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Moradora mostra carnê 2020 do IPTU; arrecadação é aposta em Aparecida, que reforça cobrança de R$ 81 milhões atrasados em 28 anos

Aparecida 
cobra atraso de 
R$ 81 milhões 
em impostos

Os carnês de IPTU (Im-
posto Predial Territorial 
Urbano) de Aparecida es-
tão sendo entregues desde 
a última semana. Com uma 
dívida ativa de mais de 
R$81 milhões, o Executivo 
vai entrar com ação judicial 
de cobrança contra os ina-
dimplentes. A expectativa 
é de que a arrecadação 
seja ampliada para ame-
nizar os problemas dos 
cofres na cidade para o 
primeiro semestre. A dívida 
ativa do município, ou seja, 
aquilo que deixou de ser 
pago pelos contribuintes 
à Prefeitura de Aparecida, 
ultrapassa, desde 1992, os 
R$ 81 milhões.
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Travado, aditivo do esgoto deve 
aguardar extinção da Arsaeg
Com licitação por avaliadora impugnada em Guaratinguetá, definição deve ficar com a Arsesp

A indefinição sobre a conces-
são de um novo aditivo para 
a Guaratinguetá Saneamen-
to pode terminar depois da 
extinção da Arsaeg (Agência 
Reguladora). A Agência pode 
ser extinta entre março e abril 
e era de sua responsabilidade 
a abertura de um processo lici-
tatório para contratar uma em-
presa responsável por analisar 
o termo aditivo. O Tribunal de 
Contas impugnou o certame. 
O TCE acatou uma denún-
cia feita por um morador de 
Guaratinguetá que pedia que 
a licitação fosse suspensa. A 
Prefeitura já havia recebido o 
documento referente ao termo 
aditivo e encaminhado para a 
Arsaeg e Saeg (Companhia de 
Águas, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá).

Movimento em frente à Santa Casa de Cruzeiro, cidade que investiga morte com suspeita de dengue
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Pinda investiga agressão 
de mãe contra professora

Após uma professora da 
rede municipal ser agredida 
pela mãe de um aluno, na últi-
ma semana, em Pindamonhan-
gaba, a Prefeitura revelou na 
segunda-feira que tomou uma 
série de medidas para preser-
var a                 profissional e 
que abriu um processo admi-
nistrativo para apurar o caso. 
Em solidariedade à colega fe-
rida, um grupo de educadoras 
realizou uma manifestação 
na última sexta-feira. Local 
destinado ao aprendizado e 

desenvolvimento de cerca 
de oitenta crianças no bairro 
Araretama, a escola munici-
pal Regina Célia Madureira 
de Souza Lima foi palco no 
último dia 3 de um ato que 
gerou indignação pelas redes 
sociais e ruas do município. 
Uma professora de 61 anos, 
que pediu para não ter o 
nome revelado, ajudava na 
saída dos estudantes quando 
foi abordada e insultada pela 
mãe de um deles.
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Em um projeto para incen-
tivar a inclusão, a Prefeitura 
de Guaratinguetá realiza no 
próximo sábado o primeiro 
seminário CapacitAutismo. 
O evento tem como pauta a 
maior visibilidade sobre o 
TEA (Transtorno de Espec-
tro Autista) e difundir as 
informações sobre o autismo 
pelas cidades da RMVale. 
A programação do evento 
conta com palestras sobre 
neurodesenvolvimento no 
TEA com Dr. Caio Abujabi, 

Parceria em Guará realiza 
Seminário CapacitAutismo

integração sensorial com a 
Dra. Fernanda Carneiro, co-
municação e linguagem com a 
fonoaudióloga Aline Kabarite, 
comportamento e desenvolvi-
mento social com psicóloga 
Alyne Martins, educação 
e maternagem com a Dra. 
Diana Cavalcanti, nutrição e 
problemas gastrointestinais 
com a Dra. Kamila Grokoski 
e inclusão e mediação escolar 
com Aline Kabarite e Alyne 
Martins.
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Cruzeiro pode ter terceira 
morte de idoso por dengue

Enfrentando uma epidemia 
de dengue, Cruzeiro aguarda 
um posicionamento do Estado 
para confirmar a morte de seu 
terceiro morador em decorrên-
cia da doença no ano. Residen-
te da região central da cidade, 
o idoso de 73 anos morreu 
na última terça-feira, em São 
José dos Campos. De acordo 
com a Prefeitura de Cruzeiro, 
o morador, que não teve o 
nome revelado, foi levado por 
parentes à Santa Casa do mu-
nicípio, em 6 de fevereiro, se 
queixando de fortes dores no 
corpo. Submetido a exames, o 
aposentado foi diagnosticado 
com dengue, permanecendo 
internado até 18 de fevereiro 

na unidade, quando foi libe-
rado após apresentar uma 
melhora significativa em seu 
quadro clínico. Dez dias depois 
ele foi internado novamente 
no hospital com sintomas da 
doença. Após ter seu caso agra-
vado, devido a uma encefalite, 
o paciente foi transferido no 
último dia 6 para o Hospital 
Municipal Doutor José de 
Carvalho Florence, em São José 
dos Campos, onde morreu na 
manhã da última terça-feira. 
Caso seja confirmada, esta será 
a terceira morte causada por 
dengue no ano em Cruzeiro, 
que contabiliza 1.861 casos 
da doença.
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Os moradores de Potim 
passaram a ter um novo local 
para realizar exames ultras-
som. A mudança foi realizada 
no fim do último mês e, de 
acordo com a Prefeitura, 
a intenção é gerar melhor 
fluxo de atendimento. Os ul-
trassons de rins, articulações 
(ombro, cotovelo, punho, 
mão, quadril, coxa, joelho, 
tornozelo e pé), região ingui-
nal, tireoide, pélvico, mamas, 
obstétricos são realizados 
na recém inaugurada UBS 
(Unidade Básica de Saúde), 
Doutor Valladão, que fica no 
número 65 da rua Bahia, no 
Jardim Alvorada.

Potim muda  
exames para 
nova UBS
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Pinda tem 
pavimentação 
e nova galeria 
no Centro

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou as obras de 
pavimentação no Anel Viário, 
que faz ligação da região cen-
tral até a rodovia Presidente 
Dutra. Outra ação é realizada 
na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, com prevenção 
à erosão. As obras no Anel 
Viário tiveram início na última 
segunda-feira e integram as 
melhorias asfálticas que têm 
sido feitas pela secretaria de 
Obras e Planejamento. A etapa 
tenta corrigir o pavimento as-
fáltico que está em condições 
críticas, além de realizar a 
manutenção em locais em que 
a movimentação de veículos é 
mais intensa.

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Marcelo A dos Santos
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Cruzeiro investe 
R$ 6 milhões em 
câmeras para 
monitoramento
Município foca em segurança, cria 
pasta e garante sistema de câmeras; 
instalações devem iniciar nesta semana

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Após criar a secretaria municipal 
de Segurança Pública, a Prefeitura 
de Cruzeiro assinou nesta semana, 
o contrato de R$ 6 milhões para a 
implantação do COI (Centro de Ope-
rações Integradas). Ao todo serão 
instaladas 73 câmeras na cidade.

Aprovado na Câmara por unanimi-
dade, na última sessão, o município 
passou a contar com uma pasta es-
pecífica para a segurança municipal. 
Durante a reunião em que nomeou 
o Coronel da PM Élcio Vieira como 
secretário, o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PDT) assinou o contrato de 
48 meses com a Consórcio Cruzeiro 
Seguro, empresa vencedora da licita-
ção para implantar e operacionalizar 
o COI

Segundo os dados da secretaria 
de Segurança, em janeiro deste ano, 
Cruzeiro registrou 19 roubos, 62 
furtos e um homicídio doloso (quando 
há intenção de matar). No mesmo 
período em 2019, a cidade havia 
registrado 5 homicídios dolosos, 9 
roubos e 57 furtos.

De acordo com Fonseca, a ordem 
de serviço deve ser dada até esta sex-
ta-feira. Serão instaladas 73 câmeras, 
com ênfase nas entradas e saídas da 
cidade. Os pontos estratégicos para 
receber os materiais foram definidos 
em parceria com a Polícia Militar. 
Bairros como Itagaçaba, Vila Loeylo, 
Vila Batista e Vila Juvenal estão entre 
os locais beneficiados. “Praticamente 
todos os pontos foram definidos em 

conjunto com a PM, tendo vista as 
maiores necessidades, pontos com 
dificuldades na segurança pública, 
com alguns índices maiores para 
a segurança”, frisou o chefe do 
Executivo. 

A previsão é de que a Central seja 
entregue até o dia 3 de julho com 
toda a estrutura funcionando e a pri-
meira etapa de instalações concluída 
com 40% das câmeras. Já o projeto 
integral com as 73 unidades, em 6 
meses, a partir da ordem de serviço.

O local estratégico para implantar 
o COI está sendo estudado pelo co-
ronel Vieira, que tem sua pasta no 
prédio da Prefeitura. 

Fonseca destacou a importância 
da nova secretaria para a cidade 
que será composta pela Polícia Mu-
nicipal, Defesa Civil e departamento 
de Trânsito para atuar em conjunto 
as polícias Militar, Civil, Federal. 
“Criamos a secretaria de Segurança 
para poder ter uma mão de obra es-
pecializada que está sendo ocupada 
pelo tenente coronel Vieira, que já 
atuou em Cruzeiro, em Lorena, e 
Guaratinguetá na PM”. 

Em ação voltada para a segurança, 
o sistema de iluminação pública foi 
ampliado nesta semana. Fonseca, 
em parceria com a EDP e a empresa 
KMR entregou cerca de setecentos 
novos pontos de LED através do 
programa Eficiência Energética. “São 
locais específicos, os quais já terão 
uma maior luminosidade, de LED, 
e consequentemente uma maior 
sensação de segurança fazendo 
com que Cruzeiro atinja quase mil 
pontos de LED”.

Guarda Civil de Cruzeiro, que será reforçada com sistema de videomonitoramento

Foto: Rafaela Lourenço

Bastidores da Política
Olha quem chegou...

Aos que achavam que o PT 
passaria batido nesta eleição em 
Guará, ficaram 
surpresos com 
o anúncio tí-
mido de que o 
Dr. João Carlos 
ace i tou  mais 
uma vez enca-
rar o 'sacrifício' 
de concorrer à 
Prefeitura. Pelo 
menos esse é o discurso de alguns 
militantes do partido pelos cafe-
zinhos da Praça, que sonham com 
vaga na próxima Câmara.

Missão impossível
O anúncio velado da provável 

candidatura à reeleição da prefei-
ta Dina Moraes caiu no mercado 
político de Aparecida com muitas 
indagações, entre elas: com qual 
discurso ela pretende correr a feira 
livre, já que está com Ministério Pú-
blico exigindo que enquadre todos 
feirantes da cidade...

Precipitação
Tem gente achando que o profes-

sor Sylvio Ballerini anda queimando 
etapas neste início de pré-campanha 
em Lorena. Ritmo acelerando, alian-
ças precipitadas e falta de mentoria 
dos mais experientes de seu grupo 
podem complicar na reta final. Fa-
lam ainda que a diversidade de 'gê-
neros políticos' de seu palanque na 
opinião de muitos, já é uma tragédia 
anunciada. Talvez mais uma...

Cheque-mate
Enquanto a política eleitoral 

esquenta pelas esquinas de Lorena, 
o prefeito Fábio Marcondes acelera 
seu cronograma de obras - para 
garantir que seus projetos sejam 
concluídos - e segue no momento 
apenas observando a 'munição' da 
concorrência para 'entrar cena' na 
campanha de Marietta Bartelega, no 
momento certo.

Lata de lixo
Com o discurso manjado de 

sempre, a oposição de Lorena segue 
na Câmara pesando as palavras e 
adjetivos contra o prefeito, como 
se ele fosse candidato. Ao que tudo 
indica, virou obsessão do 'Corona-
vírus' e seus infectados tentar impe-
dir no grito que Fábio Marcondes 
execute o projeto de revitalização 
da Avenida Peixoto de Castro e o 
Centro de Eventos. Na sessão desta 
segunda-feira o nível estava tão 
eleitoreiro, que sobrou ataques até 
a vice Marietta Bartelega.

Salada paulista
Viralizou nas redes sociais de 

Cruzeiro, esta semana, que a opo-
sição ao prefeito Thales Gabriel 
reuniu um pouco, aliás, bem poucos 
dos que sobraram dos governos 

passados para lançar um candidato 
que os representem nesta eleição. 

Disseram que este elenco todo ga-
nhou apelido nas rodas políticas: o 
'grupo da saudade' - talvez por agre-
gar ex-prefeito, ex-vice, dois ou três 
ex-vereadores e alguns cientistas, 
considerando ainda que três deles 
vêm de experiências amargas por-
que já foram candidatos a prefeito e 
levaram tinta em eleições anteriores. 
Num primeiro momento, parece 
que Celso Laje foi o escolhido para 
o sacrifício - se a Justiça Eleitoral 
permitir, é claro...

Pulou fora
Ainda sobre este 'Grupo da Sau-

dade', comentaram que numa das 
primeiras reuniões o pré-candidato 
Juarez Juvêncio chegou a participar, 
mas quando sentiu a 'temperatura' 
do elenco, saiu a francesa prefe-
rindo seguir carreira solo. Afinal, 
muita gente importante reunida, 
quase sempre termina em conflito 
de vaidades.

Holerite parlamentar
O valor dos novos subsídios dos 

vereadores de Guaratinguetá nem 
chegou na conta e ainda rende polê-
mica no mercado político. Segundo 
a patuleia, quem está espalhando ... 
no ventilador são os próprios parla-
mentares, ou melhor, dois deles: Ney 
Carteira e Marcos Evangelista, que 
se declaram contra, mas admitem 
que vão embolsar a grana. Se forem 
reeleitos, é claro...

Não convidem para...
...a mesma picanha - o presi-

dente da Câmara de Lorena, Mau-
ro Fradique, e seu vice na mesa 
administrativa, Samuel de Melo 
- principalmente se o assunto for o 
ajuste no regimento para que na con-
tratação de determinados cargos de 
assessoria seja exigida escolaridade 
superior - e o churrasqueiro for o 
Fábio Matos!!!

'Cara de paisagem...'
A justificativa da Câmara de 

Pinda  ao 'público' que esperava a 
decisão sobre uma eventual comis-
são processante contra o prefeito 
Isael Domingues, na sessão desta 
semana, foi o silêncio. Porém, para 
os bem informados, faltou clima 
para o embate, já que a batata do 
Ronaldo Pipas - relator e algoz do 
prefeito - está assando, por excesso 
de adjetivos. Perguntem à Gislene 
Cardoso!!!

Um vice na medida
Ventos da política eleitoral de 

Pinda deram conta, esta semana, que 
revelação do vice de Rafael Goffi 
será primordial para dar 'up' em sua 
campanha. Há comentários de que o 
vice deverá ser indicado pelo MDB 
- por conta de um compromisso 
do prefeiturável. Resta saber se o 
eventual 'escolhido', mantido até o 
momento em segredo, já se encontra 
entre os filiados do partido ou deverá 
entrar pela 'janela eleitoral'. Se for 
pela 'janela', especulam no Merca-
dão o nome de um dos R's: Renato 
Cebola ou Ronaldo Pipas!!!

Mais dentro do que fora
É por se falar em janela eleitoral 

- período em que vereadores podem 
mudar de partido sem perder o man-
dato - o mercado político de Pinda 

acredita que Roderley Miotto está 
mais para o DEM, sigla aliada ao 
prefeito Isael Domingues, do que 
para o PSD junto com Paulo Torino.

Pingos nos I's
Quem andou 'trocando figuri-

nhas' dias atrás e com muita re-
percussão no mercado político de 
Guará foi a dupla Junior Filippo e 
Marcelo Coutinho - o Celão. De 
acordo com 'os delatores', assuntos 
como 4 de outubro e as estratégias 
para chegar até lá foram amplamente 
discutidos. Se tudo seguir o plane-
jado, a ofensiva a partir do mês do 
início de agosto será fatal para a 
concorrência...

Empinando a carroça
As revelações do prefeiturável 

Argus Ranieri (MDB) durante 
uma entrevista na Metropolitana, 
na última terça-feira, provocaram 

um desconforto 
entre os tucanos 
tradicionais de 
Guará. Parece 
que o ex-pre-
feito Francisco 
Carlos 'empinou 
a carroça' com 
seu anúncio de 
Marcelo Meirel-

les como seu eventual vice em 4 de 
outubro. Pelo jeito faltou combinar 
'com alguém'! Ou será que o homem 
dos cabelos pintados tem 'outros 
planos' para o PSDB na terra de Frei 
Galvão???

Pizza ‘nove’ estações
Ganhou quem apostou que a 

votação das contas do prefeito 
Edson Mota, referentes a 2017, 
seria aprovada pela Câmara de 
Cachoeira, mesmo rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado. Por 
nove votos a quatro, os vereadores 
da Motolândia atestaram que o TCE 
não entende nada de metas fiscais, 
de falhas em relatórios, transferên-
cias e remanejamento de verbas de 
63% para despesa fixada, resultados 
negativos, divergências no resulta-
do financeiro na ordem de mais de 
R$ 1,5 milhão e mais uma série de 
mazelas administrativas. Perguntem 
aos parlamentares Agenor Todico, 
Aldecir Baianinho, Breno Arraya, 
Carlinhos da Saúde, Dimas Babosa, 
Mariza Hummm, Max que mer..., 
Bebê do São João e Vica Ligado!!!

Controvérsia
Ainda sobre a Câmara de Ca-

choeira Paulista, praticamente os 
mesmos vereadores que rejeitaram 
as contas do ex-prefeito Fabiano 
Vieira, enaltecendo o Tribunal de 
Contas como um órgão sério e al-
tamente capacitado, foram os que 
aprovaram as de Edson Mota na 
última terça-feira, mesmo tendo 
sido rejeitadas por uma série de 
irregularidades. Como diz aquele 
comerciante em frente o Posto: "é 
de dar ânsia em porco..."

Mensagem cifrada
Parece que o Coronavirus fez 

oito vítimas no parlamento da Terra 
das Palmeiras, porém duas delas 
estão isoladas, e em processo de 
recuperação junto ao gabinete que 
decide o melhor e as obras para 
cidade...

Dr João Carlos

Francisco Carlos
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Sede da Saeg, que aguarda defiição de aditivo e nova reguladora para seguir com tratamento do esgoto

Foto: Arquivo Atos

Prefeitura cobra R$ 81 milhões em 
impostos atrasados em Aparecida

PRF e Aparecida aperta o cerco contra malhadores de fitinhas

Recuperação de dívida ativa acumulada desde 1992 pode reduzir baixa 
nos cofres municipais; decisão para cobrança partiu da própria prefeita

Leandro Oliveira
Aparecida

Os carnês de IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
de Aparecida estão sendo 
entregues desde a última se-
mana. Com uma dívida ativa 
de mais de R$ 81 milhões, o 
Executivo vai entrar com ação 
judicial de cobrança contra os 
inadimplentes. A expectativa 
é de que a arrecadação seja 
ampliada para amenizar os 
problemas de cofres na cidade 
para o primeiro semestre.

A dívida ativa do município, 
ou seja, aquilo que deixou de 
ser pago pelos contribuintes 
à Prefeitura de Aparecida, 
ultrapassa, desde 1992, os 
R$ 81 milhões. Sem ter pro-
testado os valores judicial-
mente no passado, a prefeita 
Dina Moraes (PDT) decidiu 
abrir processos judiciais para 
receber aquilo que não foi 
quitado por contribuintes, 
comerciantes, empresários 
e hoteleiros. “A cidade vive 
com um dos seus maiores 
recursos vindos de impostos. 
A Prefeitura constitui uma 

dívida de R$ 81 milhões 
deixadas para trás e estamos 
lançando impostos novamen-
te. Acho que se a cidade quer 
melhoria, precisa pagar seus 
impostos”, explicou o secretá-
rio de Administração, Rafael 
Bueno, que destacou que a 
determinação se deu para que 
a cidade obtenha recursos 
e poder de investimento. “A 
prefeita determinou que isso 
fosse cobrado. Para deixar 
bem claro, não é uma coisa de 
agora, a dívida vem se arras-
tando desde 1992, há mais de 
20 anos. Nós estamos fazendo 

um convênio junto com o 
cartório de protestos, se não 
fizermos essa cobrança, pode 
nos causar improbidade admi-
nistrativa”, salientou.

Impostos – O pagamento 
do IPTU terá desconto de 10% 
para quem efetuá-lo à vista. Os 
vencimentos para o consumi-
dor comum serão no dia 15 de 
cada mês. Para o pagamento 
da taxa de fiscalização do 
ambulante, a data será dia 25, 
e a taxa de fiscalização o dia 
10. Segundo Bueno, o contri-
buinte pode baixar os boletos 
pelo site aparecida.sp.gov.br.

Aditivo do esgoto em Guaratinguetá segue 
travado e deve esperar extinção da Arsaeg
Com licitação por avaliadora impugnada e cenário parado desde fevereiro, decisão deve sair com a Arsesp

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A indefinição sobre a conces-
são de um novo aditivo para 
a Guaratinguetá Saneamen-
to pode terminar depois da 
extinção da Arsaeg (Agência 
Reguladora). A Agência pode 
ser extinta entre março e abril 
e era de sua responsabilidade 
a abertura de um processo 
licitatório para contratar uma 
empresa responsável por 
analisar o termo aditivo. O 
Tribunal de Contas impugnou 
o certame.

O TCE acatou uma denún-
cia feita por um morador de 
Guaratinguetá que pedia que 
a licitação fosse suspensa. A 
Prefeitura já havia recebido o 
documento referente ao termo 
aditivo e encaminhado para 
a Arsaeg e Saeg (Companhia 
de Águas, Esgoto e Resíduos 

de Guaratinguetá). A Agência 
Reguladora abriu o certame, 
mas precisou suspender as 
discussões após determinação 
do Tribunal. “A Arsaeg é quem 
vai contratar essa empresa 
especializada em auditar esse 
tipo de contrato de aditivo, que 
é bastante complexo, e como 
é um prazo longo, é um valor 
elevado e se faz necessário es-
perar mais um tempo. Mas nós 
pedimos ao TCE para agilizar 
o processo para que possamos 
contratar uma empresa para 
ter uma resposta rápida e não 
atravessar o ano dependendo 
da aprovação de aditivo para 
dar continuidade ao trata-
mento do esgoto”, afirmou o 
prefeito Marcus Soliva (PSB).

O TCE apontou o formato 
do certame. Foi aberto um 
pregão presencial e houve um 
questionamento sobre outros 
possíveis formatos. “Nós deve-
mos cancelar esse para abrir 

novamente, até por meio de 
carta convite, para agilizar esse 
processo todo”, concluiu Soliva.

Sobre a extinção da Arsaeg, 
a Prefeitura aguarda retorno 
da Arsesp (Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo) referente 
ao contrato enviado para a 
agência paulista. No documen-
to aprovado na Câmara Muni-
cipal, só será feita a extinção 
da agência guaratinguetaense 
após a assinatura de contrato 
e início de serviços da Arsesp.

Soliva foi indagado se a de-
finição sobre o termo aditivo 
pode ficar sob responsabilida-
de da Arsesp. “Também pode 
ser feita pela Arsesp (abertura 
de licitação para definir audi-
tora do aditivo), mas a Arsesp 
não faz análise desses termos 
aditivos, ela regula apenas 
aquilo que é preço, que é 
cobrado da água e do esgoto 
que envolve a Saeg”, finalizou.

Avenida em Aparecida, que amplia cobrança sobre impostos atrasados; dívida acumulada em 28 anos atinge R$ 81 milhões em tributos

Os moradores de Potim 
passaram a ter um novo 
local para realizar exames 
ultrassom. A mudança foi 
realizada no fim do último 
mês e, de acordo com a 
Prefeitura, a intenção é 
gerar melhor fluxo de aten-
dimento.

Os ultrassons de rins, 
articulações (ombro, coto-
velo, punho, mão, quadril, 
coxa, joelho, tornozelo e pé), 
região inguinal, tireoide, 
pélvico, mamas, obstétricos 
são realizados na recém 
inaugurada UBS (Unidade 
Básica de Saúde), Doutor 
Valladão, que fica no nú-
mero 65 da rua Bahia, no 
Jardim Alvorada.

Outra motivação para a 
mudança dos exames foi a 
ampliação do atendimento 
da unidade central, que 
passou a receber pacientes 

24 horas. Para evitar aglome-
ração de pessoas, a cidade 
decidiu transferir os atendi-
mentos de ultrassonografia 
e algumas especialidades 
de local.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Maria Rosemeire, 
cerca de oitenta exames de 
ultrassons são efetuados. 
Nas quartas-feiras, a partir 
das 13h, 25 pacientes re-
ceberão o atendimento, na 
quinta-feira, também às 13h, 
vinte pessoas, e aos sábados 
aproximadamente trinta 
moradores serão atendidos, 
a partir das 7h.

Para ter acesso ao exame 
de ultrassonografia o mo-
rador deve ir até a unidade 
básica de saúde central do 
município, das 7h às 16h, 
para marcar o procedimento.

O ultrassom é o proce-
dimento de observação e 
diagnóstico de imagem para 
visualizar órgãos e tecidos do 
corpo que podem apresentar 
alteração.

Bruna Silva
Potim

Potim muda local de 
exames para nova UBS

A recém inaugurada UBS, que recebe atendimento para exames

Foto: Marcelo A dos Santos

Ultrassonografias passam à unidade 
Doutor Valladão, no Jardim Alvorada

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um dos antigos problemas 
enfrentados por Aparecida vol-
ta ao alvo de ações na cidade. 
A ação ilegal de malhadores de 
fitinhas foi combatida durante 
operação de parceria entre a 
Policia Rodoviária Federal, a 
Guarda Comunitária Munici-
pal e a secretaria de Comércio 
e Ambulantes, no último final 
de semana.

O trabalho contra a prática 

foi realizado na BR-488, ro-
dovia federal que fica ao en-
torno do Santuário Nacional. 
Segundo o secretário Marcelo 
Monteiro, dez pessoas foram 
abordadas e tiveram os produ-
tos apreendidos e em seguida 
liberados. “O principal foco 
nosso são essas pessoas que 
querem enganar os romei-
ros, e através dessas fitinhas 
vendem dizendo que é para 
alguma entidade do município, 
mas na verdade eles querem 
aplicar uma golpe de renda 
usando nome de outros”.

Os malhadores de fitinhas, 
como são conhecidos, ficam 
nas ruas do Centro da cidade e 
entorno da Basílica vendendo 
fitinhas, terços e santinhos 
sem autorização da Prefeitura. 
Em boa parte dos casos, eles 
afirmam que o valor arrecado 
será destinado a entidades do 
município.

Questionado sobre a possi-
bilidade da Prefeitura buscar 
junto ao Legislativo a criação 
de uma lei para coibir a práti-
ca, o secretário destacou que 
não é fácil fazer o combate. 

“Eu cheguei aqui há mais de 
trinta anos e já existiam essas 
pessoas vendendo, e hoje, por 
ter muitas pessoas desempre-
gadas, eles vêm até Aparecida 
para tentar vender aos romei-
ros. Infelizmente alguns deles 
acabam querendo aplicar 
golpes que causam prejuízos”.

A pasta informou que ope-
ração deve continuar ao longo 
do ano. A fiscalização também 
terá o foco ao combate de 
vendedores de outro tipos de 
mercadoria que são comercia-
lizado na Capital da Fé. 

Operação consegue aprender produtos em abordagem a dez pessoas; fiscalização deve continuar ao longo do ano na cidade

Foto: Marcelo A dos Santos
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Após retirada de cobradores de ônibus 
das linhas rurais, Viva Pinda é notificada
Departamento de Trânsito cobra explicações da empresa de transportes após criticada decisão

Foto: Bruna Silva

Ponto de embarque de linha do Viva Pinda; medida da empresa gerou discussões entre passageiros

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Trânsito, está 
cobrando, desde a última sema-
na, posicionamentos da Viva 
Pinda, empresa responsável 
pelo transporte público. Recen-
temente, a empresa retirou os 
cobradores das linhas rurais, 
o que gerou reclamação de 
diversos moradores.

Na última quinta-feira, a Viva 
Pinda informou que a retirada 
dos cobradores das linhas 
Ribeirão Grande, Oliveiras e 
Piracuama foi motivada pela 

pouca adesão de passageiros. 
De acordo com o responsável 
pela Viva, João Machado, os 
cobradores não deveriam vol-
tar a essas linhas, e que essa 
ação já havia sido informada 
à população há algum tempo. 

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública de Pin-
damonhangaba, José Sodário 
Vianna, a Viva Pinda foi no-
tificada para que a empresa 
pudesse prestar explicações 
acerca da ação de retirada dos 
cobradores das linhas rurais. A 
empresa respondeu à Prefeitu-
ra que, através de um acordo 
coletivo com os funcionários 
e sindicato, teria a redução 
do quadro de colaboradores. 

No momento, as informações 
enviadas pela empresa de 
transportes seguem em análise 
da Prefeitura para que as me-
didas necessárias possam ser 
tomadas. “Será realizada uma 
fiscalização, no local, dessas 
linhas (Piracuama, Ribeirão 
Grande e Oliveiras), justamen-
te para comprovar eventuais 
irregularidades no contrato”, 
afirmou Sodário. 

Após a fiscalização, a Prefei-
tura poderá tomar ação com 
base no contrato. Em caso de 
quebra de cláusula contratual, 
a Viva Pinda poderá até mesmo 
sofrer com penalidade por 
meio de multa com valor a ser 
definido.

Mães de alunos denunciam falta de alimentos 
em merenda da rede pública de Aparecida
Crianças estão sem carne, frutas, legumes, verduras e frutas; Educação promete solução ão em dez dias

Leandro Oliveira
Aparecida

Mães de alunos de creches e 
escolas da rede municipal de 
ensino de Aparecida denun-
ciaram a falta de alimentos na 
merenda escolar. De acordo 
com as moradoras da cidade, 
faltam carne, legumes, ver-
duras e frutas, nas unidades 
educacionais. O problema 
acontece desde o início do ano 
letivo e as crianças estariam 
recebendo apenas macarrão, 
arroz e feijão.

O valor nutricional do prato 
servido para as unidades de 
ensino do município está abai-

xo do que é exigido pelo Pnae 
(Programa Nacional de Ali-
mentação Educacional) e não 
atinge uma das obrigações 
do programa, que é fornecer 
frutas ou hortaliças ao menos 
três vezes por semana para os 
alunos, totalizando duzentos 
gramas de porções para cada 
aluno semanalmente.

Sem frutas, legumes e ver-
duras, os alunos se queixaram 
para as próprias mães de que 
até carne tem faltado na me-
renda. “A Prefeitura postou 
uma nota falando que não 
está faltando merenda, está 
faltando sim. Eu estive na co-
zinha piloto. Está para ser feita 
uma licitação, no dia 19, para 

hortifrúti, mas nossas crianças 
vão ficar esperando até lá? Elas 
precisam de carne, verdura 
e legumes, elas não podem 
ficar só com arroz e feijão”, se 
queixou Jéssica Xavier, mãe de 
uma aluna da escola Aureliano 
Paixão.

Reclamação semelhante a 
de outra mãe, que revelou que 
há duas semanas as crianças 
estão com a merenda escassa, 
sem carne, frutas, verduras 
e legumes. “A gente busca 
informações, mas a Prefeitura 
emitiu uma nota falando que 
tem merenda sim, só que a 
merenda citada é só arroz e 
feijão”, criticou Roberta Ro-
drigues, que tem um filho 

matriculado na creche Silvania 
Bombachi.

Moradora do Itaguaçu, Ta-
tiane Archanjo também é mãe 
de um aluno da rede munici-
pal de ensino e lembrou que 
a situação foi relatada pelos 
próprios alunos. “A denúncia 
não foi por parte das profes-
soras ou diretoras, mas sim 
das crianças que reclamaram 
que estavam com fome. Está 
faltando tudo, material de 
limpeza, alimentos. Queria 
mais carinho com as mães e 
mais atenção com as crianças”.

Educação – Secretário res-
ponsável pela pasta, Luís Pau-
lo Alves da Cruz, confirmou 
problemas com licitações. 

“De fato tomei conhecimento 
que nós temos um problema 
devido a aquisição da merenda 
escolar. Os insumos da meren-
da de primeira necessidade, 
arroz, feijão, macarrão, indus-
trializados, bolacha, bebida 
láctea e pães, nós temos. O que 
falta de fato é a parte de verdu-
ras, legumes, frutas e carnes. 
São licitações que venceram 
o prazo do contrato, deviam 
ser feitas antes, mas estamos 
solucionando o problema. Dia 
19 nós vamos ter a licitação de 
hortifrúti e dia 20 a de carne”.

Ainda de acordo com Cruz, 
houve uma reunião com re-
presentantes da agricultura 
familiar, produtores rurais de 

Cunha que fornecerão os ali-
mentos de hortifrúti. “Merenda 
tem, mas falta complementar 
com a parte de hortifrúti e 
carne também”, concluiu.

Outro apontamento feito 
por uma das mães era sobre 
a falta de equipamentos de 
limpeza nas creches. Sobre a 
situação, Cruz negou proble-
mas na compra dos produtos. 
Segundo o secretário, há mate-
riais de limpeza nos estoques 
da secretaria e as creches e 
escolas recebem os produtos 
periodicamente.

De acordo com a pasta, foi 
firmado um prazo para que 
os alimentos que estão em 
falta atualmente com a rede 
municipal de ensino de Apa-
recida passem a fazer parte 
do cardápio dos alunos na 
primeira semana de abril. O 
secretário alegou que tomou 
conhecimento do problema há 
três semanas, quando assumiu 
a Educação no lugar da então 
secretária, Lucila Gomes.
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Prefeitura realiza reparos emergenciais 
em vias esburacadas de Guaratinguetá

Pinda investiga agressão 
de mãe contra professora
Educadora tem pescoço ferido e blusa rasgada; categoria pede segurança

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após uma professora da 
rede municipal ser agredida 
pela mãe de um aluno, na últi-
ma semana em Pindamonhan-
gaba, a Prefeitura revelou na 
segunda-feira que tomou uma 
série de medidas para preser-
var a profissional e que abriu 
um processo administrativo 
para apurar o caso. Em soli-
dariedade à colega ferida, um 
grupo de educadoras realizou 
uma manifestação na última 
sexta-feira.

Local destinado ao apren-
dizado e desenvolvimento de 
cerca de oitenta crianças no 
bairro Araretama, a escola 
municipal Regina Célia Madu-
reira de Souza Lima foi palco 
no último dia 3 de um ato 
que gerou indignação pelas 
redes sociais e ruas do muni-
cípio. Uma professora de 61 

anos, que pediu para não ter 
o nome revelado, ajudava na 
saída dos estudantes quando 
foi abordada e insultada pela 
mãe de um deles. Acusando 
a educadora de ter agredido 
o filho, que cursa o quarto 
ano do ensino fundamental, 
a mulher segurou o pescoço 
da vítima, tentando enforcá-la. 
Na sequência, enquanto fun-
cionários do colégio tentavam 
conter a agressora, ela rasgou 
a blusa da profissional, que 
ficou com os seios à mostra. 
Amparada por colegas, a 
idosa foi levada até o interior 
da escola, enquanto a mãe do 
aluno deixou o local. Durante 
entrevista à mídia regional, a 
educadora negou a acusação 
da mãe do estudante afirman-
do que pediu apenas para 
que a criança calçasse seus 
chinelos na sala de aula.

Em nota oficial, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
informou que a professora 

preferiu não registrar boletim 
de ocorrência sobre o caso. 
Apesar da decisão da vítima, 
o município não descarta a 
hipótese de procurar a Polí-
cia Civil. Revelou que abriu 
um processo administrativo 
para apuração dos fatos e 
que, para evitar novos con-
flitos, transferiu o filho da 
agressora para outro colégio 
municipal.

A administração explicou 
que “a primeira medida foi 
o acolhimento imediato da 
professora, que está em sua 
casa e recebe apoio da se-
cretaria de Educação e ain-
da terá acompanhamento 
psicológico por parte da 
Prefeitura (trecho da nota)”. 
O documento afirmou que 
o retorno da profissional às 
suas atividades na escola Re-
gina Célia está previsto para 
a próxima semana.

Solidariedade – Demons-
trando apoio à colega agre-

dida e exigindo mais respeito 
aos profissionais da educação, 
um grupo de professoras da 
rede municipal de ensino de 
Pindamonhangaba trabalhou 
com camisas pretas na última 
sexta-feira.

Além do ato, a categoria 
utilizou as redes sociais para 
cobrarem mais consciência 
da população e segurança por 
parte do poder público. “Já 
que esta agressão machucou 
todos nós, fizemos questão de 
manifestar nossa solidarieda-
de a esta colega. Infelizmente 
os professores e demais fun-
cionários de escolas estão 
muito vulneráveis e diversas 
vezes são ofendidos por pa-
rentes de alunos. Esperamos 
que a Prefeitura tome me-
didas enérgicas para acabar 
com a impunidade, evitando 
novos casos lamentáveis como 
este”, explicou a professora 
e organizadora do protesto, 
Erika Fernanda Cândido.

Em um projeto para incen-
tivar a inclusão, a Prefeitura 
de Guaratinguetá realiza no 
próximo sábado o primeiro 
seminário CapacitAutismo. 
O evento tem como pauta 
a maior visibilidade sobre o 
TEA (Transtorno de Espectro 
Autista) e difundir as infor-
mações sobre o autismo na 
região.

Entre as sessões estão pa-
lestras sobre neurodesenvol-
vimento no TEA com Dr. Caio 
Abujabi, integração sensorial 
com a Dra. Fernanda Carnei-
ro, comunicação e linguagem 
com a fonoaudióloga Aline 
Kabarite, comportamento e 
desenvolvimento social com 
psicóloga Alyne Martins, 
educação e maternagem 
com a Dra. Diana Caval-
canti, nutrição e problemas 
gastrointestinais com a Dra. 
Kamila Grokoski e inclusão e 
mediação escolar com Aline 
Kabarite e Alyne Martins.

Na organização do evento 
estão o projeto Mais Sobre 
TEA, criado em 2016 e for-
mado por pais e profissionais 
que trabalham com a dis-
seminação de informações 
sobre o autismo na região, 
além da entidade Caminho 
Azul, que realiza atividades e 
programas para as crianças 
que possuem o TEA e seus 
familiares.

De acordo com Edilene 
Vieira, fundadora e coor-
denadora do Mais Sobre 
TEA, as expectativas para o 
seminário são as melhores. 
“A minha expectativa é real-
mente trazer conhecimento e 
informação de qualidade. As 
informações vão mudando, 
os estudos vão mudando, 
então precisamos ter pessoas 
qualificadas trazendo essas 
informações”, projetou.

A iniciativa surgiu após 
uma emenda parlamentar 
da deputada estadual, Valéria 
Bolsonaro, que visitou Guara-
tinguetá em 2019 e recebeu 
uma solicitação do vereador 
Márcio Almeida (Cidadania).

Em julho de 2019 foi san-
cionada uma ementa na Lei 
dos Portadores de Defici-
ência que incluía os autis-
tas nas pesquisas do censo 
demográfico realizado pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística). As 
pesquisas são feitas a cada 
dez anos e terão perguntas a 
sobre o TEA para contabilizar 
o número de pessoas no país 
e sua distribuição territorial.

Segundo dados do Governo 
Federal, estima-se que existam 
cerca de setenta milhões de 
pessoas com o transtorno no 
mundo, sendo dois milhões 
delas no Brasil.

Um estudo realizado pelo 
professor de Pediatria e Neu-
rociência na Universidade 
Harvard, Charles Nelson, elu-
cidou algumas características 
errôneas sobre o TEA. De 
acordo com a pesquisa, a 
cada 58 crianças, uma pode 
desenvolver o Transtorno do 
Espectro Autista.

O autismo não é apresen-
tado como uma deficiência 
singular, mas sim como uma 
gama de transtornos que 
variam de intensidade e tipos 
de manifestações.

O seminário é gratuito e 
acontece das 7h30 às 18h30 
no CTE (Centro de Treinamen-
to do Especialista na Escola de 
Especialista de Aeronáutica 
apoiadora do movimento. As 
inscrições já foram encerra-
das, e segundo a organização, 
1,6 mil vagas foram preen-
chidas.

Autismo na região – Os inte-
ressados que não puderam se 
inscrever no CapacitAutismo 
podem participar de outras 
atividades pelas cidades da 
RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Em Cruzeiro é realiza-
da todos os anos a “Caminhada 
Inclusiva” para conscientizar a 
população a respeito de dife-
rentes deficiências, incluindo 
o TEA. Os lucros obtidos nas 
vendas das camisetas usadas 
na caminhada são converti-
dos no custeio de palestras 
realizadas pela organização 
do evento. 

Em Lorena, o Instituto Cacau 
(Centro de Apoio à Criança e 
Adulto com Autismo) promove 
cursos de alfabetização para 
TEA, além de caminhadas, 
palestras e seminários que 
agregam conhecimento sobre 
o autismo na comunidade. Em 
Guaratinguetá é realizado o 
Cine Azul, parceria entre o 
movimento “Mais Sobre o 
TEA” e o Buriti Shopping, que 
exibe filmes para crianças 
autistas acompanhadas de 
seus responsáveis.

Bruna Castro
Guaratinguetá

Parceria em Guará 
realiza Seminário 
CapacitAutismo

Evento do Mais Sobre TEA, que participa de evento neste sábado

Foto: Reprodução Mais Sobre TEA

Com inscrições encerradas, evento de 
ONG e Prefeitura anuncia 1,6 mil vagas 
preenchidas para primeira edição

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Recapeamento de ruas e avenidas também deve ser aplicado, garante secretário
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os buracos são as princi-
pais queixas de motoristas, 
motociclistas e até ciclistas de 
Guaratinguetá. As constantes 
chuvas, que não deram trégua 
de janeiro a fevereiro, deixa-
ram a situação ainda pior. Na 

tentativa de resolver os pro-
blemas, a Prefeitura retomou 
a operação Tapa Buraco, que 
já está sendo aplicada.

As vias que recebem maior 
fluxo de veículos são as prin-
cipais danificadas. A rua Pires 
Barbosa, que corta o bairro 
Campo do Galvão e interliga 
o Centro à avenida Juscelino 
Kubitscheck é uma das que, 

em pouco tempo, teve sua in-
fraestrutura piorada. “Já não 
era boa, cheia de buracos que 
foram aumentando por causa 
da chuva”, contou o motoboy 
Cleiton Teixeira. A rua foi 
recapeada por completo na 
última semana.

Próxima à Pires Barbosa, a 
Ponte Rosinha Filippo, que dá 
acesso à JK, também recebeu 

reparos emergenciais. Longe 
dali, na rotatória do Jardim do 
Vale 2, os trabalhos são fre-
quentes devido à incidência 
do problema. O excesso de 
chuva deixou a situação tão 
crítica que acidentes foram 
registrados. “Eu caí de moto 
em um dos buracos, mas por 
sorte não me machuquei ou 
quebrei nada”, contou o se-
gurança terceirizado Bruno 
Peres.

Na rotatória, o secretário 
de Obras de Guaratinguetá, 
Paulo Barros, confirmou que 
está sendo realizada a remo-
ção do pavimento asfáltico 
para uma nova pavimentação 
que será feita nos próximos 
dias. Segundo Barros, o caso 
é tão grave que a medida 
paliativa com o tapa buraco 
não resolveria. “Estamos 
fazendo a remoção de todo o 
pavimento. Esse é um serviço 
diário, o tapa buraco. Nesses 
sessenta dias a gente teve 
um problema com chuvas 
constantes e não tem como 
trabalhar (com a chuva). 
Essa rotatória vinha dando 
problemas, por ali passam 
veículos pesados. Fizemos o 
último reparo no dia 19 de 
fevereiro, mas com a chuva 
pesada todo esse serviço era 
perdido”, detalhou.

Asfaltamento – Avenidas 
como Integração e Nossa 
Senhora de Fátima, que dão 
acesso ao Engenheiro Neiva, 
serão recapeadas ainda neste 
mês. As vias estão dentro do 
cronograma de recapeamen-
to que vem sendo colocado 
em prática pela secretaria de 
Obras e pela Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Guaratinguetá). A rua Dr. 
João Batista Rangel de Ca-
margo e avenida Presidente 
Getúlio Vargas são alguns 
dos logradouros que também 
serão reformados entre mar-
ço e abril.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 PROC. Nº530/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades das 
unidades de saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato 
e no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL 
LTDA - CNPJ Nº: 95.433.397/00001-11
VENCEDORA DOS ITENS:32.
VALOR TOTAL: R$ 17.840,00 (dezessete mil oitocentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2020
CONTRATADA: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ Nº: 25.463.374/0001-74
VENCEDORA DOS ITENS:02,03,07,08,09,43,49.
VALOR TOTAL: R$ 9.145,75 (nove mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2020
CONTRATADA: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.022.486/0001-82
VENCEDORA DOS ITENS:26,44,47.
VALOR TOTAL: R$ 8.770,00 (oito mil setecentos e setenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROC. Nº 727/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para o Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), eletrodomésticos para o CAPS e para o Centro Especializado em Reabilitação 
(CER III) , utensílios para sala de atividades de vida diária do CER III, materiais de 
fonoaudiologia para o CER III, aparelhos e materiais de fisioterapia para o CER III, móveis 
para o CER III, jogos e brinquedos para o CER III, aparelhos médicos para o CER III, 
ares condicionados e cortina de ar para os Dispensários de Medicamentos (Assistência 
Farmacêutica) pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ Nº: 02.877.958/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS:28,46,116,175.
VALOR TOTAL: R$ 1.106,95 (um mil cento e seis reais e noventa e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2020
CONTRATADA: FAM LTDA - CNPJ Nº: 10.393.891/0001-47
VENCEDORA DOS ITENS: 13,14,15,16,17,18,64,65.
VALOR TOTAL: R$ 28.434,40 (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e 
quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2020
CONTRATADA: LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES EPP - CNPJ Nº: 05.868.200/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS:01,02,143,144.
VALOR TOTAL: R$ 2.185,30 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 PROC. Nº 733/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para uso nos cursos de beleza, oferecidos pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Lorena aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, 
conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: UNHA & COR LTDA ME - CNPJ Nº: 17.513.233/0002-71
VENCEDORA DOS ITENS:18,20,26,36,37,43,47,49,50,51,55,59.
VALOR TOTAL: R$ 1.509,00 (um mil quinhentos e nove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2020
CONTRATADA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME - CNPJ Nº: 19.750.321/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,
27,28,29,30,
31,32,38,39,40,41,42,44,45,46,48,52,53,54,56,57,58,60,61,63.
VALOR TOTAL: R$ 7.088,53,00(sete mil e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 PROC. Nº 734/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso nos cursos de corte e costura, artesanato e pintura 
em tecido, oferecidos gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade às pessoas de 
situação de vulnerabilidade social. conforme descrição no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ Nº: 02.877.958/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS:04,17,39,42,75.
VALOR TOTAL: R$ 586,30 (quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

ERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 27/19 – PP nº02/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº: 02.666.114/0001-09
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 27/19, decorrente do Processo Licitatório nº 16/19, Pregão Presencial 
nº 02/19, firmado em 01 de março de 2019, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 01 de março de 2020.
Cláusula Terceira: Fica reajustado o valor do contrato, abaixo do índice contratual (IGP-M),
por acordo entre as partes, no percentual de 4% (quatro por cento), perfazendo o montante
de R$ 28.823,65 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)
ao valor global do contrato, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a
partir da assinatura do contrato original.
Cláusula Quarta: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 749.413,53 (setecentos
e quarenta e nove mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e três centavos).
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: 28/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 109/2020SUP; 590/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
01(um) refrigerador/geladeira 342L, conforme exigências estabelecidas no projeto básico, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
CONTRATADA: LOJAS CEM S/A  - CNPJ Nº: 56.642.960/0054-11

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 108/2020SUP; 1252/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de coffee break para 100 (cem) pessoas, para atender as necessidades da 
Secretaria de Meio Ambiente. CONTRATADA: M.A. DA SILVA CAVALCA ME - CNPJ Nº: 
31.968.973/0001-42

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PP Nº 18/2020– PROC. Nº 76/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo Contratação de empresa especializada para 
locação de contador automatizado de células e manutenção de equipamento de back-up, 
para atender as necessidades do laboratório de análise clínicas de Lorena pelo período 
de 12 meses, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS 
LTDA - CNPJ Nº: 02.531.792/0001-56
Valor Total: R$ 202.975,92(duzentos e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e 
noventa e dois centavos)

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Chamada Pública nº 01/2019 – Processo nº 212/2019
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no 
Processo de Licitação que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. 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.

GRUPO DA FRATERNIDADE "IRMÃO ALTINO”
RUA ÁLVARES CABRAL, 381 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ- SP

 CEP 12505-070 - FONE: (12) 3132-7959 - CNPJ 48 548 184/0001-55
www.irmaoaltino.com.br   -  E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

ASSEMBLÉIA GERAL
Prezado Associado

Pelo presente, ficam convocados todos os associados efetivos do Grupo para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 23/03/2020 às 19:00hs em primeira 
convocação, na sede do Grupo da Fraternidade “Irmão Altino”, sito à Rua Álvares Cabral nº 
381, Campo do Galvão, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1- Aprovação do Relatório das Atividades Sociais;
       
2- Apreciação e aprovação das Atividades Econômico-financeiras do Grupo; 

3- Outros assuntos de interesse da Organização

Esclarecemos que não havendo, na hora supra citada, número legal de associados efetivos 
presentes para a instalação da Assembléia Geral Ordinária em primeira convocação, esta 
será realizada em segunda convocação trinta (30) minutos após, com qualquer número 
de sócios.
Guaratinguetá, 12 de março de 2020.

Icléa Maria Giffoni dos Santos                 Fernanda F. Faria Muriano 
      Diretor Secretário         Diretor Executivo

Dúvidas?
Entre em contato!

0800 20 20 120
Metros cúbicos

Entenda seu hidrômetro
Ele serve para uma cobrança justa, 

com base no que foi consumido.

Estado apura se idoso é terceira 
vítima fatal de dengue em Cruzeiro

Cidade tem 1.861 infectados; região tem 13 casos suspeitos de coronavírus
Lucas Barbosa
Cruzeiro

Enfrentando uma epidemia 
de dengue, Cruzeiro aguarda 
um posicionamento do Esta-
do para confirmar a morte de 
seu terceiro morador em de-
corrência da doença no ano. 
Residente da região central 
da cidade, o idoso de 73 anos 
morreu na última terça-feira 

em São José dos Campos.
De acordo com a Prefeitura 

de Cruzeiro, o morador, que 
não teve o nome revelado, 
foi levado por parentes à 
Santa Casa do município, em 
6 de fevereiro, se queixando 
de fortes dores no corpo. 
Submetido a exames, o apo-
sentado foi diagnosticado 
com dengue, permanecendo 
internado até 18 de feverei-
ro na unidade, quando foi 

liberado após apresentar 
uma melhora significativa 
em seu quadro clínico. Dez 
dias depois ele foi internado 
novamente no hospital com 
sintomas da doença. 

Após ter seu caso agrava-
do devido a uma encefalite 
(inflamação no cérebro), o 
paciente foi transferido no 
último dia 6 para o Hospital 
Municipal Doutor José de Car-
valho Florence, em São José 

dos Campos, onde morreu na 
manhã da última terça-feira. 

A causa do óbito está sen-
do investigada pela equipe 
técnica do Instituto Adolfo 
Lutz, gerido pelo Estado, já 
que o idoso possuía outros 
problemas de saúde. O órgão 
estadual deverá revelar o re-
sultado do exame necropsial 
até o fim desta semana.

Caso seja confirmada, esta 
será a terceira morte causa-
da por dengue no ano em 
Cruzeiro, que contabiliza 
1.861 casos da doença até o 
momento. 

Primeira vítima fatal, o apo-
sentado Osvaldo Raimundo 
da Silva, que tinha 81 anos, 
morreu em 13 de fevereiro 
na Santa Casa. Morador do 
bairro Parque Primavera, 
Silva foi internado na uni-
dade em 5 de fevereiro com 
quadro hemorrágico. 

A segunda vítima foi a 
assistente social Linda Men-
donça, que possuía 60 anos e 
morava no Centro. Internada 
no último dia 23, a moradora 
morreu dois dias depois na 
Santa Casa de Cruzeiro. 

Além de Cruzeiro, os mu-
nicípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) que 

enfrentam epidemias da 
doença são Aparecida (453), 
Guaratinguetá (1.087), Lo-
rena (1.412), Potim (1.410) 
Pindamonhangaba (328) e 
Ubatuba (341). 

Coronavírus: O Estado 
divulgou na tarde da últi-
ma terça-feira um balanço 
que revelou que a RMVale 
possui 13 casos suspeitos 
de coronavírus, distribuídos 
por Cachoeira Paulista (1), 
Caçapava (2), Lorena (2), 
São José dos Campos (8) e 
Taubaté (2). 

Em Lorena, uma mãe e 
uma filha, que não tiveram 
as idades divulgadas, perma-
necem isoladas em casa. De 
acordo com a Prefeitura, a 
jovem desembarcou recente-
mente da Itália apresentando 
cansaço e dor de garganta, 
principais sintomas da do-
ença. Já que teve contato 
com a filha, a mãe também 
é monitorada pela secretaria 
de Saúde de Lorena. 

O município, no último dia 
29, teve um caso da doença 
descartado pela Secretaria de 
Estado da Saúde. Diagnosti-
cada com dengue, a mulher 
de 56 anos havia viajado no 
início de fevereiro às cida-
des italianas de Florença e 
Veneza. 

A Prefeitura de Cachoei-
ra Paulista revelou que a 
moradora suspeita de ter 
contraído a doença retor-
nou da Itália no último dia 
1, começando a passar mal 
oito dias depois. Ela também 
permanece em isolamento 
familiar. A idade e o bairro 
da mulher foram revelados.  
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Servidores comemoram 4,31% de 
reajuste na Prefeitura de Cruzeiro
Sindicato garante que acerto com o município manteve condições da entidade;  
Governo de Thales Gabriel destaca que plano de carreira segue em andamento

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Sem embate entre sindi-
cato e Prefeitura, o reajuste 
dos servidores municipais 
de Cruzeiro foi aprovado na 
Câmara na primeira sessão 
de março. Por unanimidade, 
os parlamentares aprova-
ram aumento de 4,31% nos 
vencimentos dos funcioná-
rios. O valor é referente a 
equiparação da inflação.

O aumento foi justamente 
o que a categoria exigiu da 
administração na primeira 
rodada de negociação. O 
presidente do Sindicato 
dos Servidores de Cruzei-
ro, Júlio Cesar, garantiu 
que não houve maiores 
embates, já que o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) entendeu que o pe-
dido da categoria estava 
de acordo com a realidade 
econômica do munícipio. 

“O prefeito cumpriu mesmo 
tudo que tinha falado. Ainda 
assim, fiz questão de estar 
presente, para saber o que 
estava acontecendo durante 
a elaboração do projeto que 
foi feito pela Prefeitura e 
enviado para a Câmara”, 
contou o presidente da 
entidade.

Cesar explicou que o sa-
lário-base do funcionalismo 
público passou dos R$ 1 mil, 
para R$ 1.090, ou seja, 9% 
de aumento. Ele disse que a 
porcentagem do reajuste foi 
justamente em cima do novo 
valor estabelecido por lei. 
“Existe uma lei que o salário 
dos servidores não pode ser 
menor do que o mínimo, e 
quando o Governo Federal 
reajustou os salários para 
R$ 1.045, automaticamente 
teríamos que ter esse reajus-
te. O nosso pedido foi para 
que o aumento tivesse como 
base justamente esse novo 
valor”, explicou.

Obra de pavimentação em Cruzeiro; servidores passam a contar com reajuste de 4,31% aprovado

Foto: Reprodução PMC

Atualmente, cerca de 
novecentos funcionários 
da Prefeitura recebem o 
valor mínimo da categoria, 
ou seja, R$ 1.090. Ainda 
durante a sessão, os vere-
adores também aprovaram 
reajuste de 15% no cartão 
alimentação. O benefício 
passou de R$ 227 para 
R$320.

O presidente do Sindi-
cato revelou que agora a 
principal luta da categoria 
será conseguir a aprovação 
do plano de carreiras para 
o funcionalismo público. 
Segundo o vereador e vi-
ce-presidente da Câmara, 
Jorge Luiz dos Santos, o Jor-
ge Currila (PV), a matéria 
deve ser votada em breve 
na Casa. “Eu já participei 
de algumas reuniões da pre-
feitura sobre essa questão, 
e até onde eu sei o plano 
de carreira já está pronto. 
Acredito que até o fim do 
mês poderá ser colocado em 
votação aqui na Câmara”, 
finalizou.

Apesar da afirmação dada 
pelo vereador, a assessoria 
de imprensa da Prefeitura 
afirmou que o plano de 
carreira dos servidores está 
em andamento, e que não 
existe previsão de imple-
mentação. A nota diz que a 
intenção da administração 
é colocá-lo em votação ain-
da este ano.

Aparecida prepara remoção de carros abandonados
Levantamento identificou quase noventa veículos em situação irregular; carros identificados serão adesivados

Bruna Castro
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
anunciou a abertura de lici-
tação para contratação de 
empresa responsável em re-
tirar os automóveis abando-
nados nas ruas e avenidas. O 
processo, que tem previsão 
de 45 dias até o fechamento 
do contrato, ocasionou a 
suspensão temporária da 
retirada dos carros.

A decisão surgiu após 
o descumprimento da lei 
municipal nº 3.995, que 
proíbe o abandono ou esta-
cionamento de veículos que 
não estejam em condições de 
circular em vias públicas do 
município.

O documento também cita 
as características para que 
os automóveis sejam consi-
derados fora das condições 
de utilização, como a falta 
parcial ou total dos vidros, 
ausência de rodas, pneus, 
motores e placas, falta de 

sinalização para pneus fura-
dos e carroceria em estado 
avançado de deterioração.

O secretário de Segurança 
Pública e Trânsito, Francisco 
Chagas de Oliveira, salientou 
que os proprietários já estão 
recebendo as notificações do 
Executivo para a retirada vo-
luntária dos carros. “A gente 
faz a notificação através de 
documento oficial. Toda 
vez que identificamos um 
veículo abandonado abrimos 
um processo na secretaria 
de Segurança e Trânsito, e 
nesse processo consta que 
o veículo está em situação 
de abandono”.

Apesar do decreto que 
regulamenta a apreensão, 
foram contabilizados até 
noventa automóveis irre-
gulares. Antes da licitação, 
os agentes públicos iam até 
o local para registrar em 
imagens e realizar as iden-
tificações.

Os proprietários notifi-
cados têm trinta dias para 

Foto: Marcelo A dos Santos

retirar os carros das ruas, 
caso o prazo seja excedido os 
veículos serão direcionados 
ao pátio municipal. Por lei, 
os donos podem recorrer 
realizando o pagamento 
das taxas de guincho e es-
tadia em até sessenta dias, 
excedido esse período, os 
automóveis são leiloados ou 
descartados.

A população pode enca-
minhar as denúncias à ou-
vidoria do município pe-
los telefones 3104-4010; 
3105-6110 ou 3105-1367, 
e pelos e-mails ouvidoria@
aparecida.sp.gov.br ou tran-
sitoaparecida@gmail.com. 
O morador que tiver infor-
mações também pode se 
apresentar pessoalmente ao 
Departamento de Trânsito, 
que fica à avenida Padroeira 
do Brasil, nº1.120.

Região – Desde 2013 a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
remove os carros abandona-
dos nas ruas. Se o proprietá-
rio não fizer a remoção dos 

veículos em até 72 horas, os 
automóveis receberão um 
adesivo de identificação. O 
prazo para a retirada após 
esse processo é de cinco dias.

Pinda tem obras de pavimentação e galeria na região central
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso e Anel Viário recebem equipes da secretaria de Obras e Planejamento

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após diversas reclamações 
de moradores acerca das 
condições e também danos 
aos carros, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou 
as obras de pavimentação no 
Anel Viário, que faz ligação 
da região central até a rodo-
via Presidente Dutra. Outra 
ação é realizada é prevenção 
à erosão, na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

As obras no Anel Viário 
tiveram início na última 
segunda-feira e integram as 
melhorias asfálticas que têm 
sido feitas pela secretaria de 
Obras e Planejamento. A eta-
pa tem como função corrigir 
o pavimento asfáltico que 
está em condições críticas, 
além de realizar a manu-
tenção em locais em que a 
movimentação de veículos é 
mais intensa. 

“Aquela área (Anel Viário) 
certamente foi prejudicada 
por se tratar de um asfalto 
antigo. Consequentemente a 
superfície teve suas danifica-
ções ao longo tempo, também A avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pinda que também recebe obras de infraestrutura

Foto: Bruna Silva

por veículos pesados, o que 
ocasionou fissuras e infiltra-
ção”, comentou a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, o recape-
amento tem sido feito desde 
2017 por etapas diferentes e 
com planejamento financei-
ro. No trecho do Anel Viário 
os serviços devem ser con-
cluídos em até noventa dias, 
desde que não haja chuvas 
intensas ao longo do prazo 
definido.

O Deptran (Departamento 
de Trânsito) fez interdição nos 
trechos de obras. Há também 
faixas indicativas para evitar 
transtornos aos motoristas. 
Em trechos que há residên-
cias, o departamento deve 
contar com a compreensão 
dos moradores para que não 
estacionem ou circulem com 
o veículo durante a execução 
da pavimentação.

As melhorias na aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, principal via que 
dá acesso ao Centro, serão 
feitas pois houve a iden-
tificação de um buraco. A 
equipe especializada do 
departamento de Manuten-
ção e Logística constatou, 
em análise, a danificação 
na galeria de águas pluviais, 
porque uma das paredes 
sofreu infiltração que provo-
cou o afundamento do solo 
devido ao vazamento. Por 
isso a terra cedeu e a base 
do asfalto foi perdida.

Marcela afirmou que a 
ação é de prevenção à uma 
possível erosão do solo. O 
período estimado para dura-
ção das obras é de até quatro 
semanas, e o seu andamento 
depende das condições climá-
ticas na cidade. Durante esse 
tempo os motoristas devem 
estar atentos às equipes que 
operam no local.

Em Lorena, a terceiri-
zação do serviço de reco-
lhimento acontece desde 
2018, com a aprovação 
do projeto de lei comple-

mentar que alterava a lei 
de 2014. O prazo para que 
os condutores retirem seus 
veículos também é de cinco 
dias.

Carro abandonado em rua de Aparecida; Prefeitura passa a remover veículos e multar proprietários
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