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Ônibus da Expresso Fênix, que deve assumir o transporte de Caraguá; investimento de R$ 29 milhões

Monteiro e Ana Alice; vereadores vem de histórico recente de acusações e agora agressão, em Aparecida

Arilson Santos; discórdia na base?

Após transtornos com a Praiamar, Expresso 
Fênix assume transporte público de Caraguá

O desgaste entre Prefeitura 
de Caraguatatuba e a empresa 
de transporte público Praia-
mar chegou ao fim no último 
fim de semana com o cance-
lamento do contrato. Nesta 
terça-feira (19), o Município 
anunciou que o serviço pas-
sa a ser realizado, de forma 
emergencial, pela empresa 
Expresso Fênix, a partir da 
próxima terça-feira (26).

O contrato foi rescindido no 
último dia 10 pelo prefeito 
Aguilar Junior (MDB). Entre 
os motivos, falta de pagamen-
to de vale-alimentação para 
os funcionários e transtornos 
nas linhas estão entre os 
apontamentos.

Com a contratação da nova 
gestora, a administração 
municipal mantém o aten-
dimento, após seis meses de 
intervenção, com valores da 
passagem de ônibus fixados 
em R$ 3,80 (no dinheiro) e 
R$ 3,60 (no cartão comum).

Sob o investimento de 

Bruna Silva
Caraguatatuba

Sem aumento da tarifa, empresa passa a operar a partir desta terça-feira em caráter emergencial
R$29 milhões, a Expresso 
Fênix ficará responsável pelo 
transporte de passageiros na 
área urbana e rural, de forma 
provisória, durante 12 meses. 
A expectativa da administra-
ção é que a maior parte do 
montante seja custeado pelos 
usuários e de outras fontes 
de custeio.

De acordo com o Município, 
a empresa foi contratada após 
apresentar menor preço de 
tarifa, oferecimento de 100% 
da frota solicitada para aten-
der a demanda de maneira 
temporária. Serão 50 ônibus, 
sendo mais de trinta 0km, que 
deverão trazer mais conforto, 
além de sistemas tecnológicos 
(wi-fi, monitoramento GSP, en-
trada USB para carregar celu-
lares e bilhetagem eletrônica) 
para garantir viagens seguras 
aos turistas e moradores.

A concessionária deve ge-
rar ainda novos postos de 
trabalho para motoristas, 
mecânicos, borracheiros, ele-
tricistas, funileiros, moleiros e 
auxiliares de limpeza.

Os itinerários das linhas e 
horários poderão ser consul-

tados pelo site fenixfacil.com.
br/caraguatatuba. A gestão já 
iniciou o processo licitatório 
para a concessão dos serviços 
de transporte público.

Os interessados deverão 
comparecer, a partir desta 
terça-feira (19), à Praça da 
Cultura das 8h às 18h. Os 
ex-funcionários da Praimar 
Transportes terão prioridade 
na contratação.

Falhas – Um relatório sobre 
os serviços prestados pela 
Praiamar apontou as irregu-
laridades durante o período 
de intervenção municipal, ini-
ciada há cerca de seis meses. 
Uma comissão responsável 
para acompanhar o processo 
destacou que a empresa não 
cumpriu com várias obriga-
ções como diminuição de 
frota e descumprimento de 
horários, que ocasionaram a 
aplicação de 348 autuações 
e quatrocentas notificações 
durante o período de vigên-
cia contratual. A apuração 
constatou que havia uma 
quantia em dinheiro no cofre, 
indicado por trabalhadores 
como valor de passe vendido 
em guichê, sem nota fiscal.

Outro ponto irregular iden-
tificado pela comissão foi de 
que o sistema de bilhetagem 
estava habilitado para outra 
empresa fora da cidade, fa-
zendo com que o valor arre-
cadado pelas passagens fosse 
destinado a outro município.
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Expectativa do Município é entregar o 
prédio no primeiro semestre de 2022; 
projeto está no segundo contrato

Com R$ 2 milhões, 
Pinda prossegue com 
obras da creche do 
Parque das Palmeiras

Orçada em mais de R$ 2 
milhões, Pindamonhangaba 
prossegue com as obras da 
Cmei (Centro Municipal de 
Educação Infantil) do Parque 
das Palmeiras. A Prefeitura 
desmentiu a informação de 
que as atividades estivessem 
paralisadas. A construção tem 
avançado por meio de um 
convênio federal. 

Com licitação realizada há 
seis anos, as obras contam 
com histórico de atrasos na li-
beração do pagamento, o que 
gerou transtornos no crono-
grama físico e financeiro que, 
de acordo com o Município, 
“já foram superados”.

Ainda em 2015, as ações 
foram licitadas em R$ 2,2 mi-
lhões. Vencedora da licitação, 
a empresa Vieira Lima atin-
giu um pouco mais de 20% 
da construção. A empresa 
chegou a pedir rescisão uni-
lateral do contrato, obrigando 
o Município a respeitar os 
trâmites legais e acionar a 
segunda colocada. No ano 
passado, um novo contrato 
foi firmado com a empresa 
PS Engenharia, sob o investi-
mento de R$1,8 milhão.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Segundo a gestão municipal, 
o repasse da verba do convênio 
só chegou a ser regularizado 
neste semestre. Com o cro-
nograma reestabelecido, é 
esperado que as ações sejam 
finalizadas no primeiro semes-
tre de 2022.

A liberação do investimento 
é resultado das articulações 
do prefeito Isael Domingues 
(PL), em Brasília, junto ao 
FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação). 
O financiamento é feito pelo 
Governo Federal e os valores 
são liberados conforme lote 
por mediação.

A Prefeitura enfatizou que 
“o atraso no cronograma desta 
obra não se deu por conta da 
empresa ou da Prefeitura, e sim 
pela demora do governo fede-
ral em analisar as medições e 
liberar os lotes de pagamento”.

Ao todo, cinco creches foram 
viabilizadas com recursos fede-
rais, entre elas as unidades do 
Centro e Mantiqueira, que já 
foram entregues à população. 
Restam ainda as Cmeis do 
Crispim, Parque das Palmeiras 
e do Arco Íris, que seguem 
sem previsão de inauguração. 
A rescisão contratual com a 
empresa responsável obrigou a 
abertura de um novo processo 
licitatório.

A política de Aparecida teve 
mais um episódio polêmi-
co nesta segunda-feira (18). 
A presidente da Câmara de 
Aparecida, Ana Alice Braga 
Vieira (Podemos), agrediu o 
vice-presidente da Casa, André 
Monteiro, o Padrinho (Patrio-
ta), após sessão marcada por 
novas discussões entre os par-
lamentares. Toda discussão foi 
flagrada e transmitida em uma 
live no Facebook. A confusão 
começou durante a sessão, 
quando a chefe do parlamento 
alegou que 12 projetos aguar-
dam os pareceres das comis-
sões permanentes para entrar 
em pauta, entre eles, propostas 
de urgência do Executivo, que 
pedem remanejamento de 
verbas para o pagamento dos 
funcionários públicos.

Verba da saúde causa atrito 
entre Arilson e Governo Soliva

Ana Alice e André Monteiro: 
agressão, ataques e Câmara 
refém de guerra particular
Ação, flagrada em vídeo no Facebook, mostra confronto; demora 
em avaliação de propostas do Executivo na Casa gerou novo atrito

Deprimente

O presidente da Câmara de 
Guaratinguetá, Arilson San-
tos (PSC), reclamou publica-
mente sobre remanejamento 

de verba de R$200 mil, oriun-
da de emenda parlamentar 
do deputado estadual Este-
vam Galvão (DEM), que tinha 

como destino a reforma do 
posto de saúde do Campinho.
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Política a conta-gotas...

Antonio Mineiro

Thales Gabriel

Voto certo, alvo definido...

Apostas aleatórias
Tem gente no mercado político 

de Guará tentando adivinhar por 
qual porta do PSD local surgiu 
a dupla de candidatos Augusto 
do Sebrae e Flavinho da Canção 
Nova. Segundo os bem informados, 
Augusto pretende defender uma 
vaga na Assembleia, enquanto os 
ex-deputado Flavinho tenta con-
quistar um novo mandato a fede-
ral. Falaram ainda que a surpresa 
foi que além de suas candidaturas 
ocorrerem com base na cidade de 
Junior Filippo, chegaram ao ponto 
de demonstrarem que pretendem 
também prefeiturar em 2024 na 
Terra de Frei Galvão.

Agenda positiva
O prefeito Thales Gabriel cum-

pre agenda em Brasília esta se-
mana. Até a próxima quinta-feira, 
o prefeito passa em revista nos 
gabinetes do Governo Federal à 
procura de recursos para Cruzeiro, 
com foco na Superintendência de 
Patrimônio da União, com propó-
sito de oficializar a posse o espaço 
que dará lugar ao futuro Shopping 
da cidade.

Reforço parlamentar
Quem embarcou também com 

destino à Capital Federal nesta 
terça-feira, em apoio às reinvindi-
cações do prefeito Thales Gabriel, 
foi o presidente da Câmara de Cru-
zeiro Jorge Currila, acompanhado 
dos vereadores Diego Miranda e 
Paulo Felipe. Os parlamentares 
cruzeirenses vão invocar a atenção 
dos deputados parceiros às deman-
das da cidade.

Passarela
O prefeito Marcus Soliva postou 

até vídeo nas redes sociais no final 
da semana passada para mostrar 
o avanço das obras da passarela 
ligando o novo Pronto Socorro à 

O 'homem-chave' de Doria no interior, Ortiz Junior, com os vereadores de Lorena, Fabio 
Longuinho, Bruno Camargo e Beto Pereira debatem a política eleitoral com Eder Billota

A sinergia do Governo do Estado com os municípios do interior foi tema 
da 'mesa-redonda' da última sexta-feira, no programa Atos no Rádio, protago-
nizada por Ortiz Junior e três vereadores expressivos de Lorena. Entre neces-
sidades e as realidades gritantes do Vale, bem como a construção de 'pontes' 
certas para soluções, foram consideradas por Fábio Longuinho, endossadas 
por Ortiz Junior e apoiadas por Beto Pereira e Bruno Camargo. Os políticos 
anunciaram que as escolhas certas farão as diferenças em 2022.

O secretário executivo da Habitação do Estado, Fernando Marangoni, e o 
prefeito Sylvio Ballerini, comentam sobre a entrega coletiva de mais de 300 
escrituras de propriedades aos moradores do Parque Rodovias, reafirmam a 
entrega de 22 casas na Vila Rica e sinalizaram a possibilidade de um novo 
residencial com 200 casas pelo CDHU. Marangoni afirmou a liberação da 
pavimentação da área contemplada pela regularização, prometida diretamente 
pelo governador João Doria, em sequência a implantação do saneamento básico 
no local, que deve ser realizado pela Sabesp. Sylvinho também se mostrou 
confiante quantos a outros bairros que serão regularizados em Lorena.

O secretário estadual da Habitação, Fernando Marangoni, e o prefeito Sylvio Ballerini, participam 
do Atos no Rádio, com anúncios de novas moradias, pavimentação e saneamento básico

Ana Alice

André Monteiro

Santa Casa e agradecer as empresas 
parceiras no projeto. Como sempre, 
ou melhor, como desde o início deste 
ano, não faltou o secretário João Vaz 
como 'pano de fundo' de tudo que 
acontece de positivo na administra-
ção. Ah! Parece que a participação 
econômica da Câmara – made-in-
-Celão – não foi lembrada...

Quem procura, acha!!!
Depois da simulação de um ba-

nho de chafariz em plena Avenida 
Padroeira do Brasil provocar a ira 
dos trabalhadores da frente de tra-
balho da Prefeitura de Aparecida, 
e além de criar 
várias áreas de 
atritos – tentar 
cassar o manda-
to da presidente 
da Câmara,  o 
vereador André 
Monteiro tanto 
fez que acabou 
levando uns tapas da própria Ana 
Alice, nesta segunda-feira. E se não 
fosse rápido, apanharia mais, pelo 
menos para valer toda dissimula-
ção, que segundo a patuleia, armou, 
e com tempo até de gravar um vídeo 
do barraco todo nas dependências 
da Casa de Leis.

Segundo round
Engana-se quem apostar que a 

treta entre o vereador fantasioso e 
a presidente pugilista deva cessar 

após a rusga des-
ta segunda-feira. 
Pelo que se co-
menta nos basti-
dores da Câma-
ra de Aparecida, 
André Monteiro 
pretende deses-
tabilizar todos 
que possam fa-

zer sombra em suas intenções de 
conquistar o Executivo ainda neste 
mandato, sem passar pelas urnas. 

Investimentos a curto prazo

Nesta terça-feira (19), o Bra-
sil comemora o Dia Nacional 
da Inovação, uma efeméride 
criada em 2010 pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia, para 
prestar uma homenagem ao 
primeiro voo bem-sucedido de 
Santos Dumont com um dirigí-
vel ao redor da Torre Eiffel, em 
Paris, em 1901. O momento é 
oportuno para uma reflexão so-
bre as conquistas e o caminho 
já trilhado pelo país no desen-
volvimento de uma economia 
mais sustentável, próspera e 
competitiva. Principalmente no 
saneamento, onde uma atitude 
inovadora tem força para pro-
duzir uma série de benefícios, 
e há desafios históricos, como 
a universalização do acesso 
a serviços de distribuição de 
água e coleta de esgoto.

Nós, da Iguá, temos razões 
suficientes para celebrar esta 
data. Em um setor como o 
nosso, ainda pouco acostuma-
do a pensar de novas formas, 
podemos dizer com orgulho 
que acumulamos avanços im-
portantes. Aprendemos cedo 
que inovação não é algo que 
se faz sozinho. Por isso, um dos 
movimentos mais marcantes de 
nossa trajetória de inovação 
foi promover uma forte apro-
ximação com o ecossistema de 
startups. Em 2018, criamos o 
Iguá Lab, projeto pioneiro que 
convida as startups a apresen-
tarem soluções alternativas 
para os principais problemas 
do saneamento.

Essa iniciativa foi a semente 
para o crescimento de uma 
cultura hoje consolidada na 
companhia, que tem a inova-
ção como um dos pilares de 
seu DNA. Acreditamos que 
boas ideias podem surgir a 
qualquer momento e coisas 
extraordinárias podem aconte-
cer quando há colaboração. Em 
média, avaliamos e conhecemos 
uma startup a cada dois dias e 
testamos uma nova solução a 
cada 30. Existem, hoje, cerca 
de vinte startups sob algum 
tipo de contrato com a Iguá, 
prestando diversos serviços e 
fornecendo equipamentos.

Demos um passo importante 
ao iniciar uma parceria com a 
plataforma 100 Open Startups, 
o que nos ajudou a aumentar 
nossa rede de conexões e es-
tabelecer uma mentalidade 
voltada à inovação aberta entre 
nossos executivos. Fomos além 
e criamos o “Grand Challenge 
– A Água como Serviço”. Este 
grande desafio, como o próprio 
nome diz, veio para estimular 
ainda mais o diálogo entre 
empresas interessadas em de-
senvolver soluções e impactar 
o setor com ações sustentáveis 
e eficientes.

O reconhecimento chegou em 
agosto deste ano: conquistamos 
o primeiro lugar no ranking 
da 100 Open Startups, como 
a companhia de saneamento 

mais envolvida em iniciativas 
de inovação aberta do país. 
O ranking é uma referência 
importante no mercado, por 
estabelecer critérios para medir 
o relacionamento de grandes 
empresas com startups. Além 
de sermos os primeiros em 
nosso setor, estamos entre as 
30 companhias brasileiras mais 
engajadas nesse sentido.

Incentivamos nossos colabo-
radores, de todos os níveis, a 
ficarem atentos às necessidades 
dos clientes e pensarem cons-
tantemente em soluções para 
o setor. Temos um programa 
interno de reconhecimento a 
ideias já desenvolvidas e testa-
das, o Manda Bem. Esse progra-
ma conta com um evento anual 
aberto para toda a companhia, 
o Seminário de Inovação e Boas 
Práticas, que reúne profissio-
nais de todas as operações da 
Iguá, para apresentar projetos 
inovadores com potencial de 
ganhar escala e serem ampla-
mente aplicados.

Muitas das inovações nascem 
do diálogo que mantemos com 
os clientes. Fomos a primeira 
companhia brasileira de sane-
amento a usar o sistema NPS, 
uma metodologia internacional 
para mensurar a reputação 
junto aos consumidores. Em 
2020, convidamos pessoas de 
fora da empresa para coope-
rar na criação de alternativas 
para o setor por meio de um 
workshop de Design Thinking. 
Selecionamos 150 participantes 
para as três primeiras turmas. 
Foi muito rico o processo de 
despertar esse olhar externo 
sobre como a indústria pode 
evoluir e valorizar seu serviço, 
e não ser lembrada apenas 
quando há problemas.

Todas essas ações e resulta-
dos deixam claro nossa visão, 
de que inovação é feita por 
pessoas para pessoas, além 
de estarem de acordo com o 
propósito de sermos a melhor 
empresa de saneamento para 
o Brasil, criando soluções ino-
vadoras voltadas para a Iguá e 
para setor de saneamento como 
um todo. Temos, sim, motivos 
para comemorar.

*Murillo Borges é 
Gerente de Inovação da 
Iguá Saneamento

Inovação para um 
saneamento cada vez mais 

eficiente e sustentável
Murillo Borges

Título de propriedade
O prefeito de Cruzeiro, Thales 

Gabriel, fechou a última semana 
promovendo a estima de vários 
moradores da Vila Romana II, que 
há 14 anos esperavam pela regula-
rização de seus 
imóveis. Cerca 
de 51 famílias 
q u e  h a v i a m 
sido inseridas 
no programa 
Cidade Legal 
receberam suas 
escrituras. Tha-
les contou com 
a presença do secretário estadual 
de Habitação, Fernando Maran-
goni, para cerimônia de entrega, e 
compartilhou o momento com seus 
secretários municipais, vereadores 
e os familiares dos beneficiados. O 
prefeito informou que espera entre-
gar mais de mil títulos de regulari-
zação, em parceria com o Estado.

Dia do Professor
A passagem da dupla Fernando 

Marangoni – secretário estadual 
de Habitação – e Ortiz Júnior – da 
Secretaria do Interior – por Lorena, 
na última sexta-feira, não se limitou 
apenas nas entregas das escrituras 
às mais de 300 famílias do Parque 
das Rodovias, mas em anúncio de 
novos investimentos, pavimen-
tações, redes de águas pluviais e 
assinaturas de muitos convênios 
que fizeram parte da agenda. 

Outra reivindicação do prefeito 
Sylvio Ballerini e de vários profes-
sores da cidade foi atendida pelo 
Estado. Em homenagem ao Dia do 
Professor, Doria informou a licita-
ção a reforma geral da tradicional 
Escola Estadual Arnolfo de Aze-
vedo, orçada em R$ 3,2 milhões.

Disseram que depois que atropelar 
Ana Alice e conseguir sentar na ca-
deira da presidência, vai mirar nas 
fragilidades do prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira – o Piriquito, para encur-
tar sua gestão na Prefeitura.

Investimentos
O prefeito Isael Domingues co-

memora esta semana o lançamento 
de mais dois investimentos imobi-
liários – residências – na cidade, 
que deverão movimentar cerca de 
4.500 postos de trabalho no período 
de obras. A Exsa Urbanismo apre-
sentou à imprensa e autoridades 
municipais os detalhes do projeto, 
e demonstrou seu viés com o social 
doando um violão autografado 
pelo músico Chitãozinho ao Fun-
do Social de Solidariedade local, 
possibilitando ações beneficentes 
para fomentar ajuda aos assistidos 
pela pasta. 

Touro mecânico
Como previsto pelo mercado 

político de Cachoeira Paulista, o 
então secretário de Educação, Fran-
cis Augusto Guimarães, foi o déci-
mo a cair do touro mecânico, digo, 

governo de An-
tônio Mineiro. 
Na opinião de 
muitos, Fran-
cis foi o mentor 
intelectual da 
contratação da 
O rg a n i z a ç ã o 
Social, que ti-
nha a finalidade 

de proceder as reformas dos espa-
ços educacionais da Prefeitura e 
fornecer o kit merenda aos alunos 
da Rede Municipal de Ensino. Por 
conta desta contratação emergen-
cial, Mineiro passou a ‘sangrar’ 
com as articulações da oposição, 
e o exonerado da vez caiu na an-
tipatia dos vereadores. Perguntem 
ao Brejão!!!
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Manifestação de profissionais da rede de Educação do Estado, em Pindamonhangaba, excluídos de abono salarial anunciado pelo governador

Pinda está entre cidades que registram protestos por exclusão em benefício anunciado por João Doria

Mais de quinhentas ci-
dades no estado, incluindo 
Pindamonhangaba, regis-
traram, nesta segunda-feira 
(18), atos contra a medida 
de abono salarial (que be-
neficia somente professores) 
anunciado pelo governador 
João Doria (PSDB), na última 
semana. Os manifestan-
tes reivindicaram também 
aumento salarial, além de 
reajustes nos vales-refeição 
e alimentação.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Cerca de sessenta pes-
soas estiveram na porta 
da Diretoria de Ensino, em 
Pindamonhangaba, apon-
tando os descontentamentos 
com a medida, que para o 
grupo, “desvaloriza a clas-
se”. O abono salarial, que 
totaliza investimentos de 
R$ 1,5 bilhão, anunciado na 
última sexta-feira (15), visa 
homenagear o quadro de 
funcionários do magistério. 
O projeto de lei que viabiliza 
o pagamento do abono deve 
ser enviado para a Alesp 
(Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo) no 
próximo mês. A aprova-
ção permitirá que todos os 
professores com exercício 
efetivo em 2021, efetivos 
ou não, recebam o benefício. 
Serão contemplados com o 
bônus salarial os dirigentes 
regionais de ensino, direto-
res de escola, professores 
da educação básica 1 e 2, 
supervisores de ensino e 
coordenadores pedagógicos.

“Eu me senti um lixo na 
sexta-feira”, confessou uma 
manifestante ao comentar o 
anúncio que exclui agentes 
de organização escolar e 
também funcionários do 
administrativo das unidades 
estaduais. Após cerca de qua-
renta minutos de discursos 
e gritos por valorização, 
os trabalhadores foram 
recebidos pela Diretoria 
Regional. O próximo passo 
é organizar um abaixo-assi-
nado com apoio de todos os 
funcionários e o registro de 
requerimento para que se-
jam levados até a secretaria 
estadual de Educação.

“Cadê? Aqui não tem nin-
guém nos apoiando, só nós! 
Na hora que pedem para 
fazer greve de professores, 

eles vêm até pedir apoio pra 
gente. Mas nessa hora que o 
bolso deles tá cheio, ninguém 
tá aqui (sic)! Ninguém quer 
ajudar! (...)”, afirmou outra 
manifestante, que continuou. 
“Eu fui uma que fiquei 15 
dias trancada dentro da mi-
nha casa, porque alguém que 
estava contaminado foi até a 
escola... E eu moro com meus 
pais idosos. Esse é o risco que 
a gente corria no dia-a-dia, e 
hoje a gente tá fora!”.

Por meio de nota, a secre-
taria estadual de Educação 
informou que está ciente so-
bre as demandas dos traba-
lhadores, e que, no momen-
to, a lei federal 173/2020, 
que vigora desde maio de 
2020, impede o reajuste no 
salário de servidores fede-
rais, estaduais e municipais. 
A pasta destacou também 
que tem buscado formas 
viáveis e legais para realizar 
melhorias para a categoria. 
“O Projeto de Lei Comple-
mentar nº 026/2021 (PLC 
26) foi enviado à Assembleia 
Legislativa de São Paulo e 
prevê uma adequação na 
carreira dos trabalhadores 
com ênfase em uma base 
pedagógica, o que permitirá 
que, no futuro, os servido-
res da classe possam ser 
contemplados em ações da 
secretaria que hoje, por con-
ta de normativos anteriores, 
não podem participar, como 
o pagamento do abono e de 
gratificações, programas 
para formação continuada, 
subsídio na compra de equi-
pamentos, entre outras”.

O Estado afirmou que o 
projeto prevê a valorização 
dos servidores através de 
aumento salarial a partir 
de 2022, atendendo parte 
da reivindicação da classe.

Funcionários do Estado protestam contra 
abono que beneficia professores da rede

Fotos: Gabriel Mota

Prefeitura de Aparecida 
abre 47 vagas para estágio

A Prefeitura de Aparecida, 
em parceria com o Ciee (Cen-
tro de Integração Empresa-
-Escola), está com inscrições 
abertas para o processo sele-
tivo do cadastro reserva de 
estagiários. São 39 opções 
para os estudantes do ensino 
superior e oito para o técnico.

Os interessados devem es-
tar matriculados nos cursos 
relativos às áreas escolhidas 
e manter frequência efetiva 
para se candidatar.

São destinadas 10% das 
vagas de cada curso para 
pessoas com algum tipo de de-
ficiência. Sendo selecionado, 
o estudante PCD (pessoa com 
deficiência) será direcionado 
ao primeiro lugar do proces-
so. Os demais serão subdivi-
didos a cada dez candidatos.

Para concorrer à vaga de 
ensino técnico ou superior, 
os candidatos devem seguir 
os requisitos pré-estabele-
cidos no edital, como ter 
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conhecimento básico no pa-
cote windows (Word, Excel, 
Powerpoint).

Os interessados devem se 
inscrever pelo link disponível 
no site da Prefeitura apare-

cida.sp.gov.br ou no portal.
ciee.org.br, até o próximo dia 
22. O edital completo com as 
informações sobre o processo 
também está disponível na 
página oficial da Prefeitura.
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Presidente agride vereador após 
discussões na Câmara de Aparecida

A política de Aparecida teve 
mais um episódio polêmi-
co nesta segunda-feira (18). 
A presidente da Câmara de 
Aparecida, Ana Alice Braga 
Vieira (Podemos), agrediu 
o vice-presidente da Casa, 
André Monteiro, o Padrinho 
(Patriota), após sessão marcada 
por novas discussões entre os 
parlamentares. Toda discussão 
foi flagrada e transmitida em 
uma live no Facebook.

A confusão começou durante 
a sessão, quando a chefe do 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Ação, flagrada em vídeo no Facebook, mostra confronto entre Ana Alice e André Monteiro; 
demora de comissões em avaliação de propostas do Executivo na Casa gerou novo atrito

parlamento alegou que 12 pro-
jetos aguardam os pareceres 
das comissões permanentes 
para entrar em pauta, entre 
eles, propostas de urgência 
do Executivo que pedem re-
manejamento de verbas para 
o pagamento dos funcionários 
públicos. Monteiro é presiden-
te da Comissão de Justiça e 
Redação, acusado de atrasar o 
trâmite no Legislativo.

Após o debate no plenário, 
o parlamentar seguiu na Casa 
e garantiu à reportagem do 
Jornal Atos que teria iniciado 
a transmissão após o filho da 
presidente, que estava na porta 
da Câmara, ameaçá-lo. “No 

momento da live estava ligando 
para Polícia Militar para que eu 
pudesse resguardar a minha 
segurança, e infelizmente vim a 
sofrer essa agressão por parte 
da presidente, não só ameaça, 
mas agressão de fato”, contou.

Ainda segundo Monteiro, o 
caso será encaminhado à Jus-
tiça. “Registrei um boletim de 
ocorrência, fiz exame de corpo 
de delito e pretendo levar para 
as vias judiciais agora”, comple-
tou o vereador.

A reportagem entrou em 
contato com a chefe do Legis-
lativo. Questionada sobre a 
agressão, Ana Alice disse que 
Monteiro “gosta de atormentar 

mulheres” e que também vai 
processar o vice. “Ele começou 
a me filmar e eu não queria 
que fosse filmada. Ele é ‘um 
marica’ (sic), é um covarde, eu 
vou enfrentar o André! Eu não 
fui agredir nada, ele se doeu lá, 
mas foi uma coisa inventada, 
entendeu? Se fez de agredido 
para se fazer de vítima. É um 
covarde, é isso que ele é” afir-
mou Ana Alice em tom forte.

Mesmo alegando que não 
o agrediu, o vídeo publicado 
por Monteiro mostra Ana Alice 
tentando tirar da mão dele o 
celular. Acuado, o parlamentar 
subiu as escadas da entrada do 
salão de entrada da Câmara e 

ao plenário, onde a confusão 
prosseguiu aos gritos. “Corren-
do de mulher, tá com medão 
(sic)”, provocou Ana Alice, que 
desferiu tapas no braço de 
André Monteiro.

“Socorro! Estou sendo agre-
dido. Aciona o 190, vocês estão 
loucos. A senhora bateu em 
mim”, acusou o vereador. 

“Bati e vou bater na sua cara, 
seu vagabundo”, respondeu a 
presidente.

Funcionários, guardas da 
GCM (Guarda Civil Militar de 
Aparecida) e assessores sepa-
raram os parlamentares.

Histórico – Em agosto deste 
ano, Monteiro encaminhou 

uma representação contra a 
chefe do Legislativo, dando 
início ao processo para des-
tituição da parlamentar do 
cargo. Ana Alice foi acusada de 
não convocar os secretários de 
Obras e Saúde, solicitadas por 
requerimentos aprovados na 
Câmara.

Em 16 de agosto, o próprio 
parlamentar retirou de pauta 
o projeto de resolução que 
pedia a destituição da verea-
dora do cargo de presidente do 
Legislativo, após o secretário 
de Obras, Ricardo Alessandro 
Henrique da Silva, comparecer 
ao plenário para responder as 
perguntas dos parlamentares.

No dia 20 de setembro, 5 
dos 9 parlamentares abando-
naram o plenário após um dos 
projetos, que seria votado, não 
ser colocado na pauta por Ana 
Alice. A expectativa era votar a 
antecipação da eleição à mesa 
diretora da Casa.

Sete dias depois, em uma 
sessão extraordinária, foi apro-
vada a antecipação das eleições 
da mesa. O caso foi judicializa-
do e segue sem definição.

Remanejamento de verba da saúde causa atrito entre 
presidente da Câmara e Prefeitura de Guaratinguetá

O presidente da Câmara de 
Guaratinguetá, Arilson Santos 
(PSC), reclamou publicamente 
sobre remanejamento de ver-
ba de R$ 200 mil, oriunda de 
emenda parlamentar do depu-
tado estadual Estevam Galvão 
(DEM), que tinha como destino 
a reforma do posto de saúde 
do Campinho. Ele afirmou no 
plenário que o recurso foi di-
recionado para reformar outra 
unidade de saúde do Jardim 
Esperança, sem qualquer tipo 
de aviso ou justificativa.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Arilson Santos questiona destino de emenda de R$ 200 mil e alega que valor foi direcionada a outra unidade, sem aviso prévio
A revelação foi feita na últi-

ma quinta-feira (14), durante 
sessão de Câmara. Em entre-
vista ao Jornal Atos, Arilson 
confirmou. “O dinheiro está 
na conta, só que para a nossa 
surpresa, na semana passada 
durante prestação de contas 
que a Saúde fez, a Maristela 
(Macedo, secretária de Saúde) 
me disse que essa verba que 
viria para o Campinho já tinha 
sido remanejada para o Jardim 
Esperança, onde a vereadora 
Dani Dias (PSC) fez um pedido, 
mas foi ineficiente a quantida-
de e aí completou com essa 
verba”, detalhou.

No plenário, Santos citou que 

uma das justificativas ditas a 
ele para o remanejamento, 
é que a unidade de saúde do 
Campinho não estaria apta a 
receber recursos de emenda 
por falta de documentação. “A 
gente fica um pouco chateado. 
Porque o mínimo de respeito 
tem que ter com o vereador 
que é do PSC, presidente da 
Câmara, então faltaram com 
respeito. Não sei se é despre-
paro, mas fico indignado com 
a situação”, concluiu.

Além de Arilson Santos, a ve-
readora Dani Dias também con-
firmou que houve uma situação 
semelhante com uma emenda 
que ela havia conseguido, junto 

ao deputado federal Miguel 
Lombardi (PL), de R$ 250 mil 
que seriam destinados à uni-
dade de saúde da Rocinha. O 
recurso foi remanejado e teve 
como destino o posto de saúde 
do Jardim Esperança.

“Fiquei sabendo pela secretá-
ria que a emenda foi remane-
jada para a unidade do Jardim 
Esperança. Só que eu já tinha 
conseguido uma emenda do 
Ortiz Júnior, de R$ 300 mil, 
que vai destinar para aquela 
unidade, mas a da Rocinha 
foi remanejada para lá e eu 
fiquei sabendo disso recente-
mente. Mas também o Jardim 
Esperança precisa, sem tirar o 

mérito, pois eu já tinha pedido 
um recurso para lá”, contou a 
vereadora.

Segundo Arilson e Dani, não 
foram detalhados os motivos 
pelo remanejamento. A uni-
dade de saúde do Campinho 
atende moradores desse pró-
prio bairro, do Jardim Modelo, 
Santa Bárbara, Santa Rita, São 
Benedito e São Bento. A unida-
de da Rocinha compreende a 
zona rural de Guaratinguetá, 
nas proximidades da Rodovia 
Paulo Virgínio.

A Prefeitura foi procurada 
pela reportagem e respondeu 
por nota. "Como a UBS do 
Campinho não possui toda 

documentação necessária para 
atender à exigência de uma 
emenda parlamentar, a verba 
que seria destinada para esta 
unidade será direcionada ao 
posto de saúde do Jardim Es-
perança. Desta forma, a UBS do 
Campinho será reformada com 
recursos do próprio município, 
através da Fonte 1 (tesouro 
municipal)”.

Segundo o secretário de 
Governo, João Vaz, "isso foi re-
passado ao vereador, comuni-
cando que a Prefeitura entende 
que essa é a melhor solução, 
mantendo a reforma da UBS do 
Campinho e também investin-
do no Jardim Esperança”.


