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Equipe médica de novo centro de exames na Santa Casa de Lorena
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O ex-prefeito Edson Mota (dir.), que tem contrato da saúde investigado
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Edson Mota no 
alvo de operação 
contra corrupção 
em Cachoeira
Ex-prefeito nega o envolvimento nos crimes apontados 
pelo MP em contrato com organização social; empresa 
não possui registros online atualizados e “divide” CNPJ

O ex-prefeito de Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PL), 
voltou ao foco de acusações 
de corrupção ativa. A casa 
do político é um dos alvos 
da segunda fase da operação 
“Santo Remédio”, que rastreia 
esquema que teria fraudado a 
saúde com cifras milionárias 

nos últimos anos. A quinta-feira 
(30) começou com movimen-
tação em casas visitadas por 
policiais do Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado), 
acompanhados de membros 
da Promotoria de Justiça de 
Cachoeira Paulista que deram 

sequência à operação iniciada 
em 2018. As investigações 
abordam desvios de verbas 
públicas e lavagem de dinhei-
ro originárias de contratação 
irregular da organização social 
Instituto Isec, responsável pela 
gestão da Saúde.

Câmara de Guará aprova 
contratações de gestores
na rede municipal de 
Educação por concurso

Foi aprovado por 9 a 1 o 
projeto de lei que readequa 
o ingresso de servidores nos 
cargos de gestão de escolas 
municipais de Guaratinguetá. 
A pauta foi encaminhada à 
Casa após uma determina-
ção judicial que retirou todos 

os diretores, vice-diretores e 
coordenadores pedagógicos 
comissionados de suas funções. 
Os postos serão ocupados por 
servidores que prestarão um 
concurso público específico 
para as vagas.

Santa Casa recebe 
tomógrafo de última 
geração, em Lorena

Ampliando e moderni-
zando sua estrutura de 
atendimento, a Santa Casa 
de Lorena recebeu na úl-
tima quinta-feira (30) a 
entrega de um tomógrafo 
doado pela empresa Val-
group. Considerado por 
especialistas como um dos 
mais avançados do mundo, 
o aparelho foi implantado 
no Centro de Diagnóstico 
de Imagem, inaugurado 
na última sexta-feira (1) 
no hospital. De acordo 
com a direção da Santa 

Casa de Lorena, o equi-
pamento será utilizado 
para a realização de 
exames não invasivos 
de diversas especiali-
dades como ortopedia, 
oncologia, pediatria, vas-
cular e pneumologia. O 
tomógrafo possibilitará 
aos médicos acesso a 
imagens de alta reso-
lução dos órgãos dos 
pacientes, permitindo a 
identificação de doenças 
ou anormalidades.
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Municípios e PRF definem estratégias para 
ampliar rede de monitoramento por câmeras

Uma reunião em Guaratin-
guetá definiu estratégias para 
ampliar o monitoramento por 
câmeras e a segurança pública 
em cinco municípios da Região 

Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte. A iniciativa 
partiu da Polícia Rodoviária 
Federal e pode ser colocada 
em prática por meio do Siste-

ma Alerta Brasil, que interliga 
imagens de rodovias federais 
e COI’s (Centro de Operação 
Integrada) das cidades.

Câmeras do COI em acesso à Dutra em Guará; reunião busca intensificar videomonitoramento na região

Foto: Leandro Oliveira

Foto: Reprodução

Plano Diretor continua em 
análise da Câmara de Pinda

Iniciado ainda em 2018 com 
as reuniões setoriais, o Plano 
Diretor de Pindamonhanga-
ba ainda não foi votado na 

Câmara. Uma reunião entre 
parlamentares e a Prefeitura 
apresentou a revisão do projeto.

Piquete reúne 
59 times em 
campeonato 
internacional

Piquete será uma das sedes 
da Taça São Paulo de Futebol, 
competição que contará com 
times brasileiros e internacio-
nais. A competição tem início 
nesta segunda-feira, no campo 
do Estrela.

Jogo da Taça São Paulo em 2019

Foto: Reprodução

Nova empresa em Lorena pode 
gerar 150 empregos diretos

Gerando expectativa nos 
moradores de Lorena que bus-
cam oportunidades profissio-
nais, a Prefeitura anunciou na 
manhã da última quarta-feira 

(29) a instalação de uma em-
presa na cidade que promete 
gerar 150 empregos diretos 
até 2022.

Número de 
vítimas de 
assassinato 
cresce 42% 

Um levantamento divul-
gado pelo Estado na última 
sexta-feira (24) revelou que 
a RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) registrou em 
agosto um aumento de 42% 
de vítimas de assassinato em 
comparação ao mesmo mês 
de 2020.

Cidades buscam 
consenso para
aulas in loco 
ainda neste ano

A retomada das aulas pre-
senciais de escolas públicas 
municipais ainda gera diver-
gências na Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte.
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Política a conta-gotas...

A MORTE DA DEMOCRACIA
Desde o início do governo do 

presidente Bolsonaro a palavra golpe 
sempre aparece.

Em várias oportunidades a sen-
sação de um golpe: discursos fortes 
em frente de quarteis, o desfile de 
carros de combate na Praça dos Três 
Poderes e um voo rasante, frustrado 
pelo comando da aeronáutica, para 
quebrar as vidraças do Supremo 
Tribunal Federal e  a militarização 
do serviço público.

A semelhança as atitudes do ex-
-presidente Trump com o uso da in-
ternet e da elaboração de fakes News.

O mais aterrorizado, o último 7 
de setembro, com direito a constan-
tes anúncios de invasão do Congres-
so Nacional

Um 1964 em 2021!
No dia seguinte a constatação de 

que o golpe fracassou.
Uma “carta à nação” escrita com 

a ajuda do ex-presidente Temer jus-

tificando e pedindo desculpas pelo 
“calor do momento”, do malgrado 
“ato cívico eleitoral”.

Em recente entrevista a uma re-
vista nacional de grande circulação 
a afirmação:” a chance de um golpe 
é zero”.

E foi além ao dizer que não vai 
“melar” as próximas eleições.

Na verdade, tudo isto mostra a 
resiliência da democracia brasilei-
ra, pois a opinião pública, redes e 
organizações da sociedade, partidos 
e líderes do Congresso reagem mos-
trando que as nossas instituições são 
mais fortes do que imaginamos.

No livro, “As democracias mor-
rem” de dois professores america-
nos, da Universidade de Havard, 
Steven Levistky e Daniel Ziblatt, 
promovem uma análise profunda 
sobre a democracia americana na 
era Trump.

O nosso presidente seguiu as 
ações de Trump na sua eleição e 
governo.

A atitude de Trump foi motivo 
de instabilidade da democracia 
americana e colocou o mundo em 
polvorosa.

Os passos de Trump foram se-
guidos por Bolsonaro o que não nos 
causa dúvidas à semelhança impres-
sionante na atitude política destes 
dois presidentes.

O modelo seguido pelo presiden-
te Bolsonaro retrata uma semelhança 
impressionante como não acreditar 
no nosso sistema eleitoral, justifica-
tiva talvez para uma possível derrota 
nas próximas eleições; a negação da 

legitimidade da oposição (conspira-
ção); tolera e encoraja a violência 
(preocupação no dia 7 de setembro 
em São Paulo pelas autoridades de 
segurança); propensão à restrição da 
liberdade de imprensa (rede Globo e 
Folha de São Paulo e outros veícu-
los), levando o descrédito total para 
a liberdade de imprensa.

A história mostra que a ruptura 
de uma democracia inicia quando o 
líder ataca seus críticos com termos 
ásperos, a mídia, por consequência, 
abandona o comedimento num es-
forço de enfraquecer o governo e a 
oposição defende o afastamento do 
governo pelo bem do país com me-
didas extremas como impeachment.

Quando outsiders, no caso do pre-
sidente Bolsonaro, são eleitos con-
vencendo a sociedade da existência 
da teoria da conspiração tornam-se 
refém de atitudes autoritárias resul-
tando uma confusão mental, causado 
pela passagem de sua insignificante 

posição política para importante 
posição de presidente da República.

A dificuldade de entender a pan-
demia do Corona-19, induzindo na 
população a ideia da inoculação de 
um chip, e os vacinados transforma-
dos em jacarés e a obstinada fixação 
da cura pela cloroquina e os milhões 
(125 mil pessoas) de brasileiros que 
foram às ruas na maior “manifes-
tação de toda a história”, a ameaça 
comunista em seu discurso na ONU.

Os autores apontam quatro in-
dicadores que a sociedade precisa 
observar para não colocar no poder 
lideranças autoritárias:

A – Expresso desejo de não 
aceitar ou violar a Constituição e 
tentativas de minar a legitimidade 
das eleições comprovadamente lim-
pas e sérias;

B – Usar da calúnia e difamações 
que denigram - imputação de crimes 
sem prova, fatos inventados, nega-
ção da legitimidade dos oponentes 
políticos - com acusações e mentiras;

C – O encorajamento à violência, 
tolerância a políticos ligados a mi-
lícias, forças paramilitares, ataques 
aos adversários e elogio à fato vio-
lento ocorrido;

D – Propensão a restringir liber-
dades civis, inclusive a mídia, ame-
aças veladas e ações punitivas contra 
seus críticos seja no campo político, 
na sociedade, como um todo e nos 
meios de comunicação.

O país em 2022 fará a sua nona 
eleição desde a redemocratização 
e a lição a ser tirada é estar sempre 
alerta!

 O país em 2022 fará a sua nona 
eleição desde a 

redemocratização e a lição a ser 
tirada é estar sempre alerta!

“A democraci
a moderna é a forma 

histórica da decadência do Estado”.
Nietzsche

Melhor de três
Parece que o vereador Marcio 

Almeida subiu no pódio mais uma 
vez nas articulações no Legislativo 
de Guará pela aprovação do Finisa 
de R$ 50 milhões para os projetos 
da administração Marcus Soliva. 
Disseram que a habilidade de Al-
meida nos bastidores deu ‘ciúmes 
em muita gente’, principalmente 
no que assenta no centro da mesa...

Mudança de itinerário
Vazou de um dos gabinetes da 

Câmara de Guará que o vereador 
Arilson Santos pretende voltar ao 
comando da secretaria de Desenvol-
vimento Social após sua passagem 
pela presidência do Legislativo. 
Pelo que se ouviu por trás das portas, 
é que as evidências do atual cargo 
junto ao gabinete do Executivo não 
foram as esperadas por ele. Pelo 
sim, pelo não, parece que Marcos 
Evangelista, que já anda recebendo 
uns ‘elogios’ do presidente pela 
tribuna da Casa, ‘já botou a barba 
de molho’...

Silêncio que ‘grita’...
A aparente calmaria na Câmara 

de Lorena nesta nova temporada tem 
preocupado muitas cabeças pen-
santes da política local. Tem gente 
apostando que após a temporada 
eleitoral do ano que vem, a chapa 
deverá esquentar, porque o tinhoso 
está ‘caçando pelo em ovos’...

A voz da periferia
Já é do conhecimento de muitos 

em Lorena, que de ‘baixo de um 
quieto’, Fernando Romeiro está 
articulando um grupo de postulantes 
à Câmara suficiente para compor 
dois partidos para o pleito de 2024. 
Disseram ainda que para ter a senha 
de acesso a uma destas siglas – para 
modalidade vereador – é necessário 
passar por um processo seletivo e, 
um quesito que ajuda muito, com 
certeza, é ser estreante na disputa 
eleitoral.

A voz da periferia II
Rola pelas esquinas da Sete de 

Setembro, de Lorena, que o vereador 
Jair Guedes segue em lua de mel com 
os eleitores da Vila Passos e Bairro 
da Cruz, fortalecido agora com as 
conquistas de duas UBS's para os 
bairros e outros investimentos que o 
parlamentar buscou junto ao prefeito 
Sylvio Ballerini. Ah! Falam que na 
simplicidade, Jair tem sua melhor 
estratégia para garantir seus pedidos 
atendidos na Câmara e Prefeitura.

Sopa de ‘cebola & alho’
Com tantos ‘políticos e afins’ 

gravitando em torno do prefeito 
Isael Domingues, provavelmente de 
olho na sucessão em 2024, o que não 
faltam são nomes para aritmética da 
especulação de Pinda. Da Câmara, 
falam que o vereador Renato Cebola 
pretende ‘ser a sopa’ perfeita como 
eventual vice, posição que despertou 
o interesse de Magrão: “se a sopa 
for de ‘cebola’, eu vou ser o alho 
do tempero”! Mas nem só de sopa, 
quer dizer, de Cebola e Magrão se 
articula uma sucessão; nomes como 
do empresário Jeremias Rodrigues, 
do médico Fernando Oliveira, dos 
secretários Roderley Miotto, He-
verton Chinaqui e Marcela Franco 
são mencionados e considerados 
como possibilidades, como também 
o presidente da Câmara, Luiz Carlos 
– o Cal. Ainda mais com o índice de 
aprovação do governo de Isael indo 
as alturas. E o Piorino gosta...

Não convide para...
...a mesma picanha – o ex-pre-

feito Vito Ardito e o doutor João 
Gontijo – da secretaria municipal 
de Habitação, ‘casualmente’ res-
ponsável pelas regularizações em 
Pindamonhangaba.

Platônico
Sob a regência do presidente 

Luiz Carlos Gomes – o Cal, e com 
auditório ‘quase que lotado’, a 
Câmara de Pindamonhangaba pro-
moveu na última quinta-feira uma 
sessão solene para outorga de títu-
los de cidadania ao ex-vereador Dr 
Marcos Aurélio e ao prefeito Isael 
Domingues. Não faltou o glamour 
na cerimônia e movimentação po-
lítica nos bastidores da festa. Um 
dos assuntos salientes durante o co-
quetel foi o petista Herivelto Vela, 
único vereador ausente na festa, 
justificado a todo momento pelo 
colega de oposição, Norbertinho 
Moraes; legal foi que todos sorri-
ram para as fotos, exceto por um 
vereador que talvez tenha esqueci-
do de cumprimentar pessoalmente 
o prefeito. Outro fato que rendeu 
entre os convidados foi discurso 
carregado de emoções de Carlos' 
de Moura – o Magrão, a favor de 
Isael, a ponto de pintar  sugestão de 
preservar a gravação para dias de 

embates encalorados na tribuna 
da Câmara. Imaginem  quando 
o vereador 'pegar pilha' com a 
oposição em aberturas de CEI's 
ou rejeição de projetos, 'alguém' 
reprisar os melhores momentos 
da declamação do vereador no 
dia da festa do prefeito...

Dois pesos, duas medidas
Parece que a Casa dos Artistas, 

digo, Câmara de Cachoeira, em 
especial o pessoal do ‘joga pedra na 
Geny’, tem dificuldades enormes 
em enxergar e reconhecer o monte 
de excrementos em que permane-
cem sentados. Para o prefeito Anto-
nio Mineiro – que sangra em meio 
as dívidas herdadas – os rigores do 
regimento e processante para cassar 
seu mandato; já para o vereador que 
foi afastado do cargo a pedido da 
Polícia Federal, nem CEI é aberta 
para investigar possível quebra 
de decoro. Talvez seja porque o 
Brejão, com toda sua importância 
e moralidade, não saiba o que sig-
nifica decoro em um Legislativo 
sem referências...

Realidade econômica
Se é fato que políticos tem me-

mória curta ao ponto de esquecer 
com facilidade coisas passadas, os 
números do endividamento da Pre-
feitura de Cachoeira estão estampa-
dos para que ninguém esqueça. No 
caso, o efeito Edson Mota – após 
10 meses ausente dos cofres mu-
nicipais, ainda provoca prejuízos à 
administração pública. O município 
tem deixando de receber milhões 
do governo pela falta de CND. 
Com a palavra, os ‘Alzheimeres’ 
da Câmara...

Showman
A quinta-feira passada foi mo-

vimentada para os vereadores de 
Cruzeiro. Disseram que o prefeito 
Thales Gabriel ‘lotou a van’ com os 
companheiros de Câmara para a so-
lenidade de convênios do programa 
‘Mais Santas Casas’ – made-in-Do-
ria. Por pouco, numa live pessoal do 
Diego Miranda, o público chegou a 
pensar ser ele o autor da façanha, 
quer dizer, dos recursos. Ainda 
bem que num segundo momento, o 
prefeito ‘botou os pingos nos is’...

Socializando a foto
E por falar em Thales Gabriel, 

esta semana ele chamou a lide pra 
sair na foto, praticamente todos os 
vereadores no anúncio do todos 
recursos liberados pelo Estado à 
Cruzeiro. Nos R$ 700 mil para pa-
vimentação do Bela Vista no bairro 
do Itagaçaba, destacou Carlinhos 
Stok Car e Leprechal; no evento do 
Palácio dos Bandeirantes, holofotes 
para o presidente da Câmara e mais 
seis colegas do Legislativo, na hora 
do vídeo com o deputado Marco 
Bertaiolli, inclusive o ‘Moringão’...

Alguém responde
Qual o número do novo telefone 

do ex-prefeito Edson Mota? Até 
porque, os números antigos e tra-

dicionais foram apreendidos pela 
Polícia esta semana, em mais uma 
fase da operação ‘Santo Remédio’, 
que investiga desvio milionário da 
saúde de Cachoeira Paulista desde 
2018. Disseram que a Federal está 
filtrando várias pessoas ligadas a 
Motolândia, que supostamente per-
tenciam a um grupo de WhatsApp 
onde se combinavam até os modus 
operandis de saques aos cofres 
públicos...

Corram que a polícia...
...vem aí!!! Após o susto que 

alguns correligionários de Edson 
Mota tomaram em Cachoeira Pau-
lista, há cerca de um mês, com a 
‘operação Comission’, que também 
apreendeu o celular de um vereador 
e o afastou das funções, a ‘dor de 
barriga foi geral’. Pelo que se ouviu 
pelas esquinas da cidade, ´vários 
parceiros’ do ex-prefeito desperta-
ram o interesse quase que coletivo 
em desfazerem dos seus antigos 
aparelhos e respectivos números. 
Segundo a boca pequena, tem celu-
lar tocando no fundo das águas do 
Rio Paraíba...

Estação 2024
O mercado político de Guará 

acredita que a força da mulher será 
marcante nas urnas de 2024. Talvez 
seja por isso que algumas mulheres 
que vêm se destacando na cidade 
estejam na mira de grupos partidá-
rios e prefeituráveis. Especulam que 
Lélia Ranieri, por exemplo, além 
de manter a atenção do MDB, pode 
ser aposta de Junior Filippo para 
quebrar a hegemonia de Marcus 
Soliva que, por sua vez, mira em 
Dani Dias para compor a sucessão, 
mas pode perdê-la para o PSDB 
que segue em busca de um nome. A 
estreante da eleição passada, Marcia 
Amoroso, poderá fazer parte alguma 
candidatura majoritária, bem como 
a empresária Renata Carvalho, que 
já foi observada fazendo planos de 
melhorias na cidade.

Controversia
E por essa os empresários do 

entorno da Praça Rosendo Pereira 
Leite, de Lorena, não esperavam: 
que o vereador Bruninho Ribeiro, 
para acertar o lado da Unimed – 
que implantou estacionamento 
pago em suas dependências in-
ternas – trabalhou a aprovação de 
um projeto na Câmara proibindo a 
atuação da Zona Azul no lado de 
fora do hospital. Ou seja, a entidade 
hospitalar cobrar pelas suas vagas 
internas não tem problema, mas 
para o município cobrar do lado 
de fora, para organizar o trânsito 
isso, é desumano? Pergunta: e os 
comerciantes???
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Operação que rastreia fraude no contrato 
da saúde de Cachoeira chega a Edson Mota

Da Redação
Cachoeira Paulista

Ex-prefeito nega o envolvimento nos crimes apontados pelo MP em contrato com organização social; 
empresa de Suzano, contestada em denúncia, não possui registros online atualizados e “divide” CNPJ

O ex-prefeito de Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PL), 
voltou ao foco de acusações 
de corrupção ativa. A casa 
do político é um dos alvos 
da segunda fase da operação 
“Santo Remédio”, que rastreia 
esquema que teria fraudado a 
saúde com cifras milionárias 
nos últimos anos.

A manhã desta quinta-feira 
(30) começou com movi-
mentação em casas visita-
das por policiais do Gaeco 
(Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado), acompanhados de 
membros da Promotoria de 
Justiça de Cachoeira Pau-
lista que deram sequência à 
operação iniciada em 2018. 
As investigações abordam 
apontamentos de desvios de 
verbas públicas e lavagem 
de dinheiro originárias de 
contratação irregular da 
organização social Instituto 
Isec, responsável pela gestão 
da saúde no município.

São sete mandados de bus-
ca e apreensão em endereços 
ligados a envolvidos no grupo 
investigado (entre funcioná-
rios públicos e particulares), 
com residência em Cachoeira 
e Silveiras. A apuração tem 
braço na cidade de Pilar, no 

Estado da Paraíba.
Até o momento não há 

informações oficiais sobre 
o montante que poderia ter 
sido desviado. O contrato ini-
cial com o Isec está fixado em 
cerca de R$ 7 milhões ao ano.

A Santa Casa de Miseri-
córdia também recebeu ho-
mens do Gaeco, que buscam 
documentos referentes ao 
contrato. A quebra de sigilo 
bancário e fiscal dos envol-
vidos também foi decretada, 
assim como a indisponibili-
dade de bens até o limite de 
R$ 982.201,27 em resguardo 
ao prejuízo ao erário causado 
pelo esquema.

As investigações contam, 
além da atuação do Ministé-
rio Público, com o apoio da 
Unidade Regional de Gua-
ratinguetá do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo. Até esta sexta-feira (1), 
dez pessoas já haviam sido 
diretamente denunciadas 
por envolvimento em crimes 
como organização criminosa 
e lavagem de dinheiro.

O anúncio de rompimento 
de contrato entre a Prefeitura 
e o instituto foi feito em outu-
bro de 2018, logo depois que 
a primeira fase da operação 
foi deflagrada. Já as denún-
cias sobre irregularidades 
foram apresentadas ainda em 
2017, primeiro ano em que 
o contrato esteve em vigor.

Não foi possível localizar 
representantes do Isec, se-
quer dados atualizados da 
empresa. Uma página do 
instituto nas redes sociais 
tem uma nota sobre as ações 
como última publicação. 
Datado em 23 de outubro de 
2018, o comunicado garante 
que os contratos foram “cele-
brados em estrita observân-
cia com a lei”.

É possível localizar o CNPJ 
da empresa (que consta no 
contrato com a Prefeitura) 
pelos sites de busca. Além 
do Isec, a empresa AASAESC 
consta com o mesmo número 
de documento, ambas locali-
zadas em Suzano-SP. Também 
há poucas informações sobre 
a organização, e não houve 
retorno nas tentativas de 
contato.

A reportagem do Jornal 
Atos também não conseguiu 
resposta junto à equipe do 
ex-prefeito Edson Mota e 
representantes da Santa 
Casa de Misericórdia, até o 
fechamento desta matéria.

Em entrevista ao portal 
G1, a defesa do ex-prefeito 
garantiu que ele “sequer foi 
denunciado por crimes de 
lavagem ou desvio de verba 
pública” e acrescenta que 
“nada de ilícito foi encontra-
do no cumprimento dos man-
dados de busca e apreensão 
nas residências”.

Foto: Arquivo Atos

Polícia em frente à Prefeitura de Cachoeira Paulista; operação rastreia fraude milionária na saúde municipal

Câmara de Guará aprova contratações de gestores
na rede municipal de Educação por concurso público
Texto acata pedido após Justiça tornar funções de diretores, vice-diretores e coordenadores apenas a servidores de carreira

Foi aprovado por 9 a 1 o 
projeto de lei do Executivo 
que readequa o ingresso de 
servidores nos cargos de ges-
tão de escolas municipais de 
Guaratinguetá. A pauta foi 
encaminhada à Casa após 
uma determinação judicial 
que retirou todos os diretores, 
vice-diretores e coordenadores 
pedagógicos comissionados de 
suas funções. A partir de agora 
os postos serão ocupados por 
servidores que prestarão um 
concurso público específico 
para as vagas.

No texto aprovado foi inse-
rida uma emenda, aprovada 
em plenário, que deixa aberta 
a possibilidade dos novos 
diretores concursados assu-
mirem as funções de direção 
em creches da rede infantil. A 
emenda indica que os diretores 
de escola ou creche receberão 
os mesmos salários. Os cargos 
em comissão de diretor de 
creche foram extintos, e a no-
menclatura única passa a ser 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

diretor de escola.
A extinção não agradou ao 

Sisemug (Sindicato dos Servido-
res Municipais de Guaratingue-
tá). “Na hora de transformá-los 
em cargos permanentes, o de 
diretor de creche foi excluído. 
É um cargo previsto no nosso 
estatuto, originalmente como 
função isolada de diretor de 
creche”, citou a diretora jurídica 
do Sindicato, Sueli Silva.

Contra – O único voto con-
trário foi do oposicionista Nei 
Carteiro (MDB). “Pode ser que 
haja um precedente para que 
no futuro, as nossas creches, 
com essa menção, não tenham 
mais a valorização aos profis-
sionais que estão no dia a dia. 
Isso é um risco muito grande”, 
justificou o vereador. “Seria 
o ideal valorizar o diretor de 
creche, juntamente com diretor 
de escola, constando na sua es-
sência e não deixando de lado 
tudo que diz respeito a creche”, 
finalizou ao rebater a proposta.

Companheiro de sigla e líder 
do MDB na Casa, Fabrício Dias, 
citou que viu com bons olhos 
a emenda apresentada que 
iguala as funções de diretor 

de escola e creche. “Há uma 
diferença salarial hoje na no-
menclatura, de algo em torno 
de R$ 300, com diretor de 
escola ganhando mais. Porém, 
além desse projeto que chega 
hoje, está se cumprindo uma 
Adin (Ação Direta de Incons-
titucionalidade), e ele trouxe 
no meu entendimento uma 
compensação, um equilíbrio, e 
com a emenda fica mais claro”.

Além de Fabrício, Vantuir 
Faria (MDB), Danielle Dias, 
Márcio Almeida e Irene Cobra-
dora (PSC), Marcelo Coutinho 
‘Celão’, Marcelo da Santa Casa 
e Rosa Filippo (ambos do PSD) 
e Alexandra Andrade (PL) vo-
taram a favor. O presidente da 
Câmara, Arilson Santos (PSC), 
criticou durante a sessão o que 
chamou de falta de diálogo 
antes da votação e ratificou a 
crítica em entrevista. “Tivemos 
uma reunião antes de começar 
a sessão e confesso que não 
estou satisfeito com essa falta 
de diálogo. Na realidade, tudo 
que acontece vem parar na 
Câmara. Essa falta de diálogo, 
que era para ter acontecido, 
não aconteceu e aí a gente tem 

que fazer o voto em cima da 
hora, sem conhecimento técni-
co, sem ouvir quem de direito, 
os profissionais. O sindicato 
muitas das vezes exagera no 
seu poder, em contrapartida 
a secretaria de Educação faz 
o mesmo. Então a gente se 

colocou à disposição para que 
possamos, juntos, fazer pelo 
menos a intermediação dos 
assuntos relacionados a edu-
cação”, afirmou.

Com a aprovação, a rede 
municipal de ensino vai contar 
com sessenta vagas de empre-

gos permanentes para a função 
de diretor de escola, 25 para 
vice-diretor de escola e outras 
sessenta para coordenador 
pedagógico. Os detalhes do 
concurso público serão pu-
blicados pela Prefeitura nas 
próximas semanas.

Foto: Leandro Oliveira

Nei Carteiro votou contrário e Arilson questionou falta de diálogo do sindicato; Guará libera constratações

EDP é multada em R$ 5 milhões após denúncia de moradores de Caraguá
Decisão judicial aponta violação aos direitos do consumidor; concessionária de energia recorre após receber apontamentos

A concessionária de distribui-
ção de energia elétrica EDP foi 
condenada na última terça-fei-
ra (28) pelo TJ-SP (Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo) 
a pagar uma multa de R$ 5 mi-
lhões por violação aos direitos 
do consumidor em Caraguata-
tuba. A empresa é acusada de 
adotar a prática irregular de 
condicionar o fornecimento de 
energia ao pagamento de dívi-

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

das do antigo titular da conta.
Proferida pela desembar-

gadora Maria Lúcia Pizzoti, a 
decisão atende ao pedido do 
MPSP (Ministério Público do 
Estado de São Paulo). Após 
analisar as 113 reclamações 
feitas por denunciantes ao 
Procon (Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumidor), 
o órgão constatou que a EDP 
vinha se recusando a realizar 
a instalação, transferência de 
titularidade ou o fornecimento 
de energia em imóveis que 
apresentavam dívidas, ainda 

que o débito tivesse sido con-
traído por antigos moradores.  

Em seu parecer, o MPSP 
aponta a ilegalidade do pro-
cedimento adotado pela EDP 
já que ele forçava o novo 
residente do imóvel a pagar a 
dívida deixada pelo antecessor, 
pois somente assim poderia ter 
acesso à energia elétrica.

Em sua decisão, a desem-
bargadora conclui que a con-
cessionária violou os direitos 
básicos garantidos aos con-
sumidores já que “negar-lhes 
o fornecimento de energia 

elétrica por uma falha técnica 
já seria grave. Agora, é intole-
rável a negativa pautada numa 
prática (condicionamento do 
serviço à quitação de débitos 
de terceiros) cuja ilegalidade 
é notoriamente reconhecida 
pelos órgãos públicos, seja 
pela autarquia federal Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica), seja pela massiva ju-
risprudência nacional” (trecho 
do despacho). 

De acordo com a Justiça, o 
montante de R$ 5 milhões, 
que será arrecadado com a 

multa por danos morais cole-
tivos, será revertido para um 
fundo municipal de Caragua-
tatuba destinado à proteção e 
reconstituição dos direitos do 
consumidor. 

Outro lado – A reportagem 
do Jornal Atos solicitou um 
posicionamento da EDP sobre 
o caso, mas nenhuma resposta 

foi encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

Em nota oficial ao portal 
G1 do grupo Globo, a conces-
sionária informou que está 
recorrendo da decisão judicial. 
A EDP ressaltou ainda que 
cumpre as diretrizes e regras 
estabelecidas pela Aneel e pelo 
Ministério de Minas e Energia.
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Instalação de empresa em Lorena 
pode gerar 150 empregos diretos

Gerando expectativa nos mo-
radores de Lorena que buscam 
oportunidades profissionais, a 
Prefeitura anunciou na manhã 
da última quarta-feira (29) a 
instalação de uma empresa na 
cidade que promete gerar 150 
empregos diretos até 2022.  
O empreendimento atua na 
fabricação de paletes, que são 
estrados de madeira utiliza-
dos para a movimentação de 
cargas. 

Uma nota publicada na pá-
gina oficial da Prefeitura na 
rede social Facebook revela 
que o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) participou na última 
terça-feira (28) de uma reunião 

Lucas Barbosa
Lorena

Prefeito Sylvio Ballerini participa de reunião com direção do empreendimento; 
Município aguarda abertura de outras cem vagas de trabalho com a Mantiqueira

com representantes da empre-
sa Elopack e com o vereador 
Anderson Pinto, o Careca da 
Locadora (PSDB), que vem au-
xiliando nas tratativas. Durante 
o encontro, o proprietário 
do empreendimento, Danilo 
Aparecido Tedecshi e o gerente 
comercial, Paulo Falcão, con-
firmaram a abertura de uma 
filial na cidade, que até o fim 
de novembro deverá gerar 
quarenta empregos e outros 
110 no início do próximo ano.

Atuando há mais de 35 anos 
no segmento de embalagens 
de madeira, a Elopack tem sua 
sede em Torrinha, no interior 
paulista, e outras três filiais 
distribuídas em Botucatu, 
Itararé e Salto.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a direção da 

Elopack informou que a uni-
dade de Lorena será instalada 
num imóvel, já alugado, no 
bairro Cidade Industrial. A 
empresa revelou ainda que 
pretende pleitear junto ao 
Município a doação de uma 
área para futuramente ampliar 
sua estrutura.

A data e demais informações 
sobre o processo seletivo para 
a contratação do primeiro 
grupo de funcionários da Elo-
pack deverão ser divulgados 
em breve pelo PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 
de Lorena.

Emprego – Além dos prová-
veis 150 postos de trabalho 
que serão gerados pela Elopa-
ck, os moradores de Lorena e 
cidades vizinhas aguardam o 
processo de seleção do Grupo 

Plano Diretor segue em análise da Câmara de Pinda
Parado na Casa há mais de sete meses, projeto deve regular o crescimento regrado e ordenado na área urbana

Iniciado ainda em 2018 
com as reuniões setoriais, 
o Plano Diretor de Pinda-
monhangaba ainda não foi 
votado na Câmara. No últi-
mo mês, uma reunião entre 
parlamentares e a Prefeitura 
apresentou emendas para a 
revisão do projeto.

Segundo o Município, o 
objetivo da articulação foi 
contribuir para a evolução 
do trâmite, que ainda deve ter 
uma audiência pública final, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

além da votação. “Estamos 
vivenciando um momento 
de grande relevância pois 
refere-se ao desenvolvimento 
urbano da cidade. Temos a 
convicção de que aprova-
remos um novo plano com 
propostas mais inovadoras, 
focando no crescimento e 
desenvolvimento sustentável 
do município”, enfatizou a 
secretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco.

Instituído desde 2006, o 
Plano Diretor é uma obriga-
toriedade legal que deve ser 
revisto a cada década, fazendo 
com o que o Município se 

adeque às medidas políticas 
setoriais regulamentares. A 
secretária apontou que está 
na fase final do processo e 
que o próximo passo deve ser 
a aprovação do projeto de lei 
complementar que possibili-
tará todas as diretrizes neces-
sárias, a fim de que a cidade 
cresça de forma ordenada e 
“respeitando os instrumentos 
urbanísticos propostos”.

No início do ano, a gestão 
apresentou a proposta de 
revisão do Plano Diretor aos, 
então, novos vereadores. O 
planejamento foi apresenta-
do pela empresa GEO Brasilis, 

especializada em consultoria 
às cidades. Ele conta com a 
revisão do zoneamento e ma-
crozoneamento, além da deli-
mitação de perímetro urbano 
e rural e reconhecimento de 
áreas com irregularidade 
fundiária. No projeto, Pinda-
monhangaba foi dividida em 
12 áreas urbanas e quatro 
rurais, com novas diretrizes 
de ocupação e foco na perma-
nência do homem no campo. 
A esquematização conta 
também com a implantação 
de uma intervenção prio-
ritária histórico-cultural, 
buscando valorização dos 
principais patrimônios tom-
bados e de interesse históri-
co. Segundo o presidente da 
Câmara, José Carlos Gomes, 
o Cal (PRB), a previsão é que 
audiência pública que deve 
preceder a votação ocorra 
no próximo mês.

Mantiqueira, que deverá con-
tratar cerca de cem funcioná-
rios até o início de 2022. 

Maior produtora de ovos 
da América do Sul, a empresa 
investe desde o fim do ano pas-
sado cerca de R$ 100 milhões 
na construção de uma unidade 
em Lorena, onde será adotado 
um novo modelo de produção 
de ovos “premium”, que pos-
sibilitará cerca de um milhão 
de galinhas serem criadas de 
forma livre. A unidade, que está 
em fase final de edificação, é 
localizada na divisa com Guara-
tinguetá, próxima à tradicional 
Cervejaria do Gordo.

Em nota divulgada em seu 
site oficial, o Grupo Mantiquei-
ra informou que as primeiras 
55 mil pintainhas da raça 
Hyline Brown chegaram a 
Lorena no início de agosto. A 
expectativa da empresa é que 
elas comecem a produzir os 
ovos até o início de outubro. 

Apesar da pandemia de 
Covid-19, Lorena registra no 
acumulado dos oito primeiros 
meses do ano um saldo posi-
tivo na geração de postos de 
trabalho. Segundo dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), a 
cidade teve um saldo favorável 
de 535 admissões.

Foto: Bruna Silva

Foto: Arquivo Atos

Elopack, fabricante de paletes, que tem promessa de até 150 empregos 

Centro comercial de Pinda; Plano Diretor ainda à espera de votação
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Entrega de tomógrafo, em frente à Santa Casa de Lorena, na quinta

Humberto Ballerini recebe explicações da equipe médica e administrativa da Santa Casa sobre novos aparelhos apresentados na sexta-feira

Santa Casa de Lorena recebe 
tomógrafo de última geração
Aparelho de alta precisão diagnóstica por imagem é doado pela Valgroup

Ampliando e moderni-
zando sua estrutura de 
atendimento, a Santa Casa 
de Lorena recebeu na úl-
tima quinta-feira (30) a 
entrega de um tomógrafo 
doado pela empresa Val-
group. Considerado por 
especialistas como um dos 
mais avançados do mundo, 
o aparelho foi implantado 
no Centro de Diagnóstico 
de Imagem, inaugurado na 
última sexta-feira (1) no 
hospital.

De acordo com a direção 
da Santa Casa de Lorena, o 

Lucas Barbosa
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equipamento será utilizado 
para a realização de exames 
não invasivos de diversas 
especialidades como orto-
pedia, oncologia, pediatria, 
vascular e pneumologia. O 
tomógrafo possibilitará aos 
médicos acesso a imagens 
de alta resolução dos órgãos 
dos pacientes, permitindo a 
identificação de doenças ou 
anormalidades.

O superintendente geral 
da instituição, Dario Costa, 
destacou que o tomógrafo 
representa o início de um 
grande projeto na área 
cardiológica e também irá 
acelerar o processo de diag-
nóstico nos pacientes da re-
gião. “Por isso, nosso Centro 

de Diagnóstico será uma re-
ferência para os moradores 
de Lorena e região, já que 
um equipamento como este 
só é possível de encontrar 
em um hospital particular 
de São José dos Campos”.

Ainda segundo Costa, o 
equipamento custa R$ 2,2 
milhões e foi fruto de uma 
doação de um dos maiores 
produtores e recicladores 
de embalagens plásticas rí-
gidas e flexíveis do mundo, 
a Valgroup.

Além de Dario Costa, o 
evento contou com a pre-
sença do vice-prefeito da 
cidade de Lorena, Humberto 
Ballerini, que destacou a 
possibilidade do Centro 

de Diagnóstico de Imagem 
também ser utilizado para o 
atendimento de saúde públi-
ca da cidade de Lorena. “A 
gente está trabalhando para 
que nossa cidade melhore e 
que a Santa Casa tenha cada 
vez mais recursos”.

Com alta precisão diag-
nóstica e baixa radiação, o 
aparelho doado ao hospital 
de Lorena conta com 160 
canais, que estão relacio-
nados ao número de cortes 
transversais capturados du-
rante uma rotação do con-
junto formado pelo tubo de 
raio-X e detectores. Ou seja, 
quanto mais canais, melhor 
é a qualidade das imagens 
captadas pelo equipamento.

Em nota oficial, a direção 
da Santa Casa de Lorena 

agradeceu a doação da 
Valgroup e ressaltou os 
diferenciais do tomógrafo. 
“Através da qualidade das 
imagens, além de outras 
características técnicas que 
o colocam na vanguarda da 
medicina diagnóstica, com 
esse equipamento garanti-
remos a máxima precisão 
diagnóstica que um paciente 
pode encontrar na região 
do Vale Histórico (trecho 
da nota)”.

Valgroup – Atuando há 
mais de quatro décadas em 
Lorena, a Valgroup é uma 
das maiores produtoras e 
recicladoras de embalagens 
plásticas rígidas e flexíveis do 
mundo. Com mais de cinco 
mil funcionários, o grupo, 
que engloba seis empresas, 

possui 27 plantas fabris 
distribuídas pelo Brasil, Espa-
nha, Estados Unidos, México 
e Uruguai. 

Engajada em diversas ações 
de sustentabilidade e de res-
ponsabilidade socioambien-
tal, o empreendimento foi 
pioneiro na América Latina na 
implantação de um sistema de 
recuperação total de solven-
tes utilizados na fabricação 
de embalagens plásticas. 
O empreendimento conta 
também com a maior linha 
automatizada de reciclagem 
de garrafas PET do país. 

Além da Unilever e da 
Coca-Cola, a Valgroup conta 
com expressivos clientes 
como Pepsico, Nestlé, JBS, 
Kellogg's, Arcor, Bauducco 
e Nivea.

Vice-prefeito acompanhou apresentação dos novos aparelhos que garantem melhor atendimento no hospital

Fotos: Eder Billota/Reprodução
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta 
Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: MAYRA C GUIMAR 
FLORENTINO RG: 449480963; DENILSON D MONTEIRO RG: 426798211.
Lorena, 01 de outubro de 2021.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
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 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio 
deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com 
firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de 
Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a 
renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do 
direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: TALITA T SAN 
KOYAMA RG: 486569330; LUIZ C S ANTUNES RG: 246887485; CLAUDIA O 
L GIOVANETTI RG: 255542495.
Lorena, 01 de outubro de 2021.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 331/2021-SUP; 
7027/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na contratação de serviço de locação de cilindros, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: LUCIMARA BONETTI CRUZEIRO ME
CNPJ: 00.369.273/0001-08
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2021

  PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 

 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Tel: (12) 3185-3000 

CEP 12.607-020 – Lorena – São Paulo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, 
vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante 
procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: TALITA T SAN KOYAMA RG: 486569330; LUIZ C S ANTUNES 
RG: 246887485; CLAUDIA O L GIOVANETTI RG: 255542495. 

Lorena, 01 de outubro de 2021. 
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Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: TALITA T SAN KOYAMA RG: 486569330; LUIZ C S ANTUNES 
RG: 246887485; CLAUDIA O L GIOVANETTI RG: 255542495. 

Lorena, 01 de outubro de 2021. 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2021 - Edital nº 46/2021 

Proc. Adm. Mun. n° 207/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA FUTURA E PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PARA ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 15 de outubro de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 9h30min (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
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 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL 015/2019 – CONTRATO N° 061/2019. 

OBJETO: TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03 CELEBRADO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA E PELA EMPRESA ELECTRA SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 
E COMERCIAIS, GERADOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP E DE 
VARRIÇÃO MECANIZADA. O. EMPRESA CONTRATA DA: ELECTRA SERV. DE INFR. 
URBANA LTDA. Inscrita no CPNJ: 00.884.554/0001-07. Valor R$ 1.632.366,00 (um milhão 
seiscentos e trinta e dois mil trezentos e sessenta e seis reais) . Data da Assinatura: 
25/08/2021. Vigência 12 meses

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa 
RJC Defesa e Aeroespacial Ltda, a participarem da Assembleia Extraordinária, 
que se realizará no próximo dia 06 de outubro de 2021, às 07h00, em 
convocação única, respeitando quorum legal, na sede da empresa, situada 
na Estrada do Piaguí, Km1, no bairro Porto do Meira, na cidade de Lorena/SP, 
para tratar de assuntos referente a Acordo Coletivo de Trabalho. 
Lorena/SP, 01 de outubro de 2021.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

Piquete reúne 59 times em 
campeonato internacional

A Prefeitura de Piquete 
revelou na última sexta-feira 
(1) que o município será uma 
das sedes da Taça São Paulo 
de Futebol, competição que 
contará com times brasileiros 
e internacionais. Além de ser 
uma opção de lazer para a po-
pulação, o Executivo acredita 
que o evento poderá inspirar 
as crianças e jovens da cidade 
a seguirem o caminho do 
esporte.  

Organizado pela Federação 
Alternativa de Desporto do 

Da Redação
Piquete

Município é selecionado para receber partidas da Taça São Paulo 
de Futebol; semana tem jogos marcados para o campo do Estrela

Estado de São Paulo, o tor-
neio, que terá a participação 
de 55 equipes brasileiras e 
quatro estrangeiras, contará 
com três categorias: profis-
sional, sub-17 (atletas até 17 
anos) e sub-20 (atletas até 
20 anos). 

Além de São Paulo, o fu-
tebol brasileiro será repre-
sentado na competição por 
times de diversos outros 
estados como Amazonas, 
Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Pará, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Por ser organizado 
por uma liga alternativa, o 
campeonato não contará com 

times tradicionais, presentes 
nas séries A, B e C do futebol 
brasileiro, regido pela CBF 
(Confederação Brasileira de 
Futebol). 

As quatro equipes estran-
geiras que competirão são 
DH Futebol (Argentina), In-
ternational (África do Sul), 
NS Representativa (Paraguai) 
e NOC Sports (Japão). Entre 
elas, apenas o time paraguaio 
jogará em Piquete. De acordo 
com a secretaria de Esporte e 
Lazer de Piquete, o primeiro 
jogo da categoria profissional 
será realizado na próxima 
segunda-feira (4), às 11h, no 
estádio Fábrica Presidente 
Vargas, mais conhecido como 
Campo do Estrela, envolven-

Partida pela edição 2019 da Taça São Paulo, torneio que reúne equipes de todo Brasil e outros cinco países; competição começa nesta segunda

Foto: Reprodução PMCP

do os times do 14 de Julho, 
do Rio Grande do Sul, e o 
EBSO, de São Paulo. Às 13h 
se enfrentarão o União Cen-
tenário, de Minas Gerais, e 
o Shallon, do Espírito Santo. 
Pela última partida do dia, o 
Auddaz, de Piquete, jogará 
contra os paraguaios do NS 
Representativa, às 15h.

Segundo o secretário ad-
junto de Esportes e Lazer, 
Cleryston Giovanni da Silva, 
o estádio Fábrica Presidente 
Vargas, que tem capacidade 
para cinco mil torcedores, 
poderá receber 1.500 (30% 
da capacidade) devido aos 
protocolos de segurança 
contra o contágio do novo 
coronavírus (Covid-19).
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Municípios e PRF definem estratégias para 
ampliar rede de monitoramento por câmeras

Uma reunião em Guaratin-
guetá definiu estratégias para 
ampliar o monitoramento por 
câmeras e a segurança pública 
em cinco municípios do RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). A iniciativa partiu da 
Polícia Rodoviária Federal e 
pode ser colocada em prática 
por meio do Sistema Alerta 
Brasil, que interliga imagens 
de vídeomonitoramento de 
rodovias federais e dos COI’s 
(Centro de Operação Integra-
da) de cada cidade.

Além de Guaratinguetá, par-
ticiparam da reunião represen-
tantes de secretarias munici-
pais de Segurança Pública de 
Cruzeiro, Taubaté, Aparecida 
e Lorena. O sistema se carac-
teriza basicamente pela troca 
de informações e imagens das 
câmeras de vídeomonitora-
mento das cidades com a PRF, 
facilitando a recuperação de 
veículos furtados, clonados ou 
com problemas na documen-
tação. Na região, a principal 

Leandro Oliveira
Da Região

rodovia federal é a Presidente 
Dutra.

“É importante esse sistema, 
pois estaremos vigiando tam-

bém. Caso alguma ocorrência 
em cada cidade, teremos acesso 
as imagens da Via Dutra, que é 
muito importante. A gente sabe 

Câmeras do COI em acesso à Dutra em Guará; reunião busca intensificar videomonitoramento na região

Foto: Gabriel Mota

Troca de imagens pelo Sistema Alerta Brasil, sugerida pela PRF, garante estrutura a cinco cidades da região

que acontecem muitos aciden-
tes, prática de furto, roubo de 
veículos, roubo de carga. Será 
muito importante cada cidade 

ter acesso às imagens nessa 
parceria com a PRF”, afirmou o 
secretário de Segurança Públi-
ca de Lorena, Alfredo Pereira.

Lorena é uma das cidades da 
região que tem o COI instalado. 
Antes dela, Guaratinguetá foi 
pioneira na instalação das 
câmeras de monitoramento. 
O responsável pelo setor de 
segurança do município já 
avalia como positiva a troca 
de informações dos municípios 
vizinhos.

“Bem mais segurança. Já há 
uma integração muito boa en-
volvendo as cidades próximas 
como Aparecida, Lorena e Po-
tim. Com essa nova integração 
com a Polícia Rodoviária Fede-
ral, com certeza, irá abranger 
toda a área fazendo um cintu-
rão de segurança na região”, 
destacou em vídeo o secretário 
de Segurança e Mobilidade Ur-
bana de Guaratinguetá, Marco 
Antônio ‘Major’ de Oliveira.

O sistema não terá custo para 
ambas as partes e o convênio 
pode ser assinado em breve. 
Outra possibilidade é a de que 
as pessoas possam registrar 
boletim de ocorrência não 

criminal de natureza, que só 
cause danos, por exemplo, 
em acidentes de trânsito sem 
vítimas. Dentro do mecanismo 
será fornecida essa opção, em 
eventos que só tenham danos 
materiais.

Além de Guaratinguetá e 
Lorena, Cruzeiro e Taubaté 
também contam com câme-
ras do COI. Apenas Aparecida 
ainda não tem o sistema, mas é 
o local que concentra o maior 
número de entradas e saídas 
de veículos devido ao fluxo do 
turismo religioso. O município 
é sede da PRF na região.

Em nota, a Polícia Rodoviária 
Federal destacou que as tratati-
vas com as prefeituras buscam 
viabilizar cooperação técnica 
em relação à disponibilização 
de sistemas. “Além de estabe-
lecer demais parcerias na área 
de inteligência policial, na reu-
nião foram demonstradas as 
funcionalidades e o potencial 
das câmeras de monitoramen-
to, como os municípios pode-
riam utilizá-los, e a melhor 
forma de trabalhar com tais 
ferramentas no combate aos 
mais diversos crimes”.

Número de vítimas de assassinato cresce 42% em agosto
Cruzeiro lidera mortes violentas no período, de acordo com Estado; Lorena tem redução de casos em 2021

Um levantamento divul-
gado pelo Estado na última 
sexta-feira (24) revelou que 
a RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) registrou em 
agosto um aumento de 42% 
de vítimas de assassinato em 
comparação ao mesmo mês 
de 2020. Terceira cidade mais 
violenta no ano, Cruzeiro foi 
o município com mais mortos 
em agosto. 

Segundo os dados da SSP 
(secretaria de Segurança 
Pública do Estado), a RMVale 
teve em agosto 37 morado-
res assassinados, vítimas de 
homicídio doloso (quando 
existe a intenção de matar). O 
montante supera em 11 o do 
mesmo período de 2020, que 
foi de 26, quando 25 pessoas 
perderam as vidas em homi-
cídios dolosos e uma num 
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latrocínio (roubo seguido de 
morte).

Líder de casos, Cruzeiro 
registrou um aumento de 
100% no comparativo com 
o mesmo mês de 2020, sal-
tando de 3 para 6 vítimas 
fatais. O último assassinato 
em agosto foi praticado no dia 
26 contra o morador da zona 
rural Alerson Vinicius Jacinto, 
que tinha 31 anos. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
moradores do bairro Entre 
Rios acionaram a Polícia Mi-
litar, por volta das 21h, após 
encontrarem o corpo caído 
num trecho da Estrada Real. 
Ao chegar no local indicado, 
os PM’s constataram que o 
homem foi morto com cinco 
disparos de arma de fogo 
que o atingiram nas regiões 
da cabeça e costas. O crime 
permanece sendo investigado 
pela Polícia Civil de Cruzeiro. 

Com cinco assassinatos 
cada, Jacareí e São José dos 
Campos fecham a lista das 

três cidades com mais casos 
no oitavo mês de 2021.  

Os 13 demais municípios 
que tiveram moradores as-
sassinados no período fo-
ram Pindamonhangaba (4), 
Taubaté (3), Caçapava (2), 
Cachoeira Paulista (2), Lorena 
(2), Caraguatatuba (1), Cunha 
(1), Guaratinguetá (1), Igaratá 
(1), Potim (1), São Bento do 
Sapucaí (1), São Sebastião (1) 
e Ubatuba (1). 

Total – As estatísticas da 
SSP revelam que a RMVale 
contabiliza 239 vítimas de 
assassinato entre janeiro e 
agosto, sendo 231 de homicí-
dio doloso e oito de latrocínio. 
O montante é 11% superior 
ao da mesma época do ano 
passado, que foi de 215 (210 
homicídios dolosos e cinco 
latrocínios).

Com 33 casos, Taubaté 
lidera a lista na região. A vice-
-liderança é ocupada por São 
José dos Campos, que teve 
29 moradores ocorrências. 

Fechando o “pódio”, Cruzeiro 
aparece com 24 vítimas fatais 
da violência. O número é 14% 
maior que o registrado nos 
primeiros oito meses de 2020, 
que foi de 21.

Aumentando a preocupação 
das famílias de Cruzeiro, a ro-
tina de violência permanece. 
Na última sexta-feira (24), 
o jovem Alessandro Toledo, 
que tinha 25 anos, foi morto 
a tiros no bairro Vila Batista. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o rapaz caminhava 
pela rua Doutor Mário Pinto, 
quando foi surpreendido pelo 
atirador, que estava num car-
ro. Atingido por dois tiros na 
barriga e um no braço, Toledo 
foi socorrido por vizinhos e 
encaminhado ao Pronto So-
corro de Cruzeiro, mas não 
resistiu aos ferimentos.

As outras cidades da RM-
Vale que registraram assas-
sinatos nos dois primeiros 
quadrimestres foram Pin-
damonhangaba (23), Cara-

guatatuba (21), Jacareí (20), 
Guaratinguetá (12), Lorena 
(10), Ubatuba (10), Caçapava 
(9), Potim (7), São Sebastião 
(7), Cachoeira (5), Cunha (4), 
Ilhabela (4), Redenção (4), 
Tremembé (4), Aparecida (3), 
Campos do Jordão (3), Lagoi-
nha (2), Igaratá (1), Natividade 
(1), Piquete (1), Roseira (1) e 
São Bento do Sapucaí (1).  

Redução – Na contramão 
de Cruzeiro, Lorena teve 
uma queda considerável 
de crimes contra a vida em 
2021. Apontada por um es-
tudo do Instituto ‘Sou da Paz’ 
como a cidade mais violenta 
do estado em 2017, Lorena 
alcançou uma redução 33% 
de vítimas de assassinato 
no comparativo com os oito 
primeiros meses de 2020, 
caindo de 15 para 10 casos.

Por outro lado, a cidade 
registrou um crime na noite 
da última quinta-feira (23) 
que causou grande comoção 
pelas ruas e redes sociais. 

Dono de uma lanchonete, 
Bruno Rodrigues, mais co-
nhecido como Cenoura, foi 
morto a tiros em frente ao 
seu estabelecimento, na rua 
José Ferraz de Vasconcelos, 
no bairro Cabelinha.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o comercian-
te, que tinha 33 anos, e um 
grupo de clientes foram 
rendidos, por volta das 23h, 
por dois homens que des-
ceram de uma motocicleta. 
Após roubarem o dinheiro 
das vítimas, os criminosos 
ordenaram que Cenoura os 
acompanhasse até a calçada. 
Em seguida, um dos homens 
efetuou diversos disparos 
de arma de fogo contra o 
trabalhador, que chegou a 
ser socorrido por vizinhos, 
mas morreu ao dar entrada 
no Pronto Socorro. 

A Polícia Civil registrou o 
caso como latrocínio e segue 
buscando identificar os auto-
res do crime.

Entre retomadas e adiamentos, prefeituras buscam 
consenso para aulas presenciais ainda neste ano
Profissionais vacinados e reforço para ano letivo estão entre justificativas de retorno de escolas e creches

A retomada das aulas pre-
senciais de escolas públicas 
municipais ainda gera diver-
gências na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte). Enquanto 
cidades anunciam a volta dos 
atendimentos presenciais, pre-
feitos suspendem os retornos 
desta semana. As medidas são 
válidas para escolas e creches 
de Canas, Ubatuba, Lorena e 
Cachoeira Paulista, respecti-
vamente. 

Com cerca de 12 mil estudan-
tes, a secretaria de Educação 
de Ubatuba retomará as aulas 
100% presencialmente nesta 
segunda-feira (4). A pasta pro-
moveu reuniões com os pais 
e os responsáveis, na última 
semana, para orientá-los sobre 
a alteração no formato dos 
trabalhos. Cartilhas sobre os 
protocolos de biossegurança 
estabelecidos pelo governo do 
Estado de São Paulo também 

Rafaela Lourenço
RMVale 

foram entregues. “Agora temos 
segurança para voltar às aulas 
com 100% dos estudantes, 
porque todos os profissionais 
da Educação e professores já 
estão vacinados. Além disso, 
todos os pais também estão 
vacinados”, frisou a secretária 
de Educação, Fatinha Barros.

Após priorizar a vacinação 
completa em segunda dose 
dos profissionais da Educação, 
Canas deve retomar as aulas 
presencias também das creches 
públicas, nesta quarta-feira (6). 
Para atender os 908 alunos, 
o ensino seguirá o sistema 
híbrido, com revezamento das 
crianças com capacidade de 
50% a 100%, de acordo com a 
unidade escolar. “Nos reunimos 
com os Conselhos Municipais 
de Educação e Saúde para 
apresentarmos o Plano de 
Retomada, que foi refeito e 
estudado novamente em cima 
de todos os itens de proteção. 
E foram aprovados”, explicou a 
diretora da Educação de Canas, 
Wanda Ferreira.

Além da dedetização dos pré-

dios, na última sexta-feira, esta 
segunda será de nova visita da 
Vigilância Sanitária às escolas. 
O comunicado oficial para os 
pais, com todos os detalhes 
deve ser feito no mesmo dia. 

Já Lorena, que retomou as 
aulas presenciais de segunda-
-feira a quinta-feira com 50% 
dos estudantes no sistema 
híbrido no dia 16 de agosto, 
também havia anunciado a 
abertura das creches para esta 
segunda-feira. Apesar do forte 
apelo de mães e responsáveis, 
o retorno foi suspenso pela 
Prefeitura na última sexta-feira 
(1). Por nota, a secretaria de 
Educação não especificou os 
motivos para a definição. “Isso, 
principalmente para man-
ter a segurança das crianças 
neste período de pandemia, 
conforme decisão da secreta-
ria. Novas orientações serão 
divulgadas em breve, bem 
como uma nova previsão para 
o retorno, que provavelmente 
ocorrerá no início do ano de 
2022”, trecho do documento.

Cachoeira Paulista tam-

bém suspendeu a retomada 
para esta segunda-feira e deve 
anunciar a nova data para os 
serviços, até terça-feira (5). 
Após uma audiência pública 
realizada na Câmara, o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB), 
suspendeu na mesma semana 
o decreto publicado que reto-
maria os trabalhos presenciais. 
Segundo o chefe do Executivo, 
os profissionais da Educação 
já receberam a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 
e os prédios estão aptos para 
receber os alunos e o corpo 
docente novamente.

Para atender à solicitação 
de vereadores e moradores da 
cidade, mesmo com a participa-
ção inicial do Conselho Muni-
cipal da Educação, a secretaria 
disponibilizou uma consulta 
pública junto aos pais e aos 
responsáveis sobre a volta ou 
não das aulas, neste momento. 

De acordo com o secretário 
de Educação, Francis Guima-
rães, a enquete foi finalizada 
quinta-feira. Os dados estavam 
sendo compilados na última 
sexta-feira, e até o dia 5 a 
Prefeitura deve definir um 
novo encontro com a Câmara, 
professores, pais e Conselho 
para apresentação dos dados 
e definições. Por enquanto, a 
cidade segue no sistema remo-
to de ensino.Sala de aula à espera dos alunos; cidade projetam final do ano letivo

Foto: Reprodução
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O que seria do hoje se não tives-
se pessoas em nossas vidas que 
fazem realmente a diferença?

#pessoasespeciais

Valéria Fortes é graduada em direito, 
geografia, história e pedagogia. São 32 anos 
dedicados à Educação.

“Nunca deixe de fazer algo de bom que o seu coração pede…      
O tempo pode passar e a oportunidade também… Não esqueça 
que: Meta, a gente busca. Caminho, a gente acha. Desafio, 
a gente topa. Vida, a gente enfrenta. Saudade, a gente mata. 
Sonho, a gente realiza…”

Clarice Lispector

Os shows estão vol-
tando e muita gente 
já está querendo fa-
zer algo que faça a 
diferença e que come-
more datas especiais. 
Contrate a Naranja 
Produções. Vale con-
ferir!

Está programando 
seu casamento? Não 
pode faltar a músi-
ca, que é sempre tão 
marcante em qual-
quer cerimônia. Great 
Melody, do Rogério 
Gobbo arrasam no 
bom gosto. Atendem 
todo Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira. Bom 
demais!

Lá em Bananal, se 
você procura um lugar 
que venda produtos 
de qualidade e mui-
tas variedades, é só 
procurar a Union Ata-
carejo. Lugar especial 
que vai tornar seus 
dias muito melhores!

Quem não gosta de 
um bom espetinho?? 
Só de falar já dá água 
na boca, não concor-
da? Então o jeito é 
pedir agora lá no Es-
petinho Ki Delícia. 
Fica na Rua Dr. Cícero 
de Souza, em Lorena.

Quer arrasar nas 
unhas, com desenhos 
e designer do jeito 
que você quer?? En-
tão procure logo pela 
Angélica Fernandes, 
nail designer com mui-
to amor. Anote o con-
tato: 12.997086742. 
E fica uma dica: ela 
também vende queijos 
maravilhosos!!

Verão chegando e 
muita gente querendo 
entrar em forma. Que 
tal ter seu próprio 
personal trainer com 
bastante energia e 
vontade de fazer a 
diferença? É só falar 
com o charmoso Gú 
Boaventura. Ele é 
demais!

Quem ainda não 
conhece a Doceria 
Jujubas, não tem 
noção do que está 
perdendo. Julia Hum-
mel simplesmente 
é um show de delí-
cias. Tem um geladão 
mara, bolos, tortas... 
tudo de dar água na 
boca! Encomenda já: 
12.991058904.

Dica da Semana: 
Estudar é sempre bom 
e muito importante. 
Não deixe a indecisão 
tomar conta de sua 
vida. Acaba de inau-
gurar em Lorena a 
UniBrasil EAD,  com 
cursos de graduação 
e pós-graduação a 
distância, com pro-
fessores mestres e 
doutores. Diplomas 
com o mesmo valor 
que o presencial. Não 
é uma excelente no-
tícia? Faça logo sua 
matrícula!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com 
#táComigo?

   E finalmente aconteceu o casamento 

mais esperado do ano: Estainy e Marina 

Zaroni. Tudo muito intimista, cheio de 

amor no ar, carinho e pessoas queridas! 

Maravilhoso!! Parabéns!

  Ah... quem gosta de 
comemorar a vida sem-
pre é a charmosa Lo-
raine, mãe do amável 
Gustavo, que junto com 
Shopia e Ruy, dese-
jam milhões de abraços 
recheados de amor e 
carinho! 

Um abraço especial ao que-

rido Jairo Rodrigues , hoje 

diretor de escola em Ubatuba, 

pelo seu aniversário!! Muitas 

bênçãos para você!!!

A mãe mais famosa do mundo, nossa Bidu Nunes¸ dos amados Luizinho e André, skatistas feras, completou mais um ano de vida cheia de muitas emo-ções! Você merece, amada!! Felicidades!!

    Essas são as mulheres mais sorridentes e adoráveis que co-nheço. Manu e Nanci Aquino, mãe e filha, amigas e parceiras sempre! Vocês são admiráveis!!

  Quem completou 80 anos, uma 

linda data, foi o charmoso José Pru-

dente, casado com nossa educadora 

Regina Helena Alckimin. Saúde e luz 

sempre, meu querido!

 Impossível não destacar esse charmoso 
casal que completou 53 anos de casado: Seu 
Alcides e sua amada Jovildes. Lindo exemplo 
de carinho e cumplicidade, não acham?? Que 
venham muitos anos dessa felicidade!!

   Ainda é tempo de destacar dois grandes momen-
tos de emoção oferecidos pela Câmara Municipal 
de Lorena. Especial Dia das Mulheres, no qual fui 
honradamente homenageada junto com incríveis mu-
lheres e o reconhecimento a todos os presidentes que 
passaram por essa Casa Arnolfo Azevedo, incluindo 
meu pai, Domingos Fortes e meu avô, Geraldo de 
Paula Aquino.  Gratidão! Dias de emoção!

Por onde pas-
sa, esbanja sim-
patia, elegância, 
competência 
e alegria... é a 
charmosa Mila 
Trepichio! Você 
é uma mulher 
admirável, viu?? 
Sou sua fã!

Um abraço mais que especial vai para nossa educadora e advogada Maria Lúcia Rodrigues por mais um ano de vida! Desejos de felicidades para você, amada!


