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O EXTRAORDINÁRIO 
GALAXY S21 5G
COM O PRIMEIRO 5G 
DO BRASIL.

Aparelho sem carregador e fone, conforme comunicado pela fabricante. Mais informações acesse o site https://samsung.com.br/”. A funcionalidade DSS é estágio inicial da tecnologia 5G e, para usufruir do serviço, o cliente deverá ter aparelho compatível. Para
consultar as localidades com rede 5G DSS, aparelhos compatíveis e ter mais informações, acesse www.claro.com.br/5G. Oferta válida para clientes pessoa física no plano indicado de 05/3/2021 a 4/4/2021, ou enquanto durarem os estoques. Oferta de 12 vezes de
R$215,99 considera o valor de lançamento do smartphone Samsung Galaxy S21, ou valor à vista de R$ 2.589,00, no Claro Pós 360GB (240gb franquia livre +120gb extraplay) com assinaturas Netfl ix e Conmebol inclusas, por R$ 449,99/mês no combo Multi”. A
contratação dos apps da oferta é opcional e realizada de forma avulsa, sendo que qualquer custo com mensalidades, conteúdo ou utilização poderá ser integralmente do USUÁRIO. Consulte condições. Oferta sujeita à fi delização, análise de crédito e multa
contratual. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada em conformidade com o regulamento de qualidade da Anatel vigente. Consulte mais informações em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Habilitado para
tecnologia 5G. Consulte sua operadora. Promoção válida de 8/3 a 4/4/2021. Na compra dos seguintes produtos, você ganha os respectivos vouchers para compra de produtos Samsung de acordo com os modelos: Galaxy S21 Ultra: voucher de R$1.000; Galaxy S21+:
R$750; Galaxy S21: R$ 500. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br. Para participar da ação, é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você na promoção de lançamento do Galaxy S21 no período de 1/4 a 2/5/2021. O prazo de
recebimento do(s) produto(s) resgatado(s) é de até 30 dias a partir da data de uso do voucher da promoção de lançamento do Galaxy S21. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.

Cachoeira segue sem obstetra quatro 
meses após corte de Mota na Saúde
Serviço, suspenso um dia depois das eleições, enfrenta dificuldade financeira; Mineiro negocia contratação

A população de Cachoeira 
Paulista continua sem o 
atendimento de obstetrícia 
no Ambulatório Municipal 
de Especialidades, quatro 
meses após o serviço ter 
sido paralisado ainda na 
gestão de Edson Mota (PL). 
O corte das consultas e o des-
ligamento dos profissionais 
foi decidido sem nenhum 
motivo plausível.

A medida, que gerou re-
volta entre os moradores, 
foi decretada no dia 16 de 
novembro do ano passado, 
um dia depois da derrota de 
João Bosco Torrada (PL), que 
tinha o apoio de Mota, nas 
eleições que colocaram An-
tônio Carlos Mineiro (MDB) 
na Prefeitura.

Foi nesta data que todas 
as pacientes que tinham 
consultas agendadas com 
a obstetra receberam a in-
formação da Santa Casa de 
Misericórdia que a médica 
seria desligada e só seria 
substituída na gestão do 
próximo prefeito eleito (Mi-
neiro).

Sem recursos, o serviço 
segue paralisado. “Não temos 
verba para a contratação, 
mas estamos nos esforçando. 
Ainda não consegui con-
tratar”, destacou o prefeito 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista 

ao Atos no Rádio. A dívida 
total da cidade, herdada de 
Edson Mota, é de quase R$93 
milhões.

Apesar das dificuldades 
apresentadas pelo prefeito, 
a Saúde já busca condições 
de estruturar o setor para 
retomar o atendimento. “No 
momento a gente está na 
tratativa para a contratação 
do obstetra pelo ambulató-
rio, mas devido a escassez de 
profissionais, a gente está com 
dificuldade para isso”, frisou o 
secretário de Saúde Gabriel 
Tadeu Rodrigues.

Uma dessas pacientes era 
Talitha Schubert, que estava 
na sua 35ª semana de ges-
tação. A solução encontrada 
pela cachoeirense foi procu-
rar assistência em Lorena. 
Após o nascimento do seu 
bebê, ela obteve a supervisão 
de um profissional particular.

“Em dezembro, na Santa 
Casa de Lorena, uma pro-
fissional percebeu que não 
dava mais pra ficar adiando a 
minha cesariana, porque a mi-
nha filha estava sendo gerada 
com a placenta baixa. Eu tive 
uma cirurgia bem delicada, 
com o risco de ter que tirar 
o útero, mas graças a Deus 
ocorreu tudo bem. Agora eu 
pago um profissional particu-
lar para conseguir dar conti-
nuidade no acompanhamento 
com a minha filha e comigo”, 
contou Talitha.

De acordo com o secretá-
rio de Saúde, o atendimento 
pré-natal para gestantes é 
realizado pelos médicos das 
ESF’s (Estratégia Saúde da 
Família) e pelas enfermeiras 
que são capacitadas para fa-
zer esse tipo de atendimento. 
As pacientes que apresentam 
riscos de complicações na 
gravidez são referenciadas 
para o pré-natal de alto risco 
de Lorena.

A cidade apresenta ao 
total nove ESF’s com três 
extensões rurais (contempla 
um médico, um enfermeiro, 
um técnico, um dentista e 
um auxiliar de dentista) e 
dois ambulatórios – o do 
posto do AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) e 
o da Santa Casa. As especia-
lidades oferecidas são orto-
pedia, cardiologia, pediatria, 
gastroenterologia, otorri-
nolaringologia, psiquiatria, 
oftalmologia e cirurgia geral, 
além de consultas com fisio-
terapeuta, fonoaudióloga e 
psicóloga.

“Estamos contratando uro-
logista, mais um pediatra, 
endocrinologista, e na ten-
tativa de um neurologista 
também. A previsão de con-
tratação é no máximo nas 
próximas duas semanas. 
Com algumas especialida-
des já está bem avançada a 
tratativa”, realçou Gabriel 
Rodrigues.Área de atendimento na Santa Casa; Cachoeira Paulista segue sem obstetrícia após quatro meses fechada

Foto: Arquivo Atos

área de embarque do Viva Pinda, no Centro; serviço é alvo de reclamações, agora discutidas por comissão

Comissão da Câmara fiscaliza transporte em Pinda
Vereadores participam de debate com o prefeito e Viva Pinda por melhorias no atendimento à população

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na últi-
ma semana, a criação de uma 
comissão para fiscalizar o 
transporte público. A propos-
ta é ampliar o debate sobre o 
serviço, hoje realizado pela 
empresa Viva Pinda e alvo 
de reclamações na cidade.

O novo órgão da Casa será 
presidido por Renato Cebola 
(PV) e contará também com 
Herivelto Vela (PT), Julinho 
Car (PODE), Francisco Nor-
berto Silva, o Norbertinho 
(PP) e Regina Célia Daniel 
Santos, a Regininha (PL), no-
meada em vaga cedida pelo 
companheiro de partido, 
Carlos Eduardo de Moura, 
o Magrão.

A comissão atuará com 
foco nos problemas enfrenta-
dos por passageiros, empre-
sa e funcionários do setor. 
Logo após a formação do 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

grupo, os vereadores pon-
tuaram que se a empresa de 
transporte público desejasse 
permanecer na cidade, deve-
ria passar a atender os usu-
ários de maneira satisfatória 
e não da maneira que vem 
ocorrendo.

Ainda na semana passada 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) recebeu, novamente, os 
vereadores e os responsáveis 
pela Viva Pinda para debater 
os problemas do transporte 
público. Entre as queixas da 
população apresentadas na 
reunião, o valor da passagem, 
horários de pico com aglo-
merações e os trajetos feitos 
pelas linhas.

Durante o encontro, os 
responsáveis pela Viva Pin-
da indicaram déficit finan-
ceiro, uma vez que desde 
setembro de 2018 não há 
reajuste na tarifa de ônibus, 
que hoje opera em R$ 4,40. 
Eles também destacaram a 
queda no número de passa-
geiros. “Apesar das dificul-

Foto: Bruna Silva

dades, ainda assim fizemos 
algumas alterações visando 
beneficiar a população em 
algumas linhas e renovamos 
a frota com veículos novos. 
Estamos à disposição para 
discutirmos alternativa que 
seja positiva para todos os 
lados”, ressaltou o diretor 
da empresa, Hélio Camilo 
Marra.

Diante de todas as recla-
mações, o Município busca o 
alinhamento com a Viva para 
melhoria do atendimento à 
população. A Secretaria de 
Negócios Jurídicos propôs 
alternativas que possam 
garantir o reequilíbrio fi-
nanceiro, sem danos aos 
usuários e novos encontros 
estão sendo agendados para 
análise das planilhas.

Mais um ano – Mesmo 
foco de críticas, o contrato 
entre a Prefeitura e a con-
cessionária foi prorrogado. 
O Viva Pinda segue atuando 
na cidade pelo menos até 31 
de dezembro deste ano.
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FOI O FIM DAS MÃOS LIMPAS!
Desde quando começou em 

2014, a Lava Jato foi comparada 
inúmeras vezes - com razão - à 
Mãos Limpas, operação que inves-
tigou a corrupção nos níveis mais 
altos da política e do empreende-
dorismo da Itália. 

Entre 1992 e 1994, uma equipe 
de cinco magistrados do ministério 
público de Milão, liderados pelo 
juiz Antonio Di Pietro, sacudiu as 
fundações do país. 

Em dois anos, o judiciário emi-
tiu cerca de 1.300 condenações e o 
valor da propina foi estimado em 
centenas de bilhões de euros. 

O estopim foi o descobrimento, 
em 17 de fevereiro de 1992, de 
uma pequena quantia de Euros, 
equivalente a 3.500, paga por um 
empresário a Mario Chiesa, impor-

tante membro do partido socialista.
Durante as investigações e os 

sucessivos processos, as cúpulas 
de todos os grandes partidos, desde 
o partido socialista à democracia 
cristã, foram chamadas a depor 
nos tribunais e sofreram pesadas 
condenações

O primeiro-ministro socialista 
da época Bettino Craxi, em discurso 
no Parlamento, admitiu que o caixa 
dois era prática comum em todos os 
partidos. 

Nas eleições de 1994, ele não 
conseguiu se reeleger e, tendo 
perdido a imunidade parlamentar 
e temendo ser preso a qualquer 
momento, fugiu para Tunísia onde 
viveu até sua morte em janeiro de 
2000. 

Enquanto foragido, foi conde-
nado a mais de dez anos de prisão.

Silvio Berlusconi, apelidado de 
“il cavaliere”, tirou proveito de seu 
cargo e de seu poder midiático. 

Percebendo a lacuna política 
criada pelas condenações da opera-
ção Mãos Limpas – que acabou com 
os quatro maiores partidos italianos 
–, ele criou um partido próprio e 
conseguiu se eleger. 

Como primeiro-ministro, conse-
guiu escapar de numerosos proces-
sos sofrendo uma condenação por 
crimes fiscais só em 2013.

O magnata Silvio Berlusconi, 
que representava uma figura de 
ruptura externa ao sistema político, 
em poucos meses, fundou o movi-
mento Forza Itália e, com o apoio de 
suas tevês, conquistou as eleições, 
tonando-se primeiro-ministro, em 
março de 1994. 

Berlusconi dominou a cena polí-
tica italiana durante 20 anos. 

Ironicamente, Berlusconi era 
um dos principais financiadores 
de Craxi e do partido socialista e, 
também, estava envolvido na in-
vestigação. 

Para seu ministério convidou 
dois magistrados de Mãos Limpas, 
Antonio Di Pietro e Piercamillo 
Davigo, para integrar os ministérios 
e dar uma cara de moralidade ao 
novo governo. 

Apesar do apoio popular e da 

mídia, a equipe de juízes que con-
duziu a operação Mãos Limpas 
sofreu duros ataques por parte da 
política, recebeu ameaças de morte 
e foi vítima de complôs e dossiês.

Sob pressão, no fim de 1994, o 
juiz Antonio Di Pietro abandonou 
a magistratura e as investigações.

Foi o fim de Mãos Limpas!
No entanto, sua aprovação po-

pular havia atingido 80% e ele era 
visto como um verdadeiro herói 
nacional. 

Em 1996, aceitou o cargo de mi-
nistro no recém-empossado governo 
de centro-esquerda de Romano Pro-
di e, em 1998, fundou seu partido 
Itália dos Valores, cujo objetivo era 
a moralização da vida pública. 

Em 2012, um suposto escândalo 
sobre seu patrimônio, revelado por 
uma investigação jornalística, pôs 
fim a sua experiência política.

O ministro Fachini concede 
habeas corpus para declarar a in-
competência da 13ª. Vara Federal 
de Curitiba que julgou os quatro 
processos que envolvem o ex-presi-
dente – o triplex, o sítio de Atibaia, 
o terreno do Instituto Lula e o de 
doações para o mesmo instituto.

Qualquer coincidência é mera 
semelhança.

Tutti buona gente!
É o fim da Lava Jato!

Qualquer coincidência 
é mera semelhança

“Não há nada tão 
desesperador como 

não ter uma nova razão 
para ter esperança”

 Maquiavel

Hospitais em Lorena e 
Cruzeiro têm ocupação 
recorde de leitos de UTI
Santa Casa chega a 113% no tratamento intensivo contra 
coronavírus enquanto Unimed bate 180%; cidade sob atenção

A Prefeitura de Lorena confirmou 
na manhã desta sexta-feira (12) que 
o município voltou a ultrapassar o 
índice de 100% dos leitos de UTI ocu-
pados para os pacientes infectados 
pelo novo coronavírus na Santa Casa. 
Horas depois, em novo boletim, os 
números são inda mais alarmantes, 
com 113% de unidade de tratamento 
intensivo no hospital da entidade e 
outros 180% na Unimed. A condição 
também é preocupante em Cruzeiro.

Essa é a segunda vez que Lorena 
registra ocupação maior que 100% 
de seus leitos de UTI. A Santa Casa 
de Misericórdia dispõe de 15 leitos 
de UTI (Unidade de Pronto Atendi-
mento) e 38 clínicos. Atualmente, o 
número de internados são de 17 e 
19 respectivamente. Além disso, 44 
pacientes seguem com o tratamento 
domiciliar.

A rede privada também está com 
superlotação, chegando a 180% de 
leitos ocupados de UTI (capacidade 
de nove leitos) e 80% de clínicos 
(capacidade de dez leitos).

Na manhã da sexta-feira, o se-
cretário de Saúde, Antônio Carlos 
Rechdan Fabreti, destacou os dados 
do município em participação de 
audiência pública na Câmara. Logo 
em seguida, durante entrevista ao 
programa Atos no Rádio, ele infor-
mou que vai iniciar as tratativas com 
a administração da Santa Casa para 
ampliação dos leitos. “Nós sabemos 
e já conversamos com Dario (Costa, 
superintendente da Santa Casa). Na 
necessidade, podemos criar mais cin-
co leitos de UTI, então nós ficaríamos 
com 25 leitos. No ano passado, nós 
chegamos a ter lotação maior do que 
essa até, mas na situação de hoje, o 
número de atendimento no Pronto 
Atendimento, é bem provável que 

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

vamos precisar de mais cinco leitos”, 
frisou Fabreti, que destacou a necessi-
dade de apoio popular. “Mas também, 
se não haver essa conscientização, 
não vai haver leito para todo mundo. 
A população tem que usar a máscara, 
manter o distanciamento, praticar 
a higiene com as mãos e manter os 
protocolos sanitários, senão, não vai 
ter UTI suficiente para todo mundo”.

Vacinação – Neste sábado, a Prefei-
tura de Lorena inicia a fase de vacina-
ção dos idosos com 75 e 76 anos. As 
doses serão aplicadas no CSU (Centro 
Social Urbano), das 8h às 16h, com 
distribuição de senhas a partir das 
7h30. De acordo com a secretaria de 
Saúde, o município recebeu 866 doses 
das vacinas contra a Covid-19, o que 
representa 90% do público-alvo. A 
pasta informou que durante a semana, 
as 10% restantes devem ser mandadas 
pelo Estado.

De acordo com o último boletim 

epidemiológico divulgado pela Pre-
feitura, Lorena tem 4.127 casos con-
firmados, 350 suspeitos e 90 óbitos 
confirmados pela Covid-19.

Cruzeiro – Com atendimento refe-
rência para as sete cidades do Vale 
Histórico, a Santa Casa cruzeirense 
também tem números preocupantes. 
Até esta quinta-feira (o boletim de 
sexta-feira não havia sido publicado 
até o fechamento desta matéria), Cru-
zeiro registrava 100% de ocupação 
nos leitos de UTI da Santa Casa, que 
tinha ainda 90% nos leitos de suporte 
ventilatório pulmonar e 93% da clínica 
médica. No Cisa (Centro Integrado 
de Saúde), a clínica médica tem 12% 
de ocupação. O município registrava 
2.956 casos confirmados e 73 óbitos.

Em toda RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) 133.048 casos foram confir-
mados e 2.482 pessoas morreram 
pela doença.

Leito de UTI da Santa Casa de Lorena; hospital atinge 113% de ocupação na segunda 

Foto: Marcelo A. dos Santos 

Famílias beneficiadas em Pinda 
esperam novos apartamentos 
do CDHU ainda para este mês
Contemplados participaram do sorteio de endereços nesta semana

As famílias contempladas com 
apartamentos em Moreira César, 
da CDHU (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional Urba-
na), participaram do sorteio de 
endereços, na última terça-feira 
(9). A expectativa é que ao menos 
quarenta contemplados recebam 
as chaves nas próximas semanas.

De acordo com a Companhia, 
até o fim do primeiro semestre 
o processo deve ocorrer para 
quase duzentos grupos familia-
res. O processo de determinação 
dos endereços segue as normas 
de classificação das famílias 
habilitadas, em ordem decres-
cente em cada núcleo familiar.  
Os grupos que tiverem pessoas 
com deficiência, idosos e policiais 
terão os endereços escolhidos 
primeiramente.

Com investimento de R$19 
milhões, cerca de 230 imóveis 
foram construídos no Loteamen-
to Karina, em Moreira César. 
Os apartamentos contam com 
área de 58m² com sala, cozinha, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

banheiro, área de serviço e dois 
dormitórios. Ao menos 16 blocos 
farão parte do empreendimento, 
viabilizado por meio de uma cola-
boração entre CDHU e Município, 
que doou a área para construção.

Foto: Reprodução PMP

Conjunto habitacional do CDHU nem Pindamonhanagaba; famílias acertam localização

Vislumbrando novas parcerias, 
o prefeito Isael Domingues (PL) 
enfatizou que vem trabalhando 
para identificar novas áreas para 
construção de mais moradias em 
Pinda.
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Potabilidade da água garante mais saúde para população

 A potabilidade da água 
é um assunto importante 
quando se fala em saúde 
pública. Segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), existem cerca de 
748 milhões de pessoas 
que não possuem acesso 
à água potável no mun-
do e aproximadamente 
1,8 bilhão que faz uso de 
água contaminada. Ao fa-
zer uso de água imprópria, 
diversas doenças podem 
surgir, como a diarreia, 
que é responsável por um 
grande número de mortes 
de crianças com menos de 
cinco anos de idade. Além 
desse problema, a água 
pode transmitir doenças 
como a cólera, febre tifoide 
e leptospirose.

A água potável é garan-
tida por meio de trata-
mentos, realizados pelas 
empresas de abastecimento 
nas cidades. Nas ETA’s 
(Estações de tratamento 
de água), a água passa 
por processos que retiram 
todas as substâncias que 
podem causar danos à saú-
de e, periodicamente, são 
feitas análises físico-quími-
cas e bacteriológicas para 
garantir que ela atenda aos 
padrões de potabilidade. 
Porém, a qualidade da água 
além de ser responsabilida-
de da empresa que fornece 
também é do consumidor, 
que deve realizar a limpeza 
da caixa d’água periodica-
mente e manter em bom 
estado as tubulações e 
canos do imóvel.

A Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água em Piquete, 
iniciou a entrega do Relató-
rio Anual sobre a Qualida-
de da Água no município, 
cumprindo a lei federal 
(Decreto 5.440/05) sobre 
a divulgação dos dados de 
monitoramento. O material 
impresso é entregue em 
cada imóvel pelos leituristas 
da empresa e traz informa-
ções importantes referente 
ao processo de tratamento 
e abastecimento de água, 
dados sobre os mananciais 
utilizados para abastecimen-
to e as análises microbioló-
gicas, químicas e físicas de 
qualidade da água.

“Temos como um dos 
nossos pilares de atuação, 
a eficiência nos processos 
de tratamento e distribui-
ção de água. Controlamos 
a qualidade da água em 
todos os sistemas de abas-
tecimento, desde os manan-
ciais até que ela chegue aos 
imóveis, a fim de garantir 
qualidade, segurança e 
saúde para os moradores”, 
explica o diretor opera-
cional da Águas Piquete, 
Sérgio Bovo.

Segundo Bovo, para ter 
certeza de que a água está 
apropriada para o consumo 
humano, são realizados 
diversos testes, coletas de 
amostras e ensaios labora-
toriais.

“Seguimos todos os pro-
cedimentos de controle e 
de vigilância estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, 
com base em parâmetros fí-
sicos, químicos e biológicos 
preestabelecidos na Porta-
ria de Consolidação nº 05, 
anexo XX. Com comprome-
timento, trabalhamos para 
levar saúde e bem-estar 
para os moradores de Pi-
quete”, acrescenta o diretor.

Para mais informações ou 
dúvidas, a Águas Piquete 
disponibiliza aos clientes os 
resultados das análises e in-
formações complementares 
sobre a qualidade da água 
mensalmente nas faturas 
e no site www.iguasa.com.
br/piquete.

Da REdaçao
Piquete

Águas Piquete distribui Relatório Anual de Qualidade da Água para os moradores
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Prefeitura de Pinda mantém feira livre 
no Centro depois de pressão de feirantes 
Prefeitura chega a comunicar mudança de atividades 
ao Parque da Cidade, mas volta atrás após protestos; 
gestão promete ampliação e reorganização do espaço

Após a polêmica da mu-
dança da feira livre de 
Pindamonhangaba para o 
Parque da Cidade, a Pre-
feitura anunciou, no início 
desta semana, a permanên-
cia das atividades no Cen-
tro. A alteração seria para 
reduzir o risco de contágio 
por Covid-19. Apesar de ter 
voltado atrás da decisão, a 
administração municipal 
prometeu reorganizar e 
ampliar o espaço.

No último dia 7, passou 
a circular nas redes sociais 
um comunicado municipal 
afirmando a mudança da 
feira para o Parque, no 
próximo sábado (13). A 

Da Redação
Pindamonhangaba

medida previa o distancia-
mento entre os feirantes e 
barracas para garantir um 
atendimento seguro. De 
acordo com o documento, 
houve “diversas reclama-
ções recebidas, nos últimos 
meses, com relação as aglo-
merações ocorridas na feira 
livre”.

Insatisfeitos com a pro-
posta, os feirantes estiveram 
na Prefeitura, na segunda-
-feira (8), para uma reunião 
com o prefeito Isael Domin-
gues (PL) e o secretário de 
Administração, Marcelo 
Martuscelli, além de vere-
adores. “O prefeito passou 
uma missão para a gente 
atuar com mais força contra 
a aglomeração no merca-
do municipal e feira livre 
aos sábados e domingos, e 
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Em meio à crise econômi-
ca causada pela pandemia 
da Covid-19, a Prefeitura 
de Piquete tenta ampliar 
as chances de jovens que se 
preparam para o mercado 
de trabalho.

A administração está com 
inscrições abertas para um 
processo seletivo de estágio 
para os estudantes de nível 
superior, técnico e médio 

Da Redação
Piquete

Piquete abre processo para contratação de estagiários
Processo liberado pela Prefeitura na crise tem vagas para níveis superior, técnico e médio; auxílio chega a R$ 430

foram discutidas diversas 
possiblidades. Conversando 
com os feirantes, definimos 
que o modelo de ocupar 
mais espaço e expandir a 
feira livre entorno do mer-
cado é a melhor opção”, 
comentou o secretário.

De acordo com a Prefei-
tura, o objetivo é de pro-
porcionar ao espaço uma 
esquematização que di-
minua as aglomerações e, 
consequentemente, o risco 
de contaminação pelo vírus 
durante as compras. Outra 
expectativa é que os feiran-
tes cumpram os protocolos 
de biossegurança, assim 
como de distanciamento so-
cial, higienização e limpeza 
dos ambientes tanto para os 
funcionários quanto para os 
clientes.

de instituições públicas 
e privadas. As inscrições 
podem ser feitas através do 
site ciee.com.br até às 12h 
do próximo dia 22.

No ensino superior há va-
gas para ciências contábeis, 
agronomia, turismo, arqui-
tetura e urbanismo, edu-
cação física (bacharelado), 
engenharia civil, tecnologia 
em gestão empresarial, di-
reito, comunicação social 
(jornalismo, rádio, internet e 
tv e publicidade e propagan-
da), tecnologia em recursos 

humanos, enfermagem, 
farmácia, engenharia da 
computação, serviço social, 
educação física (licenciatu-
ra), gestão da tecnologia da 
informação, design, tecno-
logia em gestão financeira, 
tecnologia em análise e 
desenvolvimento de siste-
mas, nutrição, pedagogia, 
psicologia e administração 
de empresas.

Para o ensino técnico os 
postos abertos são para 
técnico em serviços jurí-
dicos, técnico em turismo, 

Galpão da feira livre de Pinda; após pedidos do setor, Prefeitura decide manter atividades na região central

técnico em administração, 
técnico em farmácia, técnico 
em radiologia, técnico em 
enfermagem, técnico em 
meio ambiente e técnico em 
edificações.

A carga horária é de seis 
horas diárias e a bolsa au-
xílio varia de R$ 350 a 
R$430 mensais mais auxílio 
transporte R$ 40 mensais. 
O edital sobre o novo pro-
cesso e mais informações 
sobre o processo podem ser 
acessados também pelo site 
ciee.com.br. Prefeitura fecha parceria com Ciee e tem inscrições abertas de estágio


