realizado no Hospital 
Regional do Vale do Paraíba.

Os responsáveis destacaram 
que embora o Hospital Univer-
sitário esteja sob a administra-
ção da Prefeitura de Taubaté, 
as cirurgias não serão apenas 
destinadas aos taubateanos, 
mas também para os pacientes 
da RM Vale.

O presidente do Comus, Jofre 

Neto, afirmou que as cirurgias 
oncológicas são as mais caras 
e que há centenas de pacientes 
na fila de espera, o que, nem 
sempre, leva ao atendimento: 
“... porque muitos morrem 
antes, dada a natureza agres-
siva da doença. Por isso esse 
reforço, ainda que pequeno 
ante a população da RM Vale, 
é fundamental”, destacou.

Jofre afirmou que o trabalho 
é muito importante para a re-
gião, pois será possível gerar a 
ampliação do atendimento des-
sa patologia. “Não é suficiente 
um diagnóstico precoce, ainda 
que essencial. É preciso, em se-
guida, que se trate o paciente”, 
concluiu o presidente. Acesso do Hospital Universitário de Taubaté, que passa a ser referência na cirurgia oncológica no Vale
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Com 1,7 mil casos em um ano, Potim intensifica 
trabalhos para impedir nova epidemia de dengue
Cidade fechou 2019 com mais de 1,6 mil registros; são cem notificações nos dez primeiros dias do ano

Rafael Rodrigues
Potim

O ano começou com uma 
dura batalha entre as autori-
dades de saúde de Potim e um 
simples mosquito: o Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue. 
A cidade contabiliza desde o 
início de 2019 mais de 1,7 mil 
casos da doença.

Em 2019, o ano fechou com 
mais de 1,6 mil notificações 

positivas. Somente nos dez 
primeiros dias deste ano já são 
mais de cem pessoas diagnosti-
cadas. Se comparado com anos 
anteriores, os casos tiveram 
aumento estratosféricos. Em 
2017 e 2018 a cidade regis-
trou 2 e 5 casos de dengue, 
respectivamente.

Para enfrentar o caos cau-
sado pela doença, a Prefeitura 
tem intensificado as ações para 
identificar locais que possam 

ter focos do mosquito trans-
missor. Segundo estimativas 
do Ministério da Saúde, 80% 
dos criadouros estão localiza-
dos em residências e terrenos 
particulares. 

Em posse desses dados, a 
administração municipal ini-
ciou no ano passado, a busca 
por terrenos que pudessem 
ser propícios para proliferação 
do inseto. Só em 2019, mais 
de oitocentos terrenos foram 

autuados. “A gente intensificou 
a fiscalização dos terrenos e 
agora vamos fazer a multa se o 
proprietário não limpar o local. 
A princípio, a primeira multa é 
de R$ 300, mas o valor pode 
aumentar consideravelmente”, 
explicou o chefe da fiscalização 
de Potim, Roni Salvador.

Salvador falou também dos 
trâmites burocráticos para 
apertar a fiscalização dos pro-
prietários. “A partir da noti-

ficação, damos um prazo de 
dez dias para limpeza do local. 
Em se mantendo a situação 
de abandono, aplicamos a 
primeira multa e na sequência, 
aumentamos os valores”,.  

Um dos principais problemas 
atribuídos pelas autoridades é 
a resistência de alguns mora-
dores, que se negam a deixar 
os agentes de saúde a entrarem 
nas residências. “Nós temos 
uma lei federal que diz que po-

demos entrar nas residências 
e devemos fazer isso, porque 
já fizemos vários arrastões e 
mesmo assim há muita recusa 
e casas fechadas”, contou a 
secretária de Saúde, Rodnéia 
Paixão.

A secretária revelou que para 
contribuir para o cumprimento 
da lei e facilitar o trabalho 
dos agentes de endemias, a 
cidade contará com o apoio de 
soldados do 5º BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve de Lorena). 
“Nós começamos o arrastão 
em alguns bairros, trabalhan-
do com agentes comunitários, 
setor de obra, fiscalização, e 
agora 10 soldados vão nos 
ajudar ainda mais para que 
possamos verificar todas as 
casas da cidade”, finalizou.

Motoristas denunciam posto em Guará após prejuízo em veículos
Acusações apontam que gasolina adulterada danificou o veículo de trinta pessoas;  estabelecimento segue fechado 

Rafael Rodrigues
Guaratinguetá

O final de 2019 e o início 
de 2020 tem sido de muita 
dor de cabeça para mais de 
trinta pessoas que tiveram 
seus veículos danificados após 
abastecerem em um posto de 
combustíveis localizado às 
margens da rodovia Presiden-
te Dutra, na altura do KM 59, 
na pista sentido São Paulo, em 
Guaratinguetá. 

A suspeita é de que o local 
tenha vendido gasolina adul-
terada. As primeiras denún-
cias surgiram ainda no final 
do ano passado nas redes 

sociais. 
Um morador da cidade 

chegou a gravar um vídeo 
onde mostra que o combus-
tível, que segundo ele teria 
sido comprado nesse posto, 
estava com uma viscosidade 
e coloração diferente. 

É o caso da enfermeira 
Candice Bellini, moradora de 
Potim, que abasteceu o carro 
no posto no último dia 27. No 
mesmo dia o carro parou de 
funcionar e ela foi alertada 
pelo mecânico que o proble-
ma era decorrente ao uso de 
combustível adulterado.

Candice disse que o mecâni-
co já havia constatado o mes-

mo problema em outros dois 
veículos que abasteceram no 
mesmo local. “Meu mecânico 
acabou constatando que o 
defeito no meu carro era cau-
sado pela gasolina, que tinha 
cor de vinho tinto, e como ele 
já tinha visto essa situação em 
outros dois carros, perguntou 
se eu havia abastecido nesse 
posto”, explicou. 

A enfermeira revelou que o 
prejuízo acumulado até agora 
está na ordem de R$ 800. “Eu 
tive que refazer velas, bomba 
e filtro de gasolina, injeção 
eletrônica, enfim, fui até o 
posto e eles disseram que 
iam ressarcir o prejuízo, mas 
depois quando voltei no local 

já não havia mais ninguém no 
posto, e todo mundo havia 
sumido”, disse. 

A promessa de reembolso 
também foi feita à bióloga 
Vanessa Lucia Ribeiro, mo-
radora do Clube dos 500, 
que abasteceu seu veículo 
no dia 21 de dezembro. “No 
meu caso, ele (proprietá-
rio do posto) disse que não 
teria dinheiro para pagar, 
mas que poderia parcelar. 
A assistência técnica que eu 
levei o automóvel chegou a 
conversar com ele, que ficou 
de arcar com os custos, mas 
ele sumiu”, contou.

Os prejuízos, segundo re-
latos de motoristas, variam 

de acordo com estrago feito 
nos veículos. 

Vanessa conta que até ago-
ra o conserto do carro que ela 
usava quando abasteceu com 
a possível gasolina adulterada 
já chegou a R$ 5 mil.

“Eu abasteci no dia 21 de 
dezembro, e depois de andar 
cerca de vinte quilômetros, 
o carro começou a perder a 
força e travou. Terei que fazer 
toda parte de cima do motor 
e cabeçote”, finalizou.

Após as denúncias nas redes 
sociais, outras dezenas de pes-
soas começaram a apresentar 
a mesma situação. 

Em todos os casos havia 
prejuízo mecânico nos veículos. 

Os motoristas garantem 
que abasteceram neste esta-
belecimento às margens da 
Dutra, em Guaratinguetá. 

Depois de várias pesso-
as começarem a notar que o 
problema era semelhante e 
que todos tinham abastecido 
no mesmo lugar, um grupo de 
WhatsApp foi criado para que as 
pessoas lesadas pudessem tro-
car informações sobre os casos. 

A intenção, segundo os 
consumidores, é entrar com 
uma ação conjunta na Justiça.

A reportagem tentou entrar 
em contato com o proprie-
tário do posto, mas até o 
fechamento desta edição não 
obteve resposta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2019 PROC. Nº 551/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de insulinas análogas/especiais para cumprir mandado judicial, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.

CONTRATADA: DAKFILM COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº: 61.613.881/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08
VALOR TOTAL: R$ 76.160,00 (setenta e seis mil cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020

CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ Nº: 18.269.125/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 09,10,11,12,13,14
VALOR TOTAL: R$ 37.402,40 (trinta e sete mil cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020

CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA CNPJ Nº: 04.027.894/0007-50
VENCEDORA DOS ITENS: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
VALOR TOTAL: R$ 147.334,80 (cento quarenta e sete mil trezentos trinta e quatro reais e
oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2019 PROC. Nº 553/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de aviamentos com a finalidade de atender a demanda da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ELOISA HELENA DOS SANTOS LORENA EPP
CNPJ Nº: 45.634.771/0001-79
VENCEDORA DOS TENS: 03,06,18,20,21,23,24,30,32,33,37
VALOR TOTAL:R$ 1.506,52(um mil quinhentos e seis reais cinquenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/01/2020
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Mota cancela Carnaval por “medo de mortes”
Da Redação 
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista comunicou na últi-
ma quinta-feira que não rea-
lizará o Carnaval de rua no 
ano de 2020 devido ao au-
mento de custo proveniente 
das questões de segurança e 
às mortes e violências ocor-
ridas em 2019. O prefeito 
Edson Mota (PL) garantiu 
que o dinheiro economizado 
será convertido para a área 
da saúde.

No Carnaval de 2019 
a cidade registrou dois 
mortos por overdose, um 
esfaqueamento e ataque 
com garrafa na jugular. 
Em um vídeo divulgado na 
página da Prefeitura no Fa-
cebook, o prefeito explicou 
a decisão. Em reunião com 
o Ministério Público foi pro-

posta a Mota uma festa até 
às 0h, mas de acordo com o 
prefeito, ele não consegui-
ria fazer a festa devido ao 
horário que os foliões estão 
acostumados a ir às ruas. “As 
pessoas estão acostumadas 
a chegar 22h, 23h, então eu 
não vou conseguir fazer um 
Carnaval acabando à meia 
noite. Outra coisa, essas 
obras que estamos fazendo 
na cidade são convênios, é 
dinheiro que a gente bus-
ca, federal ou estadual, e 
o Carnaval nós temos que 
custear com dinheiro livre 
da Prefeitura”, explicou o 
prefeito, que contou também 
estar com muitos parcela-
mentos de dívidas anteriores 
como precatório, luz e água. 
“Não vou realizar o Carnaval 
pra evitar a dor de cabeça”, 
concluiu.

Ainda segundo o vídeo, o 
Edson Mota reforçou que o Carnaval 2019 na praça Prado Filho; 2020 tem festa cancelada em Cachoeira "por medo de mortes"

Foto: Reprodução PMCP

Após casos de violência em 2019, prefeito garante não ter condições de disponibilizar segurança

Feira do Livro incentiva leitura em Guaratinguetá
Da Redação
Caraguatatuba

A fim de estimular a leitu-
ra para o desenvolvimento 
cognitivo e da imaginação, 
o Serramar Shopping de 
Caraguatatuba promove a 
edição 2020 de sua Feira 
do Livro com o tema “Muito 
além da imaginação”. 

O evento cultural será re-
alizado a partir do próximo 
dia 13, com atrações para 
crianças e adolescentes. 

A Feira do Livro, que já faz 
parte da agenda oficial do 
shopping, contará com uma 
programação cheia de ativi-

dades para o público, com 
destaque para contação de 
histórias, oficinas artísticas 
e shows de mágica. 

O principal objetivo da Fei-
ra do Livro é atrair pessoas 
apaixonadas pela literatura 
e promover a importância 
da leitura como um hábito 
saudável e necessário. 

Serão mais de mil títulos 
disponíveis para todos os 
públicos com os mais varia-
dos perfis. 

A programação cultural 
da Feira do Livro será reali-
zada em um espaço especial 
até o dia 8 de março, du-
rante o horário de funcio-
namento do shopping, de Feira do Livro, no shopping de Caraguatatuba; evento que tenta incentivar leitura segue até março

Foto: Divulgação

dinheiro que seria destinado 
para o Carnaval está sendo 
utilizado na Santa Casa, na 
ampliação dos leitos. “No 
Pavilhão Iris, onde estava 
funcionando o Pronto So-
corro, na parte de cima, 
estamos construindo mais 
leitos, para mais conforto 
para a população. Eu prefiro 
levar crítica por não fazer 
Carnaval do que ser critica-
do de não estar ampliando 
e melhorando a saúde. Meu 
último ano, quero fechar 
com chave de ouro, estou 
cuidando da cidade, então 
eu quero deixar o mínimo 
possível de resto a pagar”.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista para obter mais 
informações da decisão do 
prefeito, mas não obteve 
retorno até o fechamento 
desta edição.

segunda-feira à sábado, das 
10h às 22h, e aos domingos, 
das 15h às 21h.


