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Funcionários da Educação fazem paralisação
em Pinda após contaminações pela Covid-19
Ação, em frente a secretaria, foca preocupação e cobrança por novos cuidados após equipe testar positivo
Fotos: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após confirmação de ao
menos cinco casos na sede
da secretaria de Educação
de Pindamonhangaba, um
grupo de funcionários fizeram uma paralisação, na
manhã da última quarta-feira (2). De acordo com o
Município, o movimento foi
breve e o espaço passou por
uma desinfecção.
Profissionais que atuam
na pasta relataram que naquela manhã houve o receio
de entrar na unidade devido
a uma possível contaminação em massa.
No início da semana, a
secretária Luciana Ferreira
postou em uma rede social
a confirmação dos casos da
doença. “Espero encontrá-las e encontrá-los bem, com
saúde. Hoje, escrevo a vocês,
em minha rede social, para
compartilhar que depois de
outras confirmações próximas em minha família, também fiz o teste do Covid-19
e o resultado foi positivo.
Mesmo com o início da
quarentena, não deixei de
trabalhar presencialmente, como muitos, devido à

necessidade de permanecermos atendendo nossas
crianças e suas famílias.
Agora, porém, precisarei
me afastar para alguns dias
de cuidado. Agradeço desde
já o carinho recebido e a
expressão do afeto de gente
querida e que fortalecem
minha recuperação”.
Ao Jornal Atos, a Prefeitura afirmou que está tomando todas as precauções
sanitárias e higiênicas na
sede administrativa, e que
no mesmo dia a Vigilância Sanitária realizou uma
avaliação no prédio, que é
desinfectado diariamente,
tranquilizando os funcionários sobre ações e medidas
de prevenção. A previsão
é que, durante este fim semana, seja intensificado os
cuidados com a higienização
do prédio.
Outra medida tomada
foi a testagem de todos os
funcionários. A orientação
é que somente aqueles que
manifestarem sintomas devem procurar uma unidade
de saúde. “Os demais servidores da Educação, inclusive aqueles que atuam em
unidades escolares, devem
trabalhar normalmente”,
ressaltou nota do Município.

Manifestação de professores e apoiadores em Pindamonhangaba; situação da cidade aumenta desconfiança protocolos contra Covid-19

Piquete aguarda Imbel por melhorias
na infraestrutura e liberação de prédio
Com negociações em Brasília e conversa com o presidente da estatal, Rominho avança em planos
com criação de parque linear e cinema municipal
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Thamiris Silva
Lorena

Em período marcado por
visitas de prefeitos a Brasília e São Paulo, em busca
de aporte financeiro, o prefeito de Piquete, Rômulo
Kazimierz Luszczynski, o
Rominho (PSDB), comemorou bons resultados em passagem pela capital federal na
última semana. De acordo
com o chefe do Executivo,
a cidade está próxima de
receber emenda de R$ 500
mil para a insfraestrutura
e a liberação de prédios da
Imbel.
Rominho encontrou com
o deputado federal Baleia Rossi (MDB) e com o
general Aderico Visconte Pardi Mattioli, diretor
da fábrica de explosivos.
Ao deputado, o prefeito
piquetense solicitou o montante, que será investido na
criação de um parque linear,

Antigo portal no Centro de Piquete; prefeito Rominho busca apoio junto a deputado federal para criação de parque linear

na região central, com o intuito de proporcionar lazer e
bem-estar à população.
Rominho espera que a
emenda de R$ 500 mil seja
aprovada em menos de dois
meses. “Eu acredito que até
o final do ano teremos o
parque linear e a fonte inaugurada. Já temos o projeto
para reforma do velório”,
explicou.
Além de conversar com o
deputado, o prefeito entrou
em contato com o general
Aderico Mattioli para iniciar
um novo projeto na cidade,
que visa utilizar os prédios
em desuso da empresa estatal, Imbel. “Ainda estamos
montando todo um planejamento com nossa equipe
para vermos o que faremos
com o uso do prédio, [...] em
um dos quatro prédios, eu
tenho como proposta ativar
o cinema municipal”, informou o prefeito.
Mais novidades – Rominho
deu sequência aos encontros
por tratativas de verbas e
melhorias na cidade. Desta
vez, recebeu o subsecretário
de Juventude Estado São
Paulo, Luiz Oliveira, que
anunciou verba de R$ 600
mil para ações que devem
ser entregues em março,
como cursos de qualificação
profissional, Novotec Estágio
e economia criativa (como
robótica e gastronomia).
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Guará destaca investimentos e
estruturas do durante a pandemia
Prestação de contas mostra valores ao combate à Covid-19 e fluxo de R$ 33 milhões

Ajude o seu filho
a compreender a
emoção que sente!
Hoje quero te convidar a um exercício de empatia, e para isso
proponho o acesso a algumas memórias.
Sabe aquelas sensações repentinas? Aquele desconforto
emocional do qual não se reconhece a fonte e nem a qualidade.
Você não sabe bem se é raiva ou tristeza, você só sente, e
acaba agindo com um nível maior de intolerância quando se
vê diante de situações de desagrado. Mas você decide avaliar
essa emoção e tenta retomar o momento em que ela surgiu.
Desse modo consegue identificar e entender o que sente e
“por quem” ou “por que” sente.
Pronto, você agora pode colocar energia emocional em um
ponto específico, você pode decidir o que fazer com isso,
pode optar por deixar pra lá, como pode confrontar o problema,
porque esta é agora uma emoção de seu conhecimento e
propriedade. Logo, o poder de condução está em suas mãos.
Toda essa introdução é para ilustrar o quanto é mais
fácil conduzir a raiva, a tristeza ou a ansiedade quando a
reconhecemos e identificamos a causa. Em situação contrária,
apenas a sentimos, e reagimos a ela à medida que eventos
do cotidiano aumentem sua proporção.
Agora me responda: “seria esta uma experiência mais
fácil a uma criança?” Não! A criança, assim como o adulto,
se desorienta mediante as emoções que agem como
desconhecidas, o que possivelmente pode aumentar sua
ansiedade.
Então, hoje te sugiro conduzi-la nessa tarefa de identificação.
Quando perceber o comportamento, ajude-a a associar a uma
emoção e ofereça acolhimento. Exemplo: “filho, percebo que
esteja com raiva, eu entendo, também me sinto muitas vezes
assim, você tem esse direito, só não pode gritar ou agredir
alguém pelo que sente”!
Conhecimento é poder! Uma vez que se reconhece o
sentimento, é possível escolher a melhor maneira de conduzilo! Você pode tornar essa uma tarefa mais fácil à sua criança!
Meu nome é Márcia Freire, sou psicóloga clínica formada
há onze anos e minhas principais demandas de intervenção
são comportamentos de oposição infantil e suporte materno.
Atendo também outras demandas, dentre elas, demandas de
inclusão. A partir desta data estarei por aqui trazendo temas
de reflexão materna e dicas de manejo de comportamento
infantil. Que o conteúdo te acrescente, mas que você o leia
sempre alinhada ao que lhe é próprio, para que desse modo
eu seja ferramenta de encontros, descobertas e reinvenção.
Conte comigo!
Contatos: (12) 99124-4834 instagram.com/mafreirepsi
CRP: 100/286

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A secretaria de Saúde
de Guaratinguetá voltou
à Câmara para prestar
contas sobre as ações
e números do setor no
primeiro quadrimestre
de 2021. A apresentação,
realizada pela secretária
Maristela Macedo, antes
do início das sessões da
última terça-feira (1),
destacou o atendimento
durante a crise causada
pela pandemia de novo
coronavírus.
Durante a explicação,
foram mostrados valores
como recursos recebidos,
verbas para tratamento
e prevenção de doenças,
combate à Covid-19, e des-

pesas, que vão de gastos
diversos (combustível e
salários) a gastos específicos com materiais de
enfermagem, odontologia
e medicamentos. Quantias
de repasses aos hospitais
Frei Galvão e Santa Casa
também foram divulgadas.
De acordo com a equipe
de Saúde, o saldo anterior ao perío do era de
R$23.288.047,92. Entre
janeiro e abril deste ano,
a Saúde recebeu um total
de R$ 33.642.662,23,
provenientes de tesouro
municipal, Ministério da
Saúde, Governo do Estado,
devoluções e rendimentos
bancários. As despesas
giram em torno de R$ 34
milhões.
Após a exibição das planilhas, os vereadores tira-

ram dúvidas sobre os números apresentados. Além
dos questionamentos, outros temas da pasta foram
abordados. Os vereadores
F a b r í c i o d a Ae r o n á u t i ca (MDB), Nei Carteiro
(MDB), Marcelo da Santa
Casa (PSD) e Rosa Filippo
(PSD) perguntaram sobre
valores de devolução, medicamentos, Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência) e tratamentos
transtornos mentais e
comportamentais.
Em relação a estrutura
no combate à Covid-19, a
secretaria de Saúde destacou que, além do suporte
atual, a cidade prepara
reforço. “Nós temos para
stand-by leitos com suporte respiratório, que
vocês conhecem como os

leitos de UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo).
Esperamos não precisar
deles, mas estamos terminando essa estrutura na
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) para poder
abri-los em caso de necessidade”, contou Maristela.
De acordo com o último
boletim da Covid-19, publicado pela Prefeitura de
Guaratinguetá na quinta-feira (3), os números das
internações, incluindo SUS
(Sistema Único de Saúde),
particulares e convênios
são 39% (dez internados)
em enfermaria e 79% (25)
em UTI. Somente SUS são
52% na enfermaria e 89%
em UTI. Desde o início da
pandemia, foram registradas 11.608 contaminações
confirmadas e 253 óbitos.

Política a conta-gotas...
Manobra
Ganhou quem apostou que
os ‘ministros de eucaristia’ do
legislativo – leia-se os ilustres
vereadores da ‘motolândia’
de Cachoeira dariam um ‘se
vira nos trinta’ na sessão desta
semana prara descartarem
as aberturas das CEI’s que
estavam propostas, principalmente a que investigaria os R$
4 milhões que o ex-prefeito
Edson Nota recebeu do Governo Federal para Covid e
ninguém sabe onde ele enfiou
a dinheirama...
O último apague a luz
O mercado político de
Cruzeiro observa o ex-vereador e comandante supremo
do PL na cidade, Paulo Vieira,
caminhando na contramão
dos líderes estaduais do partido. Enquanto a cúpula que
comanda a sigla no cenário
nacional aumenta o contingente com novas filiações de
destaques, PV desidrata em
termos locais. Disseram que
dias atrás, duas expressões
femininas pediram desfiliação
do partido...
Rolo das atas
E por falar em Paulo Vieira
de Cruzeiro, a especulação
política pensa em apostas na
definição da polêmica das atas
– da rádio comunitária em que
ele puxou o tapete do ex-vereador – que vai para Justiça
definir. De um lado Ele, o
PV, com a turma do Charles,
que elaborou uma das atas da
tal fundação, para expulsar
Marciano da rádio; por outro
lado, radialista expulso, que
elaborou outra ata afirmando
que a ‘emissora’ é dele!
Militares em campanha
Ventos da política de Guará revelam que o Cabo Samuel
– 1.600 votos para vereador –
já está articulando seu nome
para eleição de deputado no
ano que vem e conta com
alguns colaboradores. Outro
que vem anunciando sua disposição em candidatar-se no
ano que vem e, posteriormente
a prefeito, é o sub da Aeronáutica, Fabrício Dias. Segundo
o pessoal do cafezinho do
Ponto Chique, Fabrício ainda
não empolgou ‘as multidões’,
uma vez vai precisar de pelo

menos 50 mil clicks nas urnas
eleitorais...
Cavalo arriado
E por falar em candidaturas em Guará, além de Regis
Yasumura, que se prepara desde a eleição de 2018, quando
teve 25 mil votos, parece que o
‘cavalo’ está passando arreado
para o vereador Marcio Almeida, do PSC, para o pleito
do ano que vem, através de
uma dobrada com um federal
em todo estado. Ainda que
muitas devem acontecer até as
convenções que oficializam os
candidatos, ambos seguem em
ritmo de pré-campanha.
Queda na bolsa
Ironizaram no Ponto Chique de Guará que a baixa do
dólar desta semana foi motivada pelo fato do vereador
Nei Carteiro ter pedido sua
‘exoneração’ da Comissão de
Ética da Câmara. Disseram
que Nei justificou-se como impedido de arbitrar sobre o caso
do ex-presidente Celão – que
se defende na Justiça – por ter
sido protagonista da denúncia
que o afastou das funções no
Legislativo.
O grito da minoria
Comenta-se nas rodas políticas de Pinda que a insistência
dos três vereadores de oposição, em tentar abrir CEI contra
o prefeito Isael Domingues em
quase todas sessões de Câmara
– mesmo em minoria de votos
– seria uma tentativa de ‘jogar
com a sorte’ em pegar alguns
colegas governistas ‘de bobeira’, ou crise existencial com a
administração, como ocorrido
na sessão desta semana!!!
Texto para pretexto
De olho nos R$ 6 milhões
da Educação que a administração Isael Domingues está
investindo nas reformas e
adaptações das escolas municipais de Pinda, os ‘três
coringas’ da oposição vão
procurar, através do ‘texto’
da Comissão de Investigação,
entrar no contexto de uma das
pastas que movimenta o maior
volume de recursos públicos.
Enquanto isso, na observação
do prefeito Isael Domingues,
outras atribuições destes vereadores obcecados e ávidos por

buscar fazer que o Tribunal
de Contas já faz com eficácia,
ficam a desejar. “Talvez seja
por isso que os oposicionistas
da Câmara passada, com estes
mesmos ‘modus perandis’,
não sobreviveram às urnas de
15 de novembro, para contar
história nesta atual legislatura...
Bomba relógio
Quem observa a aparente
calmaria entre os vereadores
de Lorena durante as sessões
de Câmara, nem imagina os
bastidores da Casa, onde ‘alguns chegam até a subir literalmente na mesa para colocar
os ‘pingos nos is’. Corre nos
‘ouvidos mais aguçados’ da
Praça que a disputa pela próxima presidência seguem em
três correntes: ‘uma’ buscando
dividir o grupo do atual presidente apostando em três candidaturas; ‘outra’ trabalhando
para que ‘os combinados’ que
elegeram a mesa atual no dia
1º de janeiro, continuem para
reeleição e, por fim, ‘alguém’
torcendo para o ‘circo pegar
fogo’ para poder trucar aos 45
do 2º tempo!!!
Investimento$
Quem transitou esta semana pelas secretarias do
Governo do Estado e pela
sede da Fiesp foi o prefeito
Sylvio Ballerini, em busca
de resultados para Lorena.
No Palácio dos Bandeirantes,
Sylvinho foi alinhar algumas
datas para se concretizar o
que foi prometido e anunciado pelo governador em
pleno ‘palanque pré-eleitoral’,
como os detalhes da UBS da
Vila Passos, a extensão das
vicinais, a implantação do
Poupatempo, entre outras
ações. Na Fiesp, a boa notícia
de Sylvinho ao Paulo Skaf que
a pavimentação do acesso ao
complexo industrial da Comil
– hoje de sua propriedade – já
está licitada e com a empresa
contratada.
Avante em Lorena
Surge do bairro Santa
Edwiges o borbulho que um
grupo de políticos especializados em bastidores – leia-se
Fernando Romeiro & Cia –
está articulando a formação
do Avante – made-in Campos

Machado, para ‘apimentar’ as
próximas eleições na cidade.
Pelo que se ouviu, a de 2022
será uma espécie de ‘ensaio’
para 2024, quando o partido
poderá ser a plataforma de um
dos candidatos mais fortes na
concorrência pela Prefeitura, e
com a expectativa de garantir
pelo menos quatro vagas na
futura Câmara.
Passaporte carimbado
Após ser cotado para o
jurídico de vários prefeitos
da região nesta temporada,
um dos advogados mais experientes em administração
pública, o Dr. Marco Sá – de
Lorena, troca a agitada política do pedaço para a aparente
tranquilidade de Monteiro
Lobato. Para quem sabe o que
significa o trabalho de Marco
Sá – que acumula dois mandatos de vereador e ‘surfa em
conhecimento de causa – na
política, sabe que o prefeito
Edmar ganhou uma apólice
de seguro e tranquilidade pós
mandato!!!
Minuto de fama
Se a ideia da vereadora
Enegidia Tanaka, com o projeto de redução no número
de parlamentares na Câmara
de Potim, era um movimento
de publicidade para tirar seu
nome do anonimato, o efeito
durou pouco. Nem quórum
para colocar o projeto em
discussão conseguiu. Tem
gente fazendo as contas nos
‘botecos da praça’ para saber
se fossem nove cadeiras na
eleição passada, se ela estaria
fazendo parte do Legislativo...
E por falar em Potim...
...o mercado político local
quer saber quando os projetos
de empreendedorismo que
a prefeita Erica Soler está
propagando há meses para
combater o desemprego na
cidade vão sair do papel?
Segundo a voz da periferia,
têm moradores constrangidos
em receber cestas básicas
ao invés de oportunidade de
trabalho. Comenta-se que a
oposição, embora sem forças
políticas no momento, cobra
a falta de iniciativa do poder
público na busca de empresas
para investimento imediato no
município.
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Editais de Proclamas — APARECIDA
ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA,
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber
de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
2348 – Lucas Fellipe santos silva e Ana Livia Godoi da
Silva. Ele, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro,
nascido no dia 22 de junho e 1999, residente e domiciliado
na Avenida Padroeira do Brasil,527, Aroeira, Aparecida/
SP, filho de Cristiano Dias da Silva e Maria Aparecida dos
Santos Silva. Ela, nacionalidade brasileira, empresária,
solteira, nascida no dia 02 de janeiro de 1999, residente
e domiciliada na Rua Mario Guedes, 129, Jardim Paraíba,
Aparecida/SP, filha de Marcelo Mendes da Silva e Andréia
Aparecida Mendes da Silva.
2347 – Isaias Wilson Moreira Barros e Vitória
Elisa Rachel Creder. Ele, nacionalidade brasileira,
administrador, solteiro, nascido no dia 26 de junho de
1997, residente e domiciliado na Rua Dr. Júlio Prestes,
452, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Wanderson César
da Fonseca Barros e Bebiana de Cassia Moreira Barros.
Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida
no dia 23 de julho de 1996, residente e domiciliada Rua
Dr. Júlio Prestes, 452, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha
Cláudio Oliveira Prestes e Débora Conceição Neves
Rachel Creder.
2346- Pamela Drieli Conceição dos Santos e Jeane Priscila
de Paula. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira,
nascida no dia 08 de dezembro de 14995, residente
e domiciliada na Rua Jorge Ramos Nogueira, 23, São
Sebastião, Aparecida/SP, filha de Vanderlei de Jesus
dos Santos e Marcia aparecida Elias dos Santos. Ela,
nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no
dia 07 de janeiro de 1991, residente e domiciliado Jorge
Ramos Nogueira, 23, São Sebastião, Aparecida/SP, filha de
Luiz Cesar de Paula e Sueli Aparecida Querino de Paula.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2021 PROCESSO 175/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisicao de veiculos novos
(zero km), em remessa unica, para atender as necessidades da APAE e Vila Vicentina
da Sagrada Familia, ambas do municipio de Lorena, que do dia 09 de junho de 2021 a 23
de junho de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de
Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 23 de junho de 2021 às 08:05h
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das
09:00h do dia 23 de junho de 2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000,
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 18/2021 PROC. Nº 174/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição
de tubos de concreto armado e gelo baiano pelo período de 12 (doze) meses e Registro
de preços para aquisição de blocos, bloquetes, canaletas, guias de concreto e tijolos para
conservação e manutenção dos próprios públicos do município pelo período de 12 (doze)
meses, a realizar-se às 09h30min do dia 22 de junho de 2021, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações,
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Iguá Saneamento comemora o
Dia Mundial do Meio Ambiente

Companhia realiza ações de preservação dos biomas e ecossistemas naturais
Da Redação
Piquete

A Iguá Saneamento, que
atua em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de cidades
de cinco Estados do país,
comemorou o Dia Mundial
do Meio Ambiente (05/06)
intensificando suas ações
voltadas à preservação
ambiental e ao estímulo
para um comportamento
mais sustentável. A data
foi criada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas,
em 1972, com o objetivo
de relembrar as pessoas da
necessidade de preservação
do meio ambiente e do uso
responsável dos recursos
naturais.
O saneamento básico tem
um papel importante na
questão ambiental, a começar com a preservação
das fontes de água na natureza. Por conta disso, a
Iguá contempla, em seu
planejamento estratégico de
sustentabilidade, denominado SERR (Segurança hídrica;
Eficiência na gestão do ciclo
da água; Responsabilidade
na coleta e no tratamento de
esgoto; e Respeito às pessoas), uma série de iniciativas
que objetivam promover,
por exemplo, a segurança
do abastecimento de água
das cidades onde atua.
A Iguá tem como diretriz
a preocupação constante
com o uso sustentável dos
recursos hídricos. O que
vai desde a conservação e

preservação dos mananciais, passando pelo uso
crescente de energia renovável, reduzindo a emissão
dos gases de efeito estufa,
combate às perdas e desperdício de água, assim como
o tratamento dos esgotos.
“O Dia Mundial do Meio
Ambiente é uma oportunidade para refletirmos
quanto aos impactos negativos da ação humana
sobre o meio ambiente e
da necessidade urgente de
sermos mais sustentáveis
no nosso cotidiano. Com
o crescimento dos problemas ambientais, todos os
agentes da sociedade, como
governos, empresas e população em geral devem atuar
para que seus impactos sejam diminuídos. Se nada for
feito, e se não adotarmos
o consumo consciente dos
recursos naturais, como a
água, colocamos em risco o
modo como vivemos atualmente, comprometendo, inclusive, a sobrevivência das
futuras gerações”, alerta Lia
Basilio Pereira de Souza,
Gerente de Sustentabilidade
do Grupo Iguá.
Ações no Dia do
Meio Ambiente
Para a Iguá, todo dia
é dia de cuidar do meio
ambiente, dessa forma, as
operações da companhia
programaram atividades
educativas para estimular a
conscientização das pessoas
sobre o uso sustentável dos
recursos naturais. “Cada
um de nós pode fazer a sua

parte. No nosso dia a dia devemos, por exemplo, evitar
o desperdício de água, dar
a destinação correta ao lixo
que geramos e contribuir
para a preservação das matas e florestas”, acrescenta
Paula Violante, Diretora de
Engenharia do Grupo Iguá.
As concessões de Cuiabá
(MT), Andradina, Palestina,
Castilho, Mirassol, Piquete,
Guaratinguetá, Atibaia (SP),
Paranaguá (PR) e Itapoá
(SC) promoveram o plantio
e doação de mudas para
clientes e colaboradores.
A ação também ocorreu em
Suzano (SP), com a SPAT
Saneamento.
Já em Tubarão (SC), foi
realizada uma exposição
resultante de um concurso
de fotografias de alunos
da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(APAE) do município, feitas
com as câmeras doadas à
instituição pela concessionária. Na ocasião, também
houve a distribuição de
mudas.
Sobre a
Iguá Saneamento
A Iguá é uma companhia
de saneamento, controlada
pela IG4 Capital, que atua
no gerenciamento e na
operação de sistemas de
abastecimento de água e
esgotamento sanitário por
intermédio de concessões
e de parcerias público-privadas. Uma das principais
operadoras privadas do
setor no país, atualmente
está presente em 37 mu-

nicípios de cinco estados
brasileiros – Alagoas, Mato
Grosso, Santa Catarina,
São Paulo e Paraná – por
meio de 18 operações que
beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. Chega ao
Rio de Janeiro no segundo
semestre de 2021, ampliando seu escopo de atuação
com a distribuição de água
e esgotamento sanitário
para mais de um milhão de
fluminenses. A Iguá possui
quatro pilares essenciais
que orientam a realização
das ações socioambientais
em todas as suas unidades
operacionais, constituindo
o planejamento estratégico
SERR – Segurança hídrica;
Eficiência na produção e
distribuição de água; Responsabilidade na coleta
e tratamento de esgoto; e
Respeito às pessoas. Em
2020, a Iguá aderiu à Rede
Brasil do Pacto Global (iniciativa das Nações Unidas),
adotando e promovendo,
em suas práticas de negócios, os Dez Princípios
universalmente aceitos nas
áreas de direitos humanos,
trabalho, meio ambiente
e combate à corrupção. A
companhia foi eleita, em
2020, pelo quarto ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela
consultoria Great Place to
Work (GPTW). Atualmente,
emprega cerca de 1,5 mil
pessoas. O nome Iguá é
uma referência direta ao
universo em que atua: em
tupi-guarani, “ig” quer dizer
água. www.igua.com.br.

Prefeitura abre processo seletivo para
contratação de estagiários em Lorena
Em parceria com o Ciee, Município tem 24 vagas para ensino técnico e superior
Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Lorena
anunciou, dia 31, o início
das inscrições para o processo seletivo de estágio
remunerado do ensino técnico e superior. O sistema
de contratação e gestão
dos cargos será realizado
em parceria com o Ciee
(Centro de Integração Empresa Escola), que fará a
seleção e encaminhará os
candidatos.

Segundo a publicação,
serão disponibilizadas 24
opções de vagas. No ensino superior, as modalidades são administração,
arquitetura e urbanismo,
biologia, informática, ciências contábeis, desenho
industrial, direito, educação física (bacharelado ou
licenciatura), enfermagem,
engenharia civil, engenharia ambiental, farmácia,
história, comunicação social (jornalismo, relações
públicas ou design), peda-

gogia, psicologia, serviço
social e turismo.
O ensino técnico oferece vagas para técnico em
administração, técnico
em contabilidade, técnico
em enfermagem, técnico
turismo e técnico em meio
ambiente.
Os candidatos aprovados
no processo seletivo devem
ter no mínimo 16 anos,
residir em Lorena e cumprir uma jornada de vinte
horas semanais. O estágio
será remunerado no valor

R$676,85 para os alunos
do ensino superior e R$
564,04 para o técnico.
Para realizar a inscrição
é necessário o cadastramento no site. Os interessados devem acessar, até o
próximo dia 14, os dados
das vagas no portal do
Ciee pelo link pp.ciee.org.
br/vitrine/1403/detalhe.
Outras informações sobre
o processo também podem
ser acessadas no site e redes sociais da Prefeitura
de Lorena.

Feira Livre
terá abertura
de vagas
em Ubatuba
A Prefeitura de Ubatuba
informa que o prazo para
renovação de licença da feira livre se encerrou no dia
4. A feira é realizada todos
os sábados, na praça BIP
(Benedito Inacio Pereira), no
Centro da cidade.
O período para novas renovações, serão abertas até
outubro de 2021, mas, de
acordo com a secretaria
de Pesca e Agricultura, das
oitenta vagas, 79 estão ocupadas e somente uma deve
ficar disponível para novas
inscrições.
A cidade conta com três
espaços públicos destinados
à feira livre. Além da BIP, as
praças Espaço Saudável e
a do Peixe recebem feiras.
O atendimento para cadastrados e interessados pelos
espaços comerciais é feito
na secretaria.
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RMVale registra redução de homicídios,
mas números de Cruzeiro preocupam
Dados do Estado no primeiro quadrimestre apontam série de casos na cidade, que iguala São José
Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
RMVale

Dados divulgados pelo Estado de São Paulo, na última
terça-feira (25), revelaram
que a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte) registrou
nos primeiros quatro meses
do ano uma queda de 3% no
número de vítimas de assassinato, em comparação ao
mesmo período de 2020. Três
cidades acumulam um terço
do total de mortes violentas
na área.
De acordo com as estatísticas da SSP (Secretaria de
Segurança Pública do Estado),
a região teve 115 moradores
mortos de forma violenta entre janeiro e abril. Entre eles,
110 foram vítimas de homicídio doloso (quando existe
a intenção de matar) e cinco
de latrocínio (roubo seguido
de morte). O montante tem
quatro registros a menos do
que o da mesma época do ano
passado, que foi de 119, sendo 118 homicídios dolosos e
um latrocínio (roubo seguido

de morte).
O número supera em quatro
os registros da mesma época
do ano passado, que foi de
119, sendo 118 homicídios
dolosos e um latrocínio.
Com 16 moradores assassinados, Taubaté lidera a lista
de municípios da RMVale com
mais registros no primeiro
quadrimestre deste ano. Empatadas na segunda colocação
com 12 casos cada, aparecem
Cruzeiro e São José dos Campos. Mesmo com uma população quase nove vezes menor
que a de São José, Cruzeiro
atingiu também a média de
três mortes violentas por mês.
O período mais sangrento
deste ano em Cruzeiro foi
entre os dias 23 e 26 de abril,
quando quatro homens perderam as vidas num intervalo
de menos de sessenta horas.
Duas das vítimas, que tinham
17 e 18 anos, foram mortas
durante um atentado no
bairro Vila dos Comércios, no
dia 23. Na ação, os atiradores
alvejaram ainda outros dois
jovens, de 18 e 23 anos, que
conseguiram sobreviver, após
serem internados na Santa

Casa.
O caso seguinte foi o assassinato de um homem de 36
anos, no bairro rural Várzea
Alegre. Segundo o boletim
de ocorrência, um grupo de
pedestres encontrou o corpo
do rapaz, atingido fatalmente
por uma facada no pescoço,
caído próximo a um campo
de futebol.
No dia 25, um morador do
bairro Itagaçaba, de 29 anos,
foi morto com oito tiros após
ter sua casa invadida por dois
criminosos.
No comparativo com o primeiro quadrimestre do ano
passado, Cruzeiro contabiliza
em 2021 um aumento de 9%
de ocorrências de assassinato,
passando de 11 para 12.
Os outros sete municípios
da RMVale que estão na lista
dos dez mais violentos são:
Caraguatatuba (10), Pindamonhangaba (10), Jacareí (8),
Ubatuba (8), Guaratinguetá
(7), Caçapava (6) e São Sebastião (5).
As demais cidades que tiveram moradores mortos de janeiro a abril foram Tremembé
(3), Aparecida (2), Cachoeira

Batalhão da PM de Cruzeiro; cidades da região têm queda na criminalidade e Cruzeiro ainda preocupa

Paulista (2), Cunha (2), Lorena (2), Campos do Jordão
(1), Ilhabela (1), Lagoinha
(1), Natividade da Serra (1),
Redenção da Serra (1) e Roseira (1).

Patrimônio - As estatísticas
da SSP apontam que a RMVale
teve em 2021 um crescimento
de 4% no número de furtos no
comparativo com o primeiro
quadrimestre do ano passado,

saltando de 6.745 para 7.018
casos.
Em contrapartida, o índice
de roubos diminuiu 18% no
mesmo período, caindo de
2.057 para 1.679 registros.

Saae identifica até cinquenta pontos clandestinos
após ação em hotéis, bares e casas de Aparecida
Autarquia tenta na justiça fim de uso irregular no abastecimento; prática pode levar a reclusão de 1 a 4 anos e multa
Foto: Arquivo Atos

Hotéis no bairro Santa Rita; Saae identifica ligações clandestinas em estabelecimentos e residencias
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de
Aparecida identificou cinquenta pontos clandestinos
de abastecimento de água
em hotéis, pousadas, bares
e residências do município,
após uma vistoria realizada
neste mês. Popularmente
conhecido como "gato", a
ação é considerada crime
de furto de bem móvel.
A prática de adulterar o
sistema de fornecimento
é enquadrada como atentado contra o patrimônio,
segundo o artigo 155 do
Código Penal brasileiro, o
que pode levar a reclusão
de 1 a 4 anos, e multa.
O diretor da autarquia,
Júlio César Ferraz, revelou
que os pontos passam por
análise para saber o impacto deste tipo de prática e
ter acesso ao prejuízo acarreado. Ele pediu para que
os leituristas ficassem de
olho em qualquer anomalia
nas ligações. “Infelizmente,
algumas pessoas inescrupulosas tiram o hidrômetro
ou fazem até ligações clandestinas. Deixa o hidrô-

metro em funcionamento
e passa um tubo por fora,
como um by-pass (desvio),
e começa a consumir água
sem o devido pagamento”,
explicou o diretor.
Ainda segundo Ferraz,
as ligações estão sendo
desfeitas e alguns consumidores estão procurando
o Saae para fazer a regularização. Apesar das medidas, o diretor pretende
processar os infratores.
“Vamos também instaurar
um processo-crime aqui e

partir para cima, porque
eu não acho justo, é uma
total falta de consideração
com aqueles que pagam
regularmente em dia a sua
água”.
Os locais identificados
receberam visita de técnicos, que fotografaram e
notificaram os proprietários dos imóveis.
Um estudo realizado pelo
Instituto Trata Brasil aponta que o Brasil tem 38,45%
de perda de água potável,
e a cada cem litros de água

Guará Motor S/A

CNPJ nº 48.547.848/0001-61
Edital de Convocação - AGE
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em AGE no dia
16/06/2021, às 10h00 em sua sede social à Rua Capitão José Joaquim de
Castro, 99 - Guaratinguetá - SP a fim de discutirem e deliberarem a seguinte ordem do dia: Aprovação do Balanço Financeiro de 2020; Alteração parcial do Estatuto; Eleição do Conselho de Administração para o mandato de
3 (três) anos e Discussão de assuntos do interesse da sociedade. Encontram-se à disposição dos acionistas na sede social os documentos a que
se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Guaratinguetá, 28/05/2021.
Gilbert Soliva.
(11) 3121-5555
w w w. l u z p u b l i c i d a d e . c o m . b r

captada, tratada e potável,
38 litros não chegam oficialmente a ninguém.

O levantamento mostrou distribuição acarretaram
que as perdas de água prejuízos de mais de R$ 12
potável nos sistemas de bilhões no último ano.

