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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Lorena apresenta projeto orr hospital 
regional em encontro com João Doria
Ballerini detalha proposta para ampliar estrutura; Cruzeiro também busca apoio para sediar unidade

Lucas Barbosa
Lorena

Dando continuidade à busca 
pela implantação de um hos-
pital regional em Lorena, o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
entregou um projeto técnico 
ao governador João Doria 
(PSDB), na última terça-feira 
(20), em São Paulo. Além da 
necessidade, o documento 
aponta as vantagens técnicas 
que credenciam Lorena a 
sediar o aparelho público, um 
dos principais pontos do plano 
de governo do ainda candidato 
Ballerini, em 2020.

Acompanhado por parte de 
seu secretariado e do vereador 
Beto Pereira (DEM), o prefeito 
se reuniu com Doria no Pa-
lácio dos Bandeirantes, sede 
do governo paulista. Além 
do vice-governador, Rodrigo 
Garcia, e o secretário estadual 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, o encontro con-
tou também com as presenças 
do subsecretário estadual de 
Relacionamento com os Muni-
cípios e ex-prefeito de Taubaté, 
Ortiz Júnior, e o assessor da 
secretaria de Desenvolvimento 
Regional, Ivan Lima.

Elaborado pelo enfermeiro 
de Saúde Mental da Prefeitura 
de Lorena e ex-vereador Val-
demir Vieira, o Mafu, mestre 
em Ciências da Saúde, o estudo 
técnico apresenta diversos 
argumentos para que a cidade 
seja escolhida para abrigar 
um hospital regional. Entre 
eles, se destaca o fato de que 
Lorena já é referência para 
o atendimento de uma alta 
demanda de pacientes de 
outras 17 cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 

além da estratégica posição 
geográfica da cidade, que 
conta com acessos à rodovia 
Presidente Dutra e estradas 
intermunicipais que facilita-
riam o atendimento aos quase 
quinhentos mil moradores das 
sub-regiões do Circuito da Fé 
e Vale Histórico.

Outra justificativa aponta-
da pelo estudo é que Lorena 
possui uma consolidada estru-
tura de Saúde, já que abriga 
o AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) e o CER 
(Centro de Especialidades em 
Reabilitação).

Após a entrega do docu-
mento à Doria, a Prefeitura de 
Lorena aguarda uma análise 
e convocação para uma nova 
reunião.

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, no últi-
mo dia 13, Ballerini destacou 
que já participou de pelo me-
nos cinco encontros com re-
presentantes estaduais sobre 
o tema, alguns antes mesmo 
de ser eleito prefeito, quando 
ressaltou a necessidade da 
instalação de um hospital re-
gional. Apesar de não citar os 
nomes das cidades, o chefe do 
Executivo afirmou que rece-
beu recentemente o apoio de 
oito Câmaras da região para a 
escolha de Lorena como sede 
de uma possível unidade.  

Na ocasião, o prefeito desta-
cou que não encara como uma 
disputa a busca de Cruzeiro 
por também abrigar o hospi-
tal, já que independentemente 
da escolha do local, a imple-
mentação resultaria numa 
importante melhoria para a 
população de toda a região.

Há mais cinco anos manten-
do tratativas com o Estado, na 
tentativa de Cruzeiro receber 
um hospital regional, o pre-

feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) participou de uma reu-
nião virtual, em 17 de março, 
com autoridades estaduais so-
bre o tema. O encontro contou 
também com as participações 
dos prefeitos de Arapeí, Areias, 
Bananal, Lavrinhas, São José 
do Barreiro, Silveiras e Queluz, 
cidades que apoiam que Cru-
zeiro sedie o aparelho público. 
Em 22 de fevereiro, Fonseca 
já havia se reunido com o 
secretário estadual de Saúde, 
Jean Gorinchteyn, discutindo 
o tema em São Paulo.

Assim como Lorena, Cruzei-
ro aguarda também a análise 
do pedido e o agendamento 

de uma nova reunião com o 
Estado.

Além de São José dos Cam-
pos, apenas Taubaté e Ca-
raguatatuba contam com 
hospitais regionais na RMVale. 
A construção da unidade na 
cidade litorânea, iniciada em 
25 de julho de 2016 e com 
previsão inicial de entrega 
de até dois anos, foi marcada 
pelo atraso em sua conclusão. 
A data de inauguração da uni-
dade foi remarcada por três 
vezes pelo Estado até o início 
de 2020.  

Em 30 de março do ano 
passado, início da pandemia, 
Doria autorizou a abertura do 

O prefeito Sylvio Ballerini e o vereador Beto Pereira durante encontro com o governador João Doria, em São Paulo; Hospital Regional em pauta
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hospital em Caraguatatuba 
para o atendimento de víti-
mas da doença. Atualmente, 
oferece também à população 
do Litoral Norte exames e ci-
rurgias de alta complexidade.

Estado – A reportagem do 
Jornal Atos solicitou à secre-
taria estadual de Saúde infor-
mações sobre o andamento 
das análises dos pedidos feitos 
pelas prefeituras de Cruzeiro 
e Lorena para a implantação 
dos hospitais. 

Apesar de preferir não dar 
detalhes sobre a situação das 
solicitações, a pasta informou, 
em nota oficial, que é de praxe 
do Governo do Estado realizar 

reuniões com os gestores 
municipais para acompanha-
mento, análise e definições 
técnicas de ações regionais.

O documento afirma que 
a secretaria de Saúde se 
mantém à disposição para 
o diálogo e levantamentos 
municipais, principalmente 
em estratégias de controle 
e combate à pandemia que, 
neste momento, segue como 
eixo prioritário de atuação. 
A pasta enfatizou que “toda 
medida de caráter regional é 
definida conjuntamente, e in-
formada oportunamente com 
total transparência (trecho do 
documento)”.

Fotos: Bruna Silva

Espaço alterado para atendimento da Saúde no Alto do Cardoso; Prefeitura anuncia novas mudanças

Pinda reestrutura Saúde e UBS para o Alto Cardoso
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Visando a melhoria no 
atendimento aos moradores, 
a secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba anunciou, 
na última quinta-feira (22), 
uma série de mudanças na 
organização dos prédios 
públicos. A antiga sede da 
pasta passará a ser a Unida-
de Básica de Saúde do Alto 
Cardoso.

Segundo o Município, as 
mudanças trarão proximi-
dade entre população e os 
gestores da saúde, além de 
garantir avanços nos aten-
dimentos fisioterapêuticos. 
Todas as alterações foram 
viabilizadas após a mudança 

da sede da pasta para a ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, próximo ao Paço 
Municipal. Assim, o novo 
prédio alugado abrigará 
a administração as Saúde, 
Vigilâncias Sanitárias e Epi-
demiológica, Fisioterapia e 
Cerest (Centro de Referência 
Regional em Saúde do Tra-
balhador)

O espaço para a adminis-
tração da Saúde Municipal, 
como serviços de RH e regu-
lamentação de compras da 
pasta, no bairro do Parque 
das Nações, passará a ser, 
após as mudanças e ade-
quações, a Unidade Básica 
de Saúde do Alto Cardoso. 
A expectativa é que o equi-
pamento atenda moradores 
de bairros próximos como 

Socorro, Campo Alegre, Lo-
teamento Abílio Flores e 
Parque das Nações.

A promessa é que a UBS 
tenha clínico geral, gineco-
logista e pediatra, além de 
outros serviços. Atualmente, 
a população dessa região 
é atendida no Centro. “A 
medida agilizará nossos 
processos e contato, e trará 
mais proximidade num local 
com melhor acessibilidade 
e condições para os nossos 
servidores públicos”, comen-
tou a secretária de Saúde, 
Valéria Santos.

O prefeito Isael Domingues 
(PL) destacou ainda que as 
ações partiram de uma aná-
lise de custo e benefício para 
a cidade, com foco no acesso 
facilitado para a população.
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Com investimento de R$ 700 mil, 
obras do Centro Comunitário das 
Campinas entram na fase final

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Perto de atender um velho pedido 
dos moradores do bairro das Campi-
nas, a Prefeitura de Pindamonhanga-
ba anunciou que as obras do Centro 
Comunitário local estão próximas 
de ser finalizadas. A previsão é que 
o espaço seja entregue até o fim do 
primeiro semestre de 2021.

De acordo com a Prefeitura, mais 
70% dos serviços já foram conclu-
ídos. O novo espaço recebe os aca-
bamentos como reboco nas paredes 
internas e revestimento nos banhei-
ros e cozinha. O próximo passo é a 
pintura do Centro Comunitário e 
implantação de jardinagem. 

Com investimento de R$ 735 mil, 
a construção conta com área de 
400m² e é realizada pela empresa 
Marcondes Lima, vencedora de 
processo licitatório. A verba foi 
viabilizada através de emendas impo-
sitivas encaminhadas pelos antigos 

vereadores de Pindamonhangaba, 
Oswaldo Negrão (PL) e Toninho da 
Farmácia (PV).

Segundo a Associação de Morado-
res, este é “um sonho antigo de toda 
a população local”. A expectativa 
é que, em breve, haja um espaço 
adequado para que eles possam se 
reunir. “Essa obra vai ser importante 
para incrementar as atividades de 

convívio social, e com certeza com o 
final desta pandemia os moradores 
terão um agradável ponto de encon-
tro”, comentou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela Franco.

O Centro Comunitário está sendo 
construído ao lado do Ceap (Centro 
Educacional Avançado de Pindamo-
nhangaba), escola de tempo integral 
das Campinas.

A CPI DA VERDADE!
Finalmente, a CPI da Covid foi 

formada.
Evidente, que o Presidente fez de 

tudo e fará para “melar” a CPI de 370 
mil brasileiros mortos!

O país poderia evitar esta des-
graça? 

É o que cabe a esta CPI demons-
trar.

Quanto aos seus membros é o que 
temos disponíveis.

Infelizmente, no país, toda CPI é 
revestida de cunho político com dois 
objetivos: ressuscitar políticos do os-
tracismo – grande oportunidade para 
Renan Calheiros e Tasso Jereissati - 
ou lançar políticos desconhecidos já 
indiciados em alguma falcatrua e uma 
oportunidade para destruir o inimigo 
político, de forma sutil.

Momento de destruição de repu-
tações.

Sempre foi assim o objetivo das 
CPI´s.

Próprio de país sem maturidade 
política, pois a CPI é um instrumento 
de correção administrativa, apuração 
de inépcia de gestão, desmandos no 
aparelho estatal, atuando no controle 
da administração pública e na defesa 
dos interesses da coletividade.

No passado Comissões Parla-
mentares, como a do “sangue suga” 
em que 72 membros dos governos 
renunciaram aos seus cargos foram 
para casa tranquilamente e nada foi 
apurado e ninguém indiciado.

A renúncia do indiciado encerra 
a CPI.

Milhões de reais jogados no lixo, 
em corrupção no ministério da Saúde.

Para verificar a denúncia de ir-
regularidade a CPI de poderes para 
investigar, - daí a blindagem política 
aos políticos em evidência, ouvir os 
indiciados no caso, - ex-ministros da 
Saúde -, testemunhas, pedir docu-
mentos e informações aos órgãos de 
Administração e tomar depoimentos 
de autoridades.

Neste período de democratização 
apenas três CPI´s lograram sucesso.

A do governo Collor, personaliza-
do na figura do seu chefe de campa-
nha, (P.C. Farias), Paulo Cesar Farias, 
que redundou no impeachment do 
ex-presidente Collor, que renunciou 
antes do término do processo.

A outra grande comissão a do 
Correios, que explodiu na CPI do 

“Mensalão”, transforma em Ação 
Penal 470, percussor da Lava Jato 
da Petrobrás.

A CPI dos “anões do Orçamento”.
E, finalmente, a CPI dos dolei-

ros que virou o maior escândalo de 
corrupção que o mundo ocidental 
tomou conhecimento e criou o ícone 
do combate à corrupção: a Lava Jato.

A Comissão não pode decretar pri-
sões ou buscas e apreensões de bens e 
documentos e nem poder para afastar 
um investigado do seu grupo durante a 
realização das investigações.

O caso da atual CPI, ora instau-
rada, visa apurar responsabilidade 
pelo caos e o desmando de uma ação 
exclusiva do Poder Executivo com 
claras omissões que levou o problema 
à Suprema Corte para definir ações 
constitucionais.

A falta de liderança do presidente 
Bolsonaro um fato inconteste.

Não soube coordenar politica-
mente esta pandemia buscando cul-
pados quando não existia.

O Poder Legislativo também se 
omitiu diante de tanta desordem e 
o poder Judiciário a ditar regras de 
como os poderes deveriam agir.

A judicialização do processo 
democrático.

Pela gravidade do tema e o resul-
tado que o país atingiu, sobre todos 
os aspectos, esta CPI não terá pro-
blemas para analisar o problema com 
profundidade diante de tantas provas 
nas quais o presidente Bolsonaro foi 
o grande protagonista.

Negou a ciência, a orientação de 
especialistas infectologistas, desen-
volveu, por conta própria receitas 
preventivas colocando em risco a 
vidas das pessoas.

Autorizou a produção de remé-
dios inofensivos na prevenção da 
pandemia e causadores de efeitos 
colaterais.

Com a caneta na mão, dificilmente 
se sairá bem desta situação, o que é o 
que mais deseja a oposição.

Esta CPI poderá se tornar muito 
útil à sociedade para rever o Plano 
Nacional de Imunização de um vírus 
altamente violento e mutante para um 
país de extensão territorial continen-
tal; ações preventivas e a formação 
de um Comitê de Crise Permanente, 
porque ele voltará como os maus po-
líticos que permanecerão no cenário 
nacional.

“O maior déficit de 
certos governos situa-se 

entre as orelhas de seus governantes”
 Georg Stigler

Justiça acata relatório 
da Seccold, afasta Celão 
e proíbe denunciados 
na Câmara de Guará

O vereador Marcelo Coutinho, o Celão, que teve ordem de afastamento da Câmara na útima sexta-feira, após investigação

Fotos: Leandro Oliveira

Operação “Overcharge” rastreia crime em contratos da última 
legislatura; decisão judicial determina sequestro de R$ 801.723, 
em valores relativos a análise de prejuízo aos cofres públicos

Em nota divulgada na noite desta 
sexta-feira (23), o Seccold (Setor 
Especializado no Combate a Cor-
rupção, Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro) da Seccional 
da Polícia Civil de Guaratinguetá 
revelou que o inquérito sobre a 
denúncia de crimes licitatórios, de 
corrupção passiva e ativa, falsidade 
ideológica e organização criminosa 
contra grupo que atuou na Câmara 
Municipal foi acatado pela Justiça. 
Um dos principais denunciados na 
operação batizada “Overcharge”, o 
vereador Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), teve pedido para afastamento 
das atividades do Legislativo.

Celão era o presidente da Casa no 
período investigado pela Seccold, que 
apurou por meio de documentos, 

Da Redação
Guaratinguetá

testemunhos, imagens de gravação, 
dados extraídos de dispositivos ele-
trônicos, relatório técnico do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo e 
confissão de um dos investigados. O 
relatório policial, realizado após de-
núncia do Ministério Público, aponta 
“...crimes graves, como, por exemplo, 
o recebimento de ‘propina’ (valores 
indevidos) pelo então presidente da 
Câmara de Guaratinguetá, no valor 
de R$ 15 mil, pagos mensalmente 
por empresário favorecido em con-
tratações por procedimentos ilegais 
de dispensa de licitação, mediante 
direcionamento, conluio de empresas, 
falsidades documentais e superfatura-
mento de preços de serviços... (trecho 
da nota)”.

O documento foi recebido pelo 
Poder Judiciário na última quinta-
-feira (22). A decisão judicial, ainda 
segundo texto da Seccold, determinou 
o “... levantamento do sigilo dos autos 

principais, tornando-o público”. A 
Justiça acatou a representação formu-
lada pela investigação para decretar 
o afastamento do ex-presidente da 
Câmara, que exerce mandato de ve-
reador após reeleição em novembro 
de 2020, com 1.624 votos. Celão foi o 
terceiro candidato mais votado, atrás 
apenas de Dani Dias e Márcio Almeida, 
ambos do PSC.

A decisão judicial determinou tam-
bém o afastamento de outros seis 
servidores da Câmara e a proibição 
dos denunciados de acessarem as de-
pendências da Casa. Outra medida foi 
o sequestro de bens, em R$ 801.723, 
valor estimado e atualizado do prejuí-
zo aos cofres do Legislativo, efetivado 
pelo esquema investigado.

Em novembro, a Overcharge já 
havia levado à prisão de dois investi-
gados e rastreado documentações em 
seis endereços pela cidade, entre eles, 
a própria Câmara de Guaratinguetá.

Centro Comunitário do Campinas, que está próximo de ser entregue; R$ 700 mil

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 003/2021 - Edital nº 003/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 071/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 10 de maio de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, 
localizada na Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.360-000
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.360-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site www.cachoeirapaulista.sp.gov.br.

AVISO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO

Considerando o Inciso VI do artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014, a qual admite a dispensa de chamamento 
público para serviços na área de assistência social e educacional, desde que a Organização da Sociedade 
Civil – OSC esteja previamente vinculada ao Órgão Gestor, justifica- se nesse ato a DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO para os seguintes serviços:
1. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, PAUTADO NA 
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E DA POLÍTICA PÚBLICA PARA A EDUCAÇÃO, FOMENTADO PELA BUSCA 
DO APRIMORAMENTO DA EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS,  A 
SER REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA – IBC  CNPJ: 56.345.564/0001-10 COM 
VALOR DE REPASSE MENSAL DE R$ 350.000,00  (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS);
Justificamos que a  OSC – Organização da Sociedade Civil que receberá o recurso:
1. a) Está devidamente cadastrada no Conselho Municipal de Educação;
2. b) Possui experiência comprovada e referenciada pelo Conselho Municipal de Educação;
Cachoeira Paulista, 23 de abril de 2021.

FRANCIS AUGUSTO GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Pouco mais de um ano do 
início da pandemia do novo co-
ronavírus, Aparecida enfrenta o 
pior momento de sua história. 
O município viu sua arrecada-
ção de impostos cair 90% no 
mês de março e está com 80% 
da população desempregada, 
de acordo com o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos).

Os números foram infor-
mados pelo prefeito durante 
entrevista ao programa Atos no 
Rádio, na última segunda-feira 
(19), quando ele destacou que 
a situação é “calamitosa”. De 
acordo com os dados da secre-

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                         CONAM | 
|                                                                                 Prefeitura Municipal de Piquete                                                                                        | 
|                                                                                                                                                                                                        | 
|                                                                                 APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                       | 
|                                                                                                                                                                                                        | 
|                                                                                                                                                                                                        | 
| 26/04/2021                                                                            JANEIRO A MARCO/2021                                                                                 Pagina    1 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------     -------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                    RECEITA DO FUNDEB                                                  |   |                                    RETENCOES AO FUNDEB                                     | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                          PREVISAO ATUALIZADA                RECEBIDO  |   |                     PREVISAO ATUALIZADA                                RETIDO              | 
|                                                             PARA O EXERCICIO         ATE O TRIMESTRE  |   |                        PARA O EXERCICIO                       ATE O TRIMESTRE              | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |                                                                                            | 
|  Receitas de Transferencias                                     4.271.070,63            1.482.232,24  |   |                            4.525.980,00                          1.431.454,18              | 
|  Receitas de Aplicacoes Financeiras                                    53,88                   53,88  |   |--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                                       |   |                   APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE                          | 
|                                                                                                       |   |--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                                       |   |                TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                             RETENCOES              | 
|                                                           ------------------------------------------  |   |                                                                                            | 
|  Total                                                          4.271.124,51            1.482.286,12  |   |                            1.482.232,24                          1.431.454,18              | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------    |                                                                                            | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------    |--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                              APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS                                          |   |                           DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )                                  | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |-------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  TOTAL                                                          4.271.124,51            1.482.286,12  |   |           GANHO               50.778,06       PERDA                                        | 
|  MAGISTERIO ( 70 %  DO TOTAL )                                  2.989.787,15            1.037.600,28  |   |                                                                                            | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------     -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                                         APLICACAO NO EXERCICIO                                                                                         |         
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              DOTACAO ATUALIZADA                     DESPESA EMPENHADA                     DESPESA LIQUIDADA                           DESPESA PAGA                     | 
|                                                PARA O EXERCICIO                       ATE O TRIMESTRE                       ATE O TRIMESTRE                        ATE O TRIMESTRE                     | 
|                                                           Valor      %                          Valor      %                          Valor      %                           Valor      %              | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  TOTAL                                                *                                    834.418,08    56,29                   834.325,41    56,29                    752.371,43    50,76            | 
|  MAGISTERIO                                           *                                    473.673,76    31,96                   473.673,76    31,96                    456.566,97    30,80            | 
|  OUTRAS                                               *                                    360.744,32    24,34                   360.651,65    24,33                    295.804,46    19,96            | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                        DEDUCOES                                                                                                        | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|        MAGISTERIO                                                                                0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00            | 
|  ( - ) Despesas c/ Aposentados  ( 3.1.90.01.00 )                                                          0,00                                  0,00                                   0,00            | 
|  ( - ) Despesas c/ Pensoes      ( 3.1.90.03.00 )                                                          0,00                                  0,00                                   0,00            | 
|  ( - ) Outras Despesas com Inativos                                                                       0,00                                  0,00                                   0,00            | 
|                                                                                                                                                                                                        | 
|        OUTRAS                                                                                    0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00            | 
|  ( - ) Despesas c/ Aposentados  ( 3.1.90.01.00 )                                                          0,00                                  0,00                                   0,00            | 
|  ( - ) Despesas c/ Pensoes      ( 3.1.90.03.00 )                                                          0,00                                  0,00                                   0,00            | 
|  ( - ) Outras Despesas com Inativos                                                                       0,00                                  0,00                                   0,00            | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                    DESPESAS LIQUIDAS                                                                                                   | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  TOTAL                                                                                     834.418,08    56,29                   834.325,41    56,29                    752.371,43    50,76            | 
|  MAGISTERIO                                                                                473.673,76    31,96                   473.673,76    31,96                    456.566,97    30,80            | 
|  OUTRAS                                                                                    360.744,32    24,34                   360.651,65    24,33                    295.804,46    19,96            | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                CONAM-ENSINO-2021-1.1     
 NOTA: 
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade  de 
     aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores. 
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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                         CONAM | 
|                                                                                 Prefeitura Municipal de Piquete                                                                                        | 
|                                                                                                                                                                                                        | 
|                                                                            APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO                                                                                   | 
|                                                                        (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)                                                                               | 
|                                                                                           CONSOLIDADO                                                                                                  | 
|                                                                                                                                                                                                        | 
| 26/04/2021                                                                            JANEIRO A MARCO/2021                                                                                 Pagina    1 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------     -------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                    RECEITA DE IMPOSTOS                                                |   |                           APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL                                  | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                          PREVISAO ATUALIZADA              ARRECADADO  |   |                                                                                            | 
|                                                              ATE O EXERCICIO           ATE O PERIODO  |   |                                        PARA O EXERCICIO         ATE O TRIMESTRE            | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |                                                                                            | 
|  Proprios                                                       3.470.483,71              934.031,45  |   |                                                                                            | 
|  Transferencias da Uniao                                       17.382.043,51            4.655.492,72  |   |  TOTAL ( 25% )                              7.031.798,76            2.025.163,15           | 
|  Transferencias do Estado                                       7.274.667,85            2.511.128,43  |   |                                                                                            | 
|                                                           ------------------------------------------- |    -------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  Total                                                         28.127.195,07            8.100.652,60  | 
|  Retencoes ao FUNDEB                                            4.525.980,00            1.431.454,18  | 
|                                                           ------------------------------------------- | 
|  Receitas Liquidas                                             23.601.215,07            6.669.198,42  | 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|    DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO                                                                                                                                                                       | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              DOTACAO ATUALIZADA                     DESPESA EMPENHADA                     DESPESA LIQUIDADA                           DESPESA PAGA                     | 
|                                                PARA O EXERCICIO                       ATE O TRIMESTRE                       ATE O TRIMESTRE                        ATE O TRIMESTRE                     | 
|                                                           Valor      %                          Valor      %                          Valor      %                           Valor      %              | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                    DESPESAS TOTAIS                                                                                                     | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  TOTAL                                                 *                                 2.067.118,36    25,52                 1.648.099,31    20,35                  1.625.024,83    20,06            | 
|    Ensino Fundamental                                  *                                   452.403,08     5,58                   111.508,47     1,38                     99.080,97     1,22            | 
|    Educacao Infantil                                   *                                   183.261,10     2,26                   105.136,66     1,30                     94.489,68     1,17            | 
|  Retencoes ao FUNDEB                                                                     1.431.454,18    17,67                 1.431.454,18    17,67                  1.431.454,18    17,67            | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                        DEDUCOES                                                                                                        | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                    | 
|  (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras                                                           82,70     0,00                        82,70     0,00                         82,70     0,00            | 
|  EDUCACAO INFANTIL                                                                                                                                                                                     | 
|  (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras                                                            0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00            | 
|                                                                                                                                                                                                        | 
|  FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO                                                   597.036,10     7,37                   597.128,77     7,37                    679.082,75     8,38            | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                    DESPESAS LIQUIDAS                                                                                                   | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  Ensino Fundamental                                                                        452.320,38     5,58                   111.425,77     1,38                     98.998,27     1,22            | 
|  Educacao Infantil                                                                         183.261,10     2,26                   105.136,66     1,30                     94.489,68     1,17            | 
|  Retencoes ao FUNDEB                                                                       834.418,08    10,30                   834.325,41    10,30                    752.371,43     9,29            | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  TOTAL                                                                                   1.469.999,56    18,15                 1.050.887,84    12,97                    945.859,38    11,68            | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                CONAM-ENSINO-2021-1.1     
 NOTA: 
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade  de 
     aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores. 
� 
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Aparecida tem queda de 90% de arrecadação de impostos em março
Com dependência do turismo, cidade é a mais afetada pela pandemia na região, com 80% da população sem fonte de renda

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

taria da Fazenda, em 2019 a 
arrecadação de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
superou os R$ 7 milhões, mas 
caiu para R$ 5 milhões em 
2020. A expectativa para esse 
ano, ainda segundo a pasta, era 
de R$ 7,5 milhões, mas nem 
10% desse valor foi arrecadado 
até o momento.

Outra queda registrada foi 
no ITBI (Impostos de Trans-
missão de Bens Imóveis), que 
em 2019 foi de R$ 642 mil 
e agora está em R$ 288 mil, 
aproximadamente.

Com a redução, Piriquito 
destacou que o problema deve 
se agravar, já que os custos de 
atendimento e do serviço públi-
co na Prefeitura não caem. “A 

minha previsão do IPTU, que 
se encerra no dia 29, de 100% 
arrecadação de receitas, eu 
recebi 10%. Meus alvarás de 
funcionamento, que também 
tinha uma previsão de 100% de 
arrecadação, recebi 8%(...) Com 
pandemia ou sem pandemia o 
custo da máquina é o mesmo”, 
justificou o prefeito.

Ainda segundo o chefe do 
Executivo, o Município precisa 
abrir a economia. “Nós ficamos 
oitos meses fechados e depois 
ficamos no ‘abre e fecha’. A 
situação da minha cidade é 
muito grave, por mais que eu 
tenha me esforçado, a situação 
hoje da cidade é grave”.

Questionado se a Prefeitura 
procurou orientação do TCE 

(Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo) em virtude da 
situação, o prefeito garantiu 

que buscou o apoio. “Conversei 
por duas vezes com o Dr. Sérgio 
Rossi, que é diretor geral do 

Tribunal de Contas, para que 
ele entenda que eu preciso ter 
um jogo de cintura também. 
Não posso manter as coisas 
para execução. Agora, se a 
sociedade está sem dinheiro 
para comer, como ela vai ter 
dinheiro para pagar os impos-
tos?”, completou.

Assistência – O Ministério 
da Cidadania lançou o projeto 
Brasil Fraterno, em Aparecida. 
A cidade foi a primeira na ação 
do programa, que beneficiou 
sete mil famílias com a doação 
de mais de trezentas toneladas 
de alimentos arrecadadas por 
meio da parceria entre Minis-
tério da Cidadania, Programa 
Pátria Voluntária, Ceagesp 
(Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo) 
e empresários mobilizados pelo 
secretário nacional de Assun-
tos Fundiários do Ministério 
da Agricultura, Luiz Antônio 
Nabhan Garcia.

Canas abre 
inscrições 
para grupos 
de atividades 
do Cras

Da Redação
Canas

A Prefeitura de Canas divul-
gou nesta terça-feira (20) a 
abertura das inscrições para 
os grupos de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
do Cras (Centro de Referência 
a Assistência Social).

A inscrição pode ser feita 
pelo telefone (12) 3151-6000 
e pelo WhatsApp 99139-8381. 
O atendimento presencial 
também está disponível no 
endereço da Diretoria de As-
sistência Social, à avenida 22 
de Março, nº 369, no Centro.

O critério para a seleção dos 
participantes é a renda per ca-
pita apresentada no CadÚnico 
(Cadastro Único).

Foram disponibilizadas trin-
ta vagas para cada um dos 
grupos, crianças e adolescen-
tes de 6 a 15 anos; mulheres 
de 30 a 59 anos; idosos de 60 
anos ou mais.

Os cursos são realizados 
com atividades desenvolvi-
das online, por WhatsApp, e 
também com envio das folhas 
impressas à residência dos 
participantes.
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Entidades recebem mais de 
seis toneladas de alimentos
Mantimentos são doados pela Ceagesp; ação beneficia também hospitais

Lucas Barbosa
Guaratinguetá

Após doar uma grande quan-
tidade de alimentos à popula-
ção de Aparecida no fim de 
março, a Ceagesp (Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo) encaminhou 
no último final de semana 
mais de seis toneladas a Gua-
ratinguetá. Além de hospitais, 
os mantimentos foram enca-
minhados para 29 entidades 
assistenciais do município.

De acordo com a Prefeitura 
de Guaratinguetá, a doação de 
frutas, verduras e legumes foi 
realizada pela unidade da Cea-
gesp de São José dos Campos. 

A ação solidária foi solicitada 
pelo vereador Marcelo da San-
ta Casa (PSD), que descreveu à 
direção da empresa pública fe-
deral as dificuldades econômi-
cas enfrentadas pelos hospitais 

e instituições assistenciais da 
cidade em meio à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Em nota oficial, o Executivo 
enalteceu a atitude da Ceagesp, 
afirmando que “as doações 
têm uma variedade de frutas, 
legumes e verduras que irão 
fortalecer o cardápio das en-
tidades e garantir um reforço 
no atendimento às famílias por 
elas acompanhadas”.

Entregues pelos caminhões 
da Ceagesp na manhã da 
última sexta-feira (16) no 
Recinto de Exposições, que 
fica na entrada do município, 
os alimentos foram divididos 
em kits pela equipe da secre-
taria de Assistência Social. No 
período da tarde, parte dos 
mantimentos foi destinada à 
Santa Casa de Misericórdia e 
ao Hospital Frei Galvão.

Além do Grupo da Fraterni-
dade Irmão Altino e o Serviço 
de Ação Social da Igreja Me-

todista, os demais kits foram 
encaminhados às entidades 
assistenciais Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais), Ação Social da Paróquia 
São Pedro, Ação Social da 
Paróquia São Francisco, Casa 
da Criança Laura Vicuña, Casa 
Dom Bosco,  Casa de Repouso 
Santa Isabel, Casa do Puríssi-
mo Coração de Maria, Casa 
Betânia, Fazenda da Esperança, 
Projeto Girassol, Obra Auxiliar 
da Santa Cruz, Comunidade 
Anuncia-me, SOS (Serviço 
de Obras Sociais), Centro de 
Convivência de Idosos Terra 
das Garças, Igreja Carisma, 
Lar Nossa Senhora  Santana, 
Lar São Francisco de Assis, 
Lar Vicentino, Lar São José, 
Novo Amanhã, Pastoral de Rua 
–  Paróquia Nossa Senhora das 
Graças e Porta do Céu. 

Aparecida – Após o prefeito 
de Aparecida, Luiz Carlos de 
Siqueira, o Piriquito (Pode-
mos), realizar no fim de março 
um apelo na mídia sobre a 
delicada situação financeira 
enfrentada pela maioria dos 
moradores da cidade, impac-
tada pela drástica redução do 
turismo religioso devido à pan-
demia, a direção da Ceagesp 
promoveu uma campanha 
de arrecadação de alimentos 
entre os seus permissionários. 
No último dia 25, a empresa 
pública federal entregou ao 
município, através do apoio do 
Exército e outras forças de Se-
gurança Pública, uma doação 
de mais de duzentas toneladas 
de mantimentos.

Desde então, a Prefeitura 
de Aparecida vem realizando 
a distribuição dos kits de ali-
mentos às famílias cadastradas 
na secretaria de Assistência So-
cial. Segundo a pasta, a segun-
da etapa de entrega, que assim 
como a primeira percorrerá 
também todos os bairros da 
cidade, foi iniciada na última 
segunda-feira (19) no Santa 
Edwiges. Na terça-feira (20) 
começaram a serem atendidos 
os moradores do Vila Mariana.

Empreendimento com movimento reduzido durante o período de pandemia; Prefeitura de Caraguá oferece auxílio para empresas

Silveiras moderniza ESF 
para atendimento central

Da Redação
Silveiras

Em meio aos transtornos 
causados pela pandemia 
da Covid-19, as famílias de 
Silveiras ganharam um mo-
tivo para comemorar nesta 
segunda-feira (15). Buscan-
do reforçar a estrutura do 
setor da Saúde, a Prefeitura 
iniciou os atendimentos aos 
pacientes no novo prédio da 
ESF (Estratégia de Saúde da 
Família) do Centro.

De acordo com o Execu-
tivo, a nova sede da ESF da 
região central, localizada 
na rua Capitão Manoel José 
da Silveira, é mais ampla, 
moderna e estruturada do 
que o prédio anterior, que 
fica na avenida Governador 
Carvalho Pinto. 

Para inaugurar o prédio, 
o prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) reuniu, na 
última sexta-feira (12), um 
pequeno grupo de servido-
res municipais (respeitando 
os protocolos de prevenção 
ao contágio pelo novo coro-
navírus).

Além de uma sala especial 
de atendimento para casos 
de Covid-19, o aparelho pú-
blico conta com um consul-
tório geral e odontológico e 
sala de vacinação.

A equipe médica é for-

mada por clínicos gerais, 
dentistas, ginecologistas e 
pediatras. Os demais pro-
fissionais que atuam na 
unidade são seis agentes de 
Saúde, dois técnicos de en-
fermagem, dois auxiliares de 
dentistas e dois estagiários 
de enfermagem.

Segundo o Executivo, o 
novo prédio, assim como 
o antigo, é alugado, mas o 
atendimento no local será 
mantido até que seja conclu-
ída a reforma de um prédio 
municipal, no Centro, que 
anteriormente abrigava a 
creche central. A obra não 
tem previsão para ser con-
cluída.

“Decidimos mudar a ESF de 
local, pois o novo prédio ofe-
recerá melhores condições 
para que a equipe médica 
atenda a população. O imóvel 
anterior estava deteriorado e 
precisando de melhorias. Já 
este novo espaço tem toda 
a estrutura adequada para 
seguir operando até que 
futuramente possamos utili-
zar o nosso prédio próprio”, 
explicou Carvalho.

Durante a inauguração 
da nova ESF do Centro, a 
Prefeitura apresentou um 
refrigerador científico para o 
armazenamento de vacinas, 
doado pela empresa Elektro, 
concessionária de energia 
elétrica no município.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Guaratinguetá 

Rua São Francisco, 288, Centro, Guaratinguetá, São Paulo 
 CEP: 12.501 – 270  – TEL: (012) 3132.8118 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  Ficam convocados os trabalhadores rurais associados ou não, representados, 
estatutariamente por este Sindicato, a reunirem-se, em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo 
dia 07 de Maio de 2021, às 08:00h (oito horas) em 1ª convocação ou por falta de “QUORUM”, às 
09:00 h (nove horas), em 2ª convocação, em sua sede social, sito à Rua São Francisco, 288, Centro, 
Nesta cidade, neste Estado, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, 
discussão e deliberação da Ata da Assembleia Anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações econômicas 
e sociais para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual instauração 
de Dissídio Coletivo para o setor de reflorestamento (data base 01/05/2021 – 30/04/2022); 3) 
Autorizar a diretoria do Sindicato, a negociar com a classe patronal  para firmar ACORDOS e/ou 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a implantar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE 
TRABALHO para o respectivo setor, para vigorar aos integrantes da base territorial desta entidade. 

 As deliberações serão tomadas de acordo com as normas estatutárias.  

 

Guaratinguetá, 26 de Abril de 2021. 

 

ANA DE SOUSA GUERRA GOMES 
PRESIDENTE 


