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Administrador confirma previsão de 
que leitos sejam encerrados no fim de 
agosto; hospital tenta aval junto à DRS
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Mortes causadas por Covid na RMVale 
desaceleram com o avanço da vacina

Mesmo com a desacele-
ração do contágio do vírus 
devido ao avanço da vaci-
nação, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
ultrapassou, nesta semana, 
a marca de trezentos mil 
casos de Covid-19. Dados 
das secretarias de Saúde 
apontam que mais de 6,5 
mil pessoas morreram devi-
do às complicações do vírus.

Apesar do levantamento 

Bruna Silva
RMVale

indicar a magnitude das 
contaminações na região, 
julho foi um mês com que-
da acentuada em casos, 
e consequentemente em 
hospitalizações e óbitos. 
Julho terminou com 19 mil 
contaminados, o menor ín-
dice dos últimos seis meses. 
O declínio das infecções está 
atrelado ao avanço da vaci-
nação em todas as cidades.

Pindamonhangaba, por 
exemplo, está com cerca 
de 56% do público vacina-
do e já observa queda de 
50% em mortes e 22% no 
número de novas contami-

nações. Segundo o último 
boletim epidemiológico 
divulgado, 29 casos foram 
identificados ao longo do 
último fim de semana. Os 
leitos de tratamento para a 
doença operam na metade 
da capacidade limite.

Há mais de um mês é 
possível observar a queda 
na quantidade de novos 
óbitos causados pelo novo 
coronavírus na região. Esta 
é considerada a maior sequ-
ência de redução na média 
móvel de falecimentos des-
de março de 2020.

Imunização – Apesar da 

Cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte chegam à marca de trezentos mil 
casos e 6,5 mil óbitos; cronogramas seguem planejamentos municipais

apresentação semanal do 
cronograma estadual para 
vacinação, cada cidade tem 
elaborado seu próprio pla-
no, liberando as datas de 
imunização conforme faixa 
etária. Pindamonhangaba e 
Aparecida vacinaram, nesta 
terça-feira (3), pessoas com 
mais de 25 anos; enquan-
to Guaratinguetá imuniza 
acima de 20 anos e Lorena 
acima de 23 anos. Os locais 
de aplicação das doses e 
horários de atendimento 
podem ser consultados nos 
sites oficiais e redes sociais 
dos municípios.

Leito desocupado em hospital na região após queda na transmissão da Covid-19; Aparecida fecha UTI’s destinadas ao tratamento da doença

Com queda do índice 
de internações, Santa 
Casa de Aparecida
deve fechar UTI Covid

Leandro Oliveira
Aparecida

Com menos pacientes ne-
cessitando de atendimento 
emergencial contra a Covid-19, 
a Santa Casa de Aparecida tra-
balha com a previsão de fechar 
a UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) exclusiva para pessoas 
com sintomas ou diagnostica-
das com o novo coronavírus.

A vacinação contra a Co-
vid-19 avança em toda a região 
e os números de internações e 
mortes têm queda registradas 
pelas secretarias de saúde 
municipais.

De acordo com o adminis-
trador do hospital, Frei Bar-
tolomeu Schultz, a Santa Casa 
tem apresentado queda no 
número de pacientes na UTI. 
O hospital tenta junto a DRS 
(Diretoria Regional de Saúde) 
o aval para encerrar a ala da 
unidade de terapia intensiva. O 
setor foi aberto neste ano com 
a previsão de funcionar por 
pelo menos três meses. “Nós 
iniciamos no mês de abril de 
2021 e agora, no fim de agosto, 
vamos completar cinco meses. 
Estamos sim com a previsão 
de encerrar a UTI Covid no dia 

31, e isso se dá pelo fato de 
estarmos reduzindo o número 
de contaminados e pacientes 
que precisam de suporte 
hospitalar”, destacou Schultz.

Se a ala for fechada, os pa-
cientes de Aparecida, Potim e 
Roseira, que atualmente são 
atendidos pela Santa Casa, 
devem ser direcionados para 
outros hospitais de cidades 
vizinhas como Guaratinguetá, 
Lorena e Taubaté, por meio da 
regulação que é feita através 
do sistema Cross (Central de 
Regulação de Ofertas e Servi-
ços de Saúde). “A partir de 31 
de agosto, se tudo caminhar 
bem, os pacientes que preci-
sarem de UTI serão regulados 
para outros hospitais e nós 
manteremos, da forma como 
está alinhado, apenas os leitos 
de enfermaria até o final de 
setembro, que é o que temos 
contratado junto aos municí-
pios, podendo ser renovado 
até o fim de dezembro".

Os profissionais da UTI 
Covid serão desligados assim 
que a unidade encerrar as 
atividades. Segundo Schultz, a 
equipe havia sido informada 
sobre essa possibilidade no 
momento da contratação.

MP pede afastamento, mas 
Justiça mantém Piriquito
Investigado por improbidade, prefeito 
responde processo no cargo, após 
descumprimento do próprio decreto 
contra a propagação do coronavírus

O prefeito de Aparecida, 
Luis Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (Podemos), está no 
alvo de uma denúncia que 
pode tirá-lo do cargo, sete 
meses após assumir a Pre-
feitura da capital católica do 
Brasil. O chefe do Executivo 
é investigado por improbi-
dade administrativa, após 
descumprimento do próprio 
decreto que estabelece medi-
das sanitárias contra a propa-
gação do novo coronavírus e 
desestruturação da Vigilância 
Sanitária. Apesar do aponta-
mento, a Justiça negou, nesta 

terça-feira (3), o pedido do 
Ministério Público para o 
afastamento. De acordo com 
a denúncia, o prefeito decidiu 
por conta própria flexibilizar 
as medidas de prevenção 
contra a Covid-19. “... essa 
intenção do requerido foi 
expressamente admitida por 
ele, em entrevista concedida 
no dia 21 de junho de 2021, 
após diversas denúncias so-
bre a falta de fiscalização 
para o cumprimento dos 
protocolos sanitários (trecho 
da denúncia do MP)”.

Fotos: Rafaela Lourenço

Piriquito é alvo de denúncia após flexibilizar medidas contra a Covid-19 e apresentar dados divergentes

Soliva visita
setor de energia 
orgânica na 
sede da USP

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) e sua comitiva conhe-
ceram, no último dia 26, em 
São Paulo, o Setor de Desen-
volvimento de Energia, no 
campus da USP (Universidade 
de São Paulo). O encontro 
foi motivado pelos próprios 
coordenadores do projeto. 
O convite se baseou no inte-
resse da Prefeitura de Gua-
ratinguetá para a utilização 
correta de resíduos orgânicos 
e em geração de energia. O 
grupo de Marcus Soliva foi 
recebido pelo Dr. Ildo Sauer, 
diretor do Instituto de Ener-
gia e Ambiente. Segundo 
o secretário de Governo, 
João Vaz, o Munícipio busca 
a geração de energia por 
meio de resíduos orgânicos 
dos setores residencial e 
industrial, por ser uma fonte 
limpa, de preservação para o 
meio ambiente e também a 
redução de custos.



5 DE AGOSTO DE 20212

Em guerra política, Monteiro encaminha pedido para 
destituição de Ana Alice da presidência na Câmara

Fotos:  Marcelo A dos Santos

Fotos: Rafaela Lourenço

O vereador André Luis 
Monteiro, o Padrinho (Pa-
triota), deu mais um passo 
na polêmica com a presi-
dente da Câmara de Apare-
cida, Ana Alice Braga Vieira 
(Podemos). Ele encaminhou 
uma representação contra 
a chefe do Legislativo, dan-
do início ao processo para 
destituição da parlamentar 
do cargo. Ana Alice é acu-
sada de não convocar os 
secretários de Obra e Saúde, 
solicitada por requerimentos 
aprovados na Casa.

Em sessões ordinárias 
nos meses de junho e julho, 
Monteiro fez três pedidos de 
convocação dos secretários 
Ricardo Alessandro Henri-
que da Silva (Obras) para 
falar sobre a situação da 
obra de revitalização da rua 
Benedito Macedo, no bairro 
Ponte Alta (há um ano está 
paralisada) e Simone Olivei-
ra (Saúde), que responderia 
sobre o atraso no envio do 
relatório quadrimestral da 
pasta em meio à pandemia 
de Covid-19.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Segundo o artigo 22 do 
Regimento Interno, após 
oferecida a representação 
e recebida pelo plenário, “a 
mesma será transformada 
em projeto de resolução 
pela Comissão de Justiça e 
Redação, entrando para a 
ordem do dia da sessão sub-
sequente àquela em que foi 
apresentada, dispondo sobre 
a constituição da comissão 
parlamentar de inquérito”.

Ainda segundo o Regimen-
to, para dar sequência, o ple-
nário tem que aprovar o pro-
jeto “por maioria simples (...), 
serão sorteados três verea-
dores entre os desimpedidos 
para comporem a comissão 
parlamentar de inquérito, 
que se reunirá dentro de 
48 horas seguintes, sob a 
presidência do mais votado 
de seus membros”.

Após a instalação do pro-
cesso, o trâmite segue com a 
notificação, em até três dias 
úteis, da presidente, que tem 
dez dias úteis para apresen-
tar sua defesa prévia. A acu-
sada e o acusador poderão 
acompanhar todos os atos 
e diligências da comissão. O 
trabalho do comitê terá um 
prazo máximo de vinte dias 

e não será prorrogável.
A redação do Jornal Atos 

entrou em contato com a 
vereadora Ana Alice, mas até 
o fechamento desta edição 
não recebeu resposta da 
parlamentar.

Entenda o caso – Os dois 
parlamentares vêm travando 
batalhas nas últimas sessões. 
No dia 19 de julho, Montei-
ro disse que iria denunciar 
a presidente ao Ministé-
rio Público pelo crime de 
prevaricação, após a chefe 
do Legislativo se negar a 
convocar os secretários de 
Obra e Saúde, solicitada por 
requerimentos aprovados 
na Casa.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, na época, Ana Alice 
informou que durante a 
sessão ordinária do dia 19 
de julho explicou a recusa. 
“Eu me interessei em saber 
a questão se valeria a pena 
ele (secretário de Obras) vir 
para dar uma boa notícia ou 
que tivesse essa boa notícia 
para dar, e o que recebi de 

Após denúncia do MP, Justiça nega pedido 
de afastamento do prefeito de Aparecida
Piriquito é investigado por improbidade administrativa após descumprimento do próprio decreto contra 
a propagação do novo coronavírus; desestruturação da Vigilância Sanitária também é questionada

Presidente é acusada de prevaricar requerimentos sobre convocações; ação deve ser votada na próxima sessão

O prefeito de Aparecida, Luis 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), está no alvo de uma 
denúncia que pode tirá-lo do 
cargo. O chefe do Executivo é 
investigado por improbidade 
administrativa após descumpri-
mento do próprio decreto que 
estabelece medidas sanitárias 
contra a propagação do novo 
coronavírus e desestruturação 
da Vigilância Sanitária. Apesar 
do apontamento, a Justiça 
negou, nesta terça-feira (3) o 
pedido do Ministério Público, 
para o afastamento.

De acordo com a denúncia 
do MP, o prefeito decidiu por 
conta própria flexibilizar as 
medidas de prevenção contra 
a Covid-19. “... essa intenção do 
requerido foi expressamente 
admitida por ele, em entrevista 
concedida no dia 21 de junho 
de 2021, após diversas denún-
cias sobre a falta de fiscalização 
para o cumprimento dos pro-
tocolos sanitários (trecho da 
denúncia) ...”.

Em outra parte do aponta-
mento, o MP destacou, ainda, 
que o prefeito “desestruturou 
e desestabilizou a Vigilância 
Sanitária Municipal a fim de 
neutralizar a sua ação fiscali-

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

zatória, em verdadeiro boicote 
à fiscalização da Covid-19”. 
Ainda segundo o MP, durante 
o começo de seu mandato, o 
Piriquito “tentou contrariar a 
legislação estadual que inserira 
Aparecida na fase vermelha 
do Plano São Paulo, ajuizan-
do ação judicial com dados 
falsos e/ou manipulados...” e 
“... decidiu, por conta própria, 

ignorar a decisão judicial e as 
regras previstas nos Decretos 
Municipais n. 4.870, de 14 
de junho de 2021, e Decreto 
Municipal n. 4.875, de 08 de 
julho de 2021, deixando de 
adotar as medidas fiscalizató-
rias pertinentes e, nos casos 
em que cabível, de aplicar as 
respectivas sanções aos infra-
tores às determinações legais 

e regulamentares vigentes, 
descumprindo, portanto, dever 
de ofício...”.

Mesmo com os indícios de 
falha e solicitação do MP, na 
decisão, o juiz Antônio Carlos 
Pontes de Souza, da Primeira 
Vara de Aparecida, negou o 
pedido de afastamento do 
prefeito. “Determinar o afas-
tamento imediato do Prefeito 

geraria enorme prejuízo ao 
Município, que não teria como 
dar andamento imediato aos 
seus projetos em curso, em 
plena situação de pandemia 
(trecho do despacho)”.

Em outra parte da decisão, o 
juiz explicou que o afastamen-
to somente deve ser deferido 
quando “há um perigo de ir-
reversibilidade da manutenção 

do status quo, o que claramente 
não é o caso dos autos”.

A reportagem do Jornal Atos 
procurou a Prefeitura para 
comentar o caso, mas até o fe-
chamento da matéria nenhuma 
resposta foi encaminhada.

Falou demais? – Em junho, 
uma matéria publicada pelo 
Jornal Atos destacou que o 
prefeito admitiu que estava 
“flexibilizando” o seu próprio 
decreto que determinava uma 
limitação de 40% da capacida-
de máxima dos restaurantes, 
bares, lanchonetes, salão de 
beleza, barbearia, academias 
e similares no atendimento 
presencial. A declaração foi 
feita em uma entrevista à 
rádio Pop, após a emissora 
receber denúncias sobre a 
falta de fiscalização para o 
cumprimento dos protocolos 
sanitários.

Durante a entrevista, o che-
fe do Executivo disse que a 
Prefeitura deve ter compro-
metimento com a pandemia, 
com o protocolo, mas também 
com o socioeconômico. “A mi-
nha Guarda (Civil Municipal), 
que tem o poder de fiscalizar 
hoje, ela tem sido eficaz, ela 
tem corrido atrás. Agora, eu 
não vou esconder, eu não faço 
subterfúgios, realmente estou 
flexibilizando”.

resposta, é que o prefeito fez 
contato com a empresa que 
foi a vencedora (licitação 
para obra) até então. Essa 
empresa abandonou a obra 
e foi então oficializado o 
destrato da adjudicação, pois 
o contrato que foi assinado 
foi desfeito”, explicou.

Questionada sobre o pos-
sível crime de prevaricação, 
a chefe do Legislativo disse 
que não cometeu crime 
algum. “Eu não prevariquei 
nada, muito pelo contrário, 
a gente prevarica quando a 
gente fica sabendo de uma 
coisa errada e não atua para 
que aquilo seja feito. Agora, 
eu fui atrás de informação e 
percebi que não tinha nada 
de novidade para trazer”.

Em outra parte da entre-
vista, Ana Alice frisou que 
“ele (André Monteiro) quer 
arranjar confusão. Essa é a 
verdade, e se ele for denun-
ciar por prevaricação, já 
devia ter ido fazer. Ele fica 
aí cantando, cantando, mas 
não resolve”.

Monteiro x Ana Alice; denúncias de prevaricação e quebra de decoro

Prefeito de Aparecida é alvo de denúncia após flexibilizar medidas contra a Covid-19 e apresentar dados divergentes sobre ocupação de leitos
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Tentando contribuir para 
que pessoas em situação de 
rua deixem essa condição em 
Caraguatatuba, a Prefeitura 
lançou na última semana um 
programa para reinserção 
deste grupo ao mercado de 
trabalho. O projeto, realiza-
do junto aos assistidos pelo 
Abrigo Municipal, atua no 
processo de preparação dos 
candidatos e encaminha-
mento para entrevistas de 
emprego. 

Devido a intensa frente fria 
que atingiu o Litoral Norte no 
fim de julho, a equipe do Ser-
viço Social de Caraguatatuba 
intensificou suas ações de 
abordagem e de acolhimento 
de pessoas em situação de 
rua. A iniciativa contribuiu 
para que cerca de cinquenta 
homens e mulheres fossem 
encaminhados para o Abrigo 
Municipal. Além de dormitó-
rios e refeições, o aparelho 
público oferece aos assistidos 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

produtos de higiene pessoal 
e cortes de cabelo.

Após receberem os cuida-
dos necessários, os acolhidos 
são recebidos por uma equi-
pe do PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador), que 
identifica suas aptidões e o 
histórico profissional. Na se-
quência, os agentes auxiliam 
os interessados a criarem 
seus currículos e darem en-
trada no processo de emissão 
da Carteira de Trabalho. 
Após estes procedimentos, 
o PAT, que possui um banco 
de dados das empresas que 
buscam novos funcionários, 
direciona as pessoas em 
situação de rua para as en-
trevistas de emprego. 

A iniciativa municipal já 
começou a colher frutos na 
última semana. Numa como-
vente entrevista publicada 
no site oficial da Prefeitura 
de Caraguatatuba, Rafael 
(ele não teve seu sobrenome 
divulgado), 32 anos, relatou 
que foi abandonado pelos 
pais ainda na infância, desde 
então morando na rua. Gra-

ças ao programa de reinser-
ção ao mercado de trabalho, 
ele atua desde o último final 
de semana como pizzaiolo de 
um restaurante do bairro Su-
maré. “Desde criança todas as 
minhas chances de ter uma 
vida melhor foram rompidas. 
Com 18 anos, virei cozinheiro 
e achei que finalmente iria 
me estruturar, mas mais uma 
vez não deu certo. Estou em 
Caraguá há quatro meses e 
quando recebi o convite para 
vir ao abrigo não pensei duas 
vezes. Tenho certeza que esta 
é minha chance de finalmen-
te ter meu lar”.

Paralelamente ao projeto 
de reinserção ao mercado de 
trabalho, que será mantido 
por tempo indeterminado, a 
atual gestão municipal pro-
move no abrigo um trabalho 
que busca localizar as famí-
lias dos assistidos, tentando 
garantir que eles consigam 
retornar aos seus lares e 
cidades de origem. Os mo-
radores em situação de rua 
que sofrem de dependência 
química são encaminhados 
para clínicas de reabilitação 
do Estado.

Prefeitura de Caraguá busca reinserção de 
moradores de rua no mercado de trabalho
Programa atende cinquenta pessoas no abrigo; assistidos são direcionados para entrevistas de emprego

Águas Piquete reforça seu compromisso em fornecer água de qualidade

Saneamento e Qualidade de vida

O saneamento é o conjunto 
de práticas que visam melho-
rar a qualidade de vida da 
população, proporcionando 
saúde e bem estar através 
de ações como o forneci-
mento de água potável de 
qualidade.

Com o crescimento urbano 
tornou-se essencial a discus-
são sobre saneamento na 
saúde da população, onde 

Da Redação
Piquete

ações sustentáveis propiciam 
um ambiente e população 
saudáveis.

A Águas Piquete, conces-
sionária responsável pelo 
abastecimento de água no 
município, destaca seu com-
promisso junto à população, 
com o objetivo principal 
de entregar água de boa 
qualidade para o consumo 
humano e seu fornecimento 
contínuo. 

Segundo Sérgio Bovo, 
“água de qualidade assegu-

ra a redução e controle de 
diarreias, cólera, dengue, 
febre amarela, tracoma, 
hepatites, conjuntivites, po-
liomielite, dentre outras, o 
que reforça o papel inicial 
do Saneamento, na promo-
ção da saúde e qualidade de 
vida da população”, explica o 
diretor operacional da Águas 
Piquete.

De acordo com dados do 
Trata Brasil só no ano de 
2018 foram 233.880 casos 
de internações por esses 

tipos de doenças, resultando 
em 718.996 afastamentos de 
trabalhadores de seus em-
pregos para cuidarem de sua 
saúde, afetando diretamente 
o crescimento econômico.

Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
afirmam que a cada um real 
investido em saneamento, 
se economizam quatro reais 
em saúde. Isso demonstra a 
necessidade e comprometi-
mento das concessionárias 
de água em oferecer à popu-
lação água de qualidade, pa-
pel esse que a Águas Piquete 
vem cumprindo de maneira 
eficiente e eficaz junto aos 
moradores da cidade, auxi-
liando na qualidade de vida 
e saúde de todos.

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. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2365 – Emerson de Amorim Bento Barros e Juliana Scharlat da Cruz 
Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido no dia 16 
de julho de 1995, residente e domiciliado na Avenida Zezé Valadão, 1188, 
Aroeira, Aparecida/SP, filho de Luiz Batista de Barros e Maria de Amorim 
Bento Barros. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida 
no dia 17 de abril de 1996, residente e domiciliada na Rua Avenida Zezé 
Valadão, 1188, Aroeira, Aparecida/SP, filha de Juraci Aparecido de Oliveira 
e Monica da Silva Cruz de Oliveira.

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 PROC. Nº 216/2021

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 03/2021, 
que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
para obra de infraestrutura - pavimentação em vias públicas urbanas da Vila Santa 
Maria, pavimentação em trecho da Rua Olavo Bilac - Vila Zélia e recapeamento asfáltico 
da Avenida São Tomaz, para melhoria da mobilização urbana no Município de Lorena.
Comunicamos que a sessão pública marcada para o dia 28 de julho de 2021 às 
09h30min teve duas empresas participantes, e conforme ata de sessão pública já foi 
aberto os envelopes de propostas tendo o seguinte resultado:
S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA R$ 498.633,06 – 1º COLOCADO/VENCEDOR
J.B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ R$ 518.966,55
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da 
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

Atendimento a pessoas em situação de rua em Caraguá, que leva assistência e busca por vaga no mercado
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De olho no sistema, Soliva 
visita desenvolvimento de 
energia orgânica na USP
Guará busca implantação de usina de geração com base em resíduos, 
com prioridade para a preservação ambiental e redução dos custos

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) e sua comitiva conhe-
ceram, no último dia 26, em 
São Paulo, o Setor de Desen-
volvimento de Energia, no 
campus da USP (Universidade 
de São Paulo). O encontro 
foi motivado pelos próprios 
coordenadores do projeto. 
O convite se baseou no inte-
resse da Prefeitura de Gua-
ratinguetá para a utilização 
correta de resíduos orgânicos 
e em geração de energia.

O grupo de Soliva foi re-
cebido pelo Dr. Ildo Sauer, 
diretor do Instituto de Ener-
gia e Ambiente. Além do 
prefeito, participaram da vi-
sita o secretário de Governo, 
João Vaz, o diretor da Saeg 
(Companhia de Serviços de 
Água, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá), Miguel 
Sampaio e membros da equi-
pe, o presidente e diretor 
da Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá), João Batista e José 
Antônio Alves, e o secretário 
de Planejamento, Gonçalo 
Ferraz.

Segundo o secretário de Go-
verno, João Vaz, o Munícipio 
busca a geração de energia 
por meio de resíduos orgâ-
nicos dos setores residencial 
e industrial, por ser uma 
fonte limpa, de preservação 
para o meio ambiente e tam-
bém pela redução de custos. 

“Quando envolve o tratamen-
to de resíduos orgânicos, 
acaba sendo um problema no 
armazenamento e descarte, 
pois contaminam o solo e 
criam despesas pesadas para 
a retirada de um local até o 
aterro sanitário”, explicou. 
“Eles (resíduos) geram alguns 
problemas que vislumbramos 
criar soluções a partir da im-
plantação do modelo de usina 
de transformação de resíduos 
orgânicos em energia. Com 
esse tratamento correto, os 
ganhos são gerais para a 

sociedade e poder público”, 
destacou.

Entre as tratativas no en-
contro, a possibilidade do 
início de estudos sobre a 
implantação na cidade, fase 
que aguarda novas etapas 
do projeto. Ainda de acordo 
com o Governo, para a im-
plantação da usina na cidade 
serão necessárias parcerias 
público-privadas (PPP’s), em 
razão do alto custo financeiro 
do empreendimento.

Na futura criação da usi-
na de transformação, a ex-

pectativa da Prefeitura é a 
economia com processos e 
serviços no setor energéti-
co, além da possibilidade de 
utilização como combustível 
em frotas de veículos. Outro 
planejamento da gestão é 
de que após a implantação, 
possa ser criado um consór-
cio com cidades para que os 
resultados da usina sejam 
distribuídos na região. O local 
para a construção ainda não 
está definido, mas a previsão 
é que seja em área pertencen-
te a Prefeitura.

Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 
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Parte da estrutura do Setor do Desenvolvimento de Energia, no campus da USP, visitada por Marcus Soliva

Programa de Legalização 
Fiscal é aposta de Caraguá 
para recuperar finanças

Prefeitura abre inscrições de 
cursos profissionalizantes para 
moradores do Nova Caraguá 2

Da Redação 
Caraguatatuba 

Da Redação 
Caraguatatuba 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba está oferecendo des-
contos de até 100% de  juros 
e multas para as pessoas que 
estão com dívidas tributárias 
e não tributárias. O serviço é 
realizado por meio do Progra-
ma de Legalização Fiscal, que 
tem o intuito de amenizar o 
impacto da baixa nos cofres 
municipais.

A ação, iniciada na última 
segunda-feira (2), será fina-
lizada no dia 31. Segundo 
a Prefeitura, os descontos 
são destinados na forma de 
pagamento escolhida pelo 
contribuinte. Entre as opções 
oferecidas estão o pagamento 
à vista e parcelamento em até 
24 vezes, com desconto de 

Com foco em promover o 
desenvolvimento socioeco-
nômico da população, Cara-
guatatuba abriu, na última 
segunda-feira (2), inscrições 
para setenta vagas em cursos 
profissionalizantes para o 
bairro Nova Caraguá 2.

As oportunidades de apren-
dizado são para cursos gratui-
tos para servente de pedreiro, 
manicure, design de sobran-
celha, barbeiro e instalação 
de paineiras para captação 
de energia solar. A medida 
integra o projeto de desen-
volvimento socioterritorial do 
empreendimento habitacio-
nal, em parceria com a Caixa 
Econômica Federal e o Sesi 

40%. A administração infor-
mou que para receber o atendi-
mento, o morador precisa levar 
documento oficial com foto, 
número de identificação do 
imóvel e/ou inscrição munici-
pal. Caso o requerente não seja 
o contribuinte cadastrado, é 
necessário levar a procuração 
assinada pelo titular.

Os interessados devem rea-
lizar o agendamento pelo nú-
mero (12) 3897-8182, What-
sApp (12) 99755-2601 ou pelo 
e-mail  dividaativa.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br.

O atendimento é realizado 
de segunda à sexta-feira, das 
9h às 14h, no Paço Municipal, 
que fica à rua Luiz Passos Jú-
nior, nº 50, no Centro. Outras 
informações sobre o benefício 
podem ser acessa pelo site 
caraguatatuba.sp.gov.br.

(Serviço Social da Indústria).
A expectativa é que além de 

capacitá-los para geração de 
emprego e renda familiar, o 
programa seja capaz de acom-
panhar as famílias com uma 
assistente familiar e garantir 
palestras sobre planejamento 
financeiro e familiar, postura 
profissional, atendimento ao 
cliente e comunicação inter-
pessoal.

Os interessados nas vagas 
devem procurar pelo Ciase 
(Centro Integrado de Ações Só-
cio-Educativas), na rua Henri-
que Maximiliano Coelho Neto, 
nº 100, no Travessão, onde 
serão realizados os cursos. É 
necessária a apresentação de 
RG, CPF e comprovante de re-
sidência, dentro do horário de 
atendimento das 11h às 13h.


