
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUINTA-FEIRA, 18  DE NOVEMBRO DE 2021 N.º 3.92R$ 1,50ANO 28

É SÓ NA ULTRA FRIDAY QUE TEM ESSE 
COMBO DE VANTAGENS.

INTERNET FIXA
MAIS ESTÁVEL DO BRASIL,
CONFIRMADA PELO SPEEDTEST ®

+

POR 1 ANO

LEVE
ASSINE 250 MEGA

350MEGA
R$
POR99,99

NO COMBO

POR MÊS

ULTRAVELOCIDADE
E DISCOVERY+ JUNTOS.

Oferta Black Friday válida de 10 a 24/11/2021, na contratação combinada dos serviços anunciados, promocionalmente Claro net vírtua 350 Mbps (250 Mbps mais 100 Mbps adicional) 
com Claro Móvel OU TV a partir de R$ 149,98/mês. Assinatura discovery+ inclusa por 12 meses, após esse prazo, cliente deverá optar pelo serviço. Oferta sujeita à análise de crédito, permanência mínima de 12 meses, pagamento em débito 
automático e fatura digital. O cancelamento de um ou mais serviços pode acarretar em multa proporcional e perda de benefícios atribuídos à oferta. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada, em conformidade com a Regulamentação 
de Qualidade da Anatel vigente. Consulte condições de aquisição, restrições no Regulamento da oferta e disponibilidade técnica dos serviços e canais em seu endereço https://www.claro.com.br/black-friday "Com base nas análises da Ookla® do Speedtest 
Intelligence® referentes aos dados do Consistency Score™ no Brasil do 3º trimestre de 2021. Marcas comerciais Ookla® usadas sob licença e reimpressas com permissão. A velocidade da internet pode variar em função das condições externas da rede. Para mais 
informações, acesse claro.com.br."

Caraguatatuba investe
quase R$ 40 milhões em
pavimentação e drenagem

A Prefeitura de Caraguata-
tuba iniciou, no último fim de 
semana, a execução do Plano 
Municipal de Pavimentação, 
que promoverá a moderniza-
ção do sistema de drenagem 
e recapeamento asfáltico de 
124 vias, distribuídas por 12 
bairros. Orçada em cerca de 
R$ 40 milhões, a iniciativa 
tenta evitar alagamentos e 
garantir mais segurança aos 
motoristas e motociclistas 
que trafegam pela cidade.

De acordo com o secretário 
de Obras Públicas de Cara-
guatatuba, Leandro Borella, 
já estão em andamento os 
serviços de melhorias em 43 
vias do município. Na região 
norte da cidade são contem-
plados trechos dos bairros 
Capricórnio e Portal da Fa-
zendinha. Na região central 
a ação foi iniciada em pontos 
dos bairros Indaiá, Martim 
de Sá e Portal Santamarina, e 
na região sul estão em obras 
diversas ruas e avenidas dos 
bairros Pegorelli, Perequê-
-Mirim e Travessão.

Em contrapartida, outras 
81 vias começarão a receber 
o serviço no início do ano 
que vem. Na região norte 
serão beneficiados os bair-
ros Garden Mar, Morada 
do Mar e outros trechos do 
Capricórnio; na região cen-
tral, além de mais pontos do 
Martim de Sá e do Indaiá, 

Thamiris Silva
RMVale

serão atendidos os bairros 
Centro, Golfinhos, Jardim 
Britânia, Jardim Jaqueira e 
Jardim Terralão. Na região 
sul, receberão melhorias na 
pavimentação e no sistema 
de drenagem diversas ruas 
do Morro do Algodão e mais 
vias do Pegorelli, Perequê-
-Mirim e Travessão. 

A expectativa é que a me-
gaobra, como um todo, seja 
concluída até o início do 
segundo semestre de 2022. 

Além de melhorar as con-
dições do asfalto para garan-
tir um tráfego mais seguro 
aos condutores, outro obje-
tivo da ação é evitar que os 
moradores enfrentem alaga-
mentos diante de uma pos-
sível sobrecarga do sistema 
de drenagem. Entre os dias 
18 e 20 de outubro o muni-
cípio registrou transtornos 
em diversos bairros, já que 
o volume de chuva atingiu 
100 mm, quase metade do 
previsto para todo o mês.  

O sistema de captação e 
escoamento de águas plu-
viais (provenientes da chu-
va) vem recebendo atenção 
da atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito 
Aguilar Júnior (MDB), que 
investiu cerca de R$ 30 mi-
lhões em sua modernização 
no ano passado. À época, 
foram contemplados com 
obras os bairros Barranco 
Alto, Jardim Jaqueira, Jetu-
ba, Massaguaçu, Perequê-
-Mirim, Poiares e Pontal 
Santamarina.

Aparecida deve cancelar 
concurso pré pandemia

A Prefeitura de Aparecida 
vai cancelar o concurso públi-
co, aberto em janeiro de 2020, 
após a empresa Directa alegar 
a inviabilidade de aplicação da 
prova devido à defasagem do 
custo de operação. O anúncio 
foi feito pelo secretário de 

Justiça e Cidadania, Jefferson 
Monteiro da Silva. Com cerca 
de 11 mil inscritos, o certame 
não pode ser aplicado devido 
às restrições impostas pela 
pandemia do novo corona-
vírus. À época, o concurso 
oferecia mais de cem vagas 

para candidatos que possuem 
ensino fundamental, médio 
e graduação completa. Os 
salários variam de R$ 1,1 mil 
a R$4,4 mil. “A empresa infor-
mou à municipalidade que de-
vido ao tempo de contratação 
e à demora na aplicação da 

prova por causa da Covid-19 
ficou inviável pelo valor que 
arrecadou à época. Então, ela 
(Directa) solicita a rescisão ou 
que haja um aporte da Prefei-
tura para que possa realizar a 
prova”, contou Silva.

Certame lançado em fevereiro de 2020, foi barrado pelas restrições 
da pandemia da Covid-19; salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 4,4 mil
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Com até 25 mil 
faltantes, Pinda 
amplia ação 
contra Covid

Vacinação contra a Covid em Pinda, que tem dificuldade para reduzir índice de faltosos, que chega a 25 mil 

Com 25 mil pessoas faltan-
tes para imunização, entre 
primeira e terceira dose, a 
secretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba iniciou na última 
terça-feira (16) uma ação 
para acelerar e reforçar a va-
cinação até a sexta-feira (19), 
com horário estendido até às 
19h. A medida busca atingir 
os moradores que ainda não 
buscaram os postos de saúde. 
Com parte dos postos aten-
dendo em horário ampliado, 
a secretaria de Saúde liberou 
diversas unidades para que os 
moradores possam completar 
o esquema vacinal ou até mes-
mo receber a primeira dose 
contra a Covid-19. Pág.  4

Teatro de Bonecos Retorna faz 
giro na região com “BuZum”

Com o retorno das ativida-
des com público autorizado 
em todo o estado, a Compa-
nhia de Teatro de Bonecos 
BuZum retomou as apresenta-
ções em São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Paraná. O espetáculo 
passa pela região, em cartaz 
por cidades como Aparecida, 
Lorena, Cachoeira Paulista, 

Cruzeiro e Lavrinhas, com 
sete sessões diárias. Com es-
petáculos encenados dentro 
de um ônibus, a companhia 
foi uma das várias ações ar-
tísticas diretamente afetadas 
pela pandemia da Covid-19, 
ficando impedida de se apre-
sentar.
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Encenação de Buzum, da Companhia de Teatro de Bonecos, que passa pela região em nova versão, após paralisação forçada

Fotos: Divulgação/ Renan Perobelli

Cruzeiro inicia 
obra para ter 
unidade do 
Poupatempo

Quase seis meses após o aval 
do Estado para a implantação 
do Poupatempo em Cruzeiro, 
a Prefeitura iniciou no último 
fim de semana a obra de ade-
quação do prédio que receberá 
a unidade. A expectativa muni-
cipal é que o posto de serviços 
entre em funcionamento até 
o fim de março de 2022. As 
equipes da secretaria de Obras 
e Serviços Públicos atuam des-
de a última sexta-feira (12) nas 
modificações do prédio do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social), na Vila Paulista, que 
terá o Poupatempo.
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Aparecida vai cancelar 
concurso aberto antes 
da pandemia em 2020

A Prefeitura de Aparecida vai cancelar o 
concurso público, aberto em janeiro de 2020, 
após a empresa Directa alegar a inviabilidade 
de aplicação da prova devido à defasagem do 
custo de operação. O anúncio foi feito pelo 
secretário de Justiça e Cidadania, Jefferson 
Monteiro da Silva. Com cerca de 11 mil inscri-
tos, o certame não pode ser aplicado devido 
às restrições impostas pela pandemia do novo 
coronavírus. Os salários variam de R$ 1,1 mil 
a R$ 4,4 mil. 
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Obra na Tamoios 
gera 364 vagas 
no Litoral Norte

Os PAT’s de Caraguatatuba 
e São Sebastião iniciaram o 
recebimento de currículos dos 
candidatos em atuar nas obras 
do contorno viário da Rodovia 
dos Tamoios (SP-99).  São 364 
vagas de emprego.

Fotos: Bruna Silva
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Cruzeiro inicia obra para receber unidade do Poupatempo
Prefeitura promove adequações em prédio do INSS no Vila Paulista, que receberá sede para o serviço, expandido 
nas cidades da região; órgão estadual deve começar atender população no primeiro trimestre do próximo ano

Quase seis meses após o 
aval do Estado para a implan-
tação do Poupatempo em 
Cruzeiro, a Prefeitura iniciou 
no último fim de semana a 
obra de adequação do prédio 
que receberá a unidade. A 
expectativa municipal é que 
o posto de serviços entre em 
funcionamento até o fim de 
março de 2022.

De acordo com a atual ges-
tão municipal, comandada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), as equipes da 
secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos atuam desde a 
última sexta-feira (12) nas 
modificações do prédio do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), localizado no 
bairro Vila Paulista, que em 
breve abrigará o Poupatempo.

Segundo o Executivo, as 
adequações buscam moderni-
zar o imóvel e adaptá-lo para 
receber um alto fluxo de usu-
ários devido aos diversos ser-
viços oferecidos pelo órgão 
estadual, como a emissão da 
2ª via da CNH (Carteira Nacio-
nal de Habilitação), renovação 
de carteira de identidade (RG), 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Com 25 mil faltantes, Pinda estende 
horário de vacinação contra Covid-19
Cidade busca ampliar cobertura vacinal contra o vírus após apontamento de baixa 
procura; Ministério da Saúde anuncia terceira dose para população acima de 18 anos

Vacinação contra o novo coronavírus, em Pindamonhangaba; cidade tem dificuldade para reduzir índice de faltosos, que chega a 25 mil 

Fotos: Bruna Silva

Com 25 mil pessoas faltantes 
para imunização, entre primei-
ra e terceira dose, a secretaria 
de Saúde de Pindamonhanga-
ba iniciou na última terça-feira 
(16) uma ação para acelerar e 
reforçar a vacinação na cidade 
até a próxima sexta-feira (19), 
com horário estendido até às 
19h. A medida busca atingir 
os moradores que ainda não 
buscaram os postos de saúde.

Com parte dos postos aten-
dendo em horário ampliado, 
a secretaria de Saúde liberou 
diversas unidades para que os 
moradores possam completar 
o esquema vacinal ou até mes-
mo receber a primeira dose do 
imunizante contra a Covid-19.

Para crianças e adolescentes 
acima de 12 anos, a imuni-
zação ocorre nos bairros Ipê 
2, Cidade Nova, Nova Espe-
rança, Ciaf (Centro Integrado 
de Apoio Financeiro) e praça 
Monsenhor Marcondes. Para 
os moradores acima de 18 
anos, as primeiras doses es-
tarão disponíveis em todas 
as unidades, exceto Maricá. 
Aqueles que ainda não com-
pletaram o esquema vacinal 
poderão procurar os postos 
de saúde de referência. Mais 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Área onde será implantada unidade do Poupatempo, em Cruzeiro; obras na região central já começaram

Foto: Arquivo Atos

disponibilização de atestado 
de antecedentes criminais e 
emissão de CTPS (Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social). Uma das principais 
adequações ocorre no terreno 
que fica ao lado do prédio, que 

Escola de Cachoeira tem evento 
sobre o Dia da Consciência Negra

A Escola Estadual Severino 
Moreira Barbosa, em Cachoei-
ra Paulista, abrirá suas portas, 
na próxima sexta-feira (19) à 
comunidade para o evento em 
comemoração ao Dia da Cons-
ciência Negra. A atividade foca 
a homenagem à comunidade 
negra, realizada em todos os 
dias 20 de novembro.

A data é atribuída à morte 
de Zumbi dos Palmares, líder 
negro que lutou contra a 
escravidão.

No evento, realizado na 

detalhes podem ser conferidos 
no site oficial da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

A secretária de Saúde, Ana 
Claudia dos Santos, fez um 
apelo para que os moradores 
compareçam às unidades de 
saúde. “No dia 19, estaremos 
com a campanha na Praça 
Monsenhor Marcondes, na 
região central, com acesso fá-
cil pra que as pessoas possam 
ter o ciclo completo”, ressal-
tou. Segundo a responsável 
pela pasta da Saúde, cerca de 
cinco mil pessoas ainda não 
receberam a primeira dose 
do imunizante. Ela explicou 
que é necessária a colabo-
ração dos moradores para 
que a cidade consiga vencer 
a pandemia.

Os que ainda não receberam 
a primeira dose do imunizante, 
pessoas acima de 18 anos, 
segunda dose da Astrazeneca 
ou Coronavac e idosos acima 
de sessenta anos ou em alto 
grau de imunossupressão 
podem estar sujeitos a agenda-
mento. Segundo o Município, o 
número de pessoas é inferior 
ao número de doses do frasco. 
Para evitar perda das vacinas 
a unidade de saúde pode soli-
citar o agendamento.

Desde o início da campanha 
de vacinação, Pindamonhan-
gaba imunizou mais de 130 
mil pessoas. O avanço da 
ação já reflete na queda dos 
números da pandemia. Desde 
a última sexta-feira (12) foram 
identificados 20 novos casos, 
ao menos 6 pacientes seguem 
hospitalizados para o trata-
mento da doença. Ainda nesta 
terça-feira (16), a rede privada 
de assistência médica zerou o 
número pacientes internados 
na UTI Covid (Unidade de 
Terapia Intensiva).

está recebendo obras para 
se tornar um amplo estacio-
namento.

Além de destacar a impor-
tância da implantação posto 
do Poupatempo, Fonseca 
apontou outros órgãos que 

Severino Moreira Barbosa, 
serão apresentadas formas 
de contribuições do negro na 
cultura brasileira através da 
música, gastronomia, artes.

Os alunos e comunidade 
escolar trarão questões sobre 
racismo, consciência negra, 
igualdade social, inclusão na 
sociedade em atividades cul-
turais, debates e ações que 
valorizam a cultura africana, 
fortalecendo as referências 
históricas da cultura e trajetó-
ria negra no Brasil.

serão incorporados ao prédio. 
“Funcionarão diversos ou-
tros serviços, como o Detran 
(Departamento Estadual de 
Trânsito), Receita Federal, o 
próprio INSS, que continuará 
no espaço, ou seja, a população 

não perderá nenhum serviço, 
muito pelo contrário. Teremos 
um atendimento diferenciado, 
com mais agilidade e comodi-
dade para nossa população, 
trazendo para esse espaço, 
além do Poupatempo, outros 
serviços como Procon (Progra-
ma de Defesa e Proteção do 
Consumidor), PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 
e Banco do Povo”.

A expectativa municipal é 
que a modernização do prédio 
seja concluída logo no início 
de 2022, possibilitando que 

o Poupatempo inicie sua 
operação até o fim do pri-
meiro trimestre. Enquanto a 
adequação do imóvel fica à 
cargo do Munícipio, o Estado 
investirá cerca de R$ 160 mil 
na aquisição de mobiliário e 
equipamentos tecnológicos.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Cruzeiro informações sobre 
o valor que é investido na 
modernização do prédio, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.
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Desafios da Inovação com a 
água para futuras gerações

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
91% da população mundial 
já presenciou melhorias 
na qualidade da água que 
consomem. E isso está rela-
cionado com os processos 
de captação, tratamento e a 
conscientização das pessoas 
que impactam positivamen-
te na vida e o desenvolvi-
mento humano.

Afinal, a água é um recur-
so finito, indispensável para 
todos os seres vivos, com 
papel fundamental no de-
senvolvimento econômico.

De acordo com Mateus 
Banaco, diretor geral da 
Águas Piquete, do grupo 
Iguá Saneamento, “a empre-
sa segue o Plano Nacional 
de Saneamento Básico – o 
Plansab – que pretende uni-
versalizar o abastecimento 
de água no Brasil até 2023 
por meio do desenvolvimen-
to tecnológico e da inovação 
no setor, envolvendo fatores 
sociais, organizacionais e 
econômicos que interagem 
no processo de entrega 
junto à população”.

No saneamento, os pro-

Da Redação
Piquete

cessos inovadores trazem 
diversos benefícios que 
contribuem para melhorar 
a entrega da água nas resi-
dências.

Além disso, o consumo 
consciente é dever de todos, 
e com ações simples pode-
mos preservar o recurso, au-
xiliando as futuras gerações:

•   tomar banhos mais rá-
pidos, fechando o chuveiro 
para se ensaboar ou lavar 
os cabelos;

•  escovar os dentes sem 
deixar a torneira aberta;

•   não lavar roupas em 
excesso, utilizá-las mais de 
uma vez caso elas não este-
jam sujas;

•  na limpeza de quintal e 
calçada, priorizar o uso de 
vassoura ou reaproveitar 
água da máquina de lavar 
roupas;

•  instalar torneiras e re-
gistros com menor fluxo de 
água, incluindo válvula de 
descarga;

•  fazer reparo de vazamen-
tos assim que detectados;

Processos e conscientização contribuem para melhorar a distribuição nas residências
• reutilizar e reciclar;

•  regar jardins e plantas 
em horários em que não 
haja muita incidência solar 
e priorizar o uso de regador, 
em vez de mangueira;

•   usar adequadamente os 
serviços de esgotamento 
sanitário, como não jogar 
lixo no ralo da pia e vaso 
sanitário, interligar-se corre-
tamente nas redes de esgoto 
e de drenagem de águas 
pluviais.

Sobre a Iguá Saneamen-
to: A Iguá é uma compa-
nhia de saneamento, con-
trolada pela IG4 Capital, 
que atua no gerenciamento 
e na operação de sistemas 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário por 
intermédio de concessões 
e de parcerias público-pri-
vadas.

Uma das principais ope-
radoras privadas do setor 
no país, atualmente está 
presente em 38 municípios 
de seis estados brasileiros 
– Alagoas, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, 
São Paulo e Paraná – por 
meio de 19 operações que 

beneficiam cerca de 7,2 
milhões de pessoas.

A Iguá possui quatro pi-
lares essenciais que orien-
tam a realização das ações 
socioambientais em todas 
as suas unidades opera-
cionais, constituindo o 
planejamento estratégico 
SERR – Segurança hídrica; 
Eficiência na produção e 
distribuição de água; Res-
ponsabilidade na coleta 
e tratamento de esgoto; e 
Respeito às pessoas.

Em 2020, a Iguá aderiu 
à Rede Brasil do Pacto Glo-
bal (iniciativa das Nações 
Unidas), adotando e promo-
vendo, em suas práticas de 
negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção. A com-
panhia foi eleita, em 2020, 
pelo quarto ano consecutivo, 
uma ótima empresa para se 
trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW).

Atualmente,  emprega 
cerca de 1,5 mil pessoas. O 
nome Iguá é uma referên-
cia direta ao universo em 
que atua: em tupi-guarani, 
“ig” quer dizer água.

www.igua.com.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Concorrência Pública Nº 01/2021 – PROC. Nº 432/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia elétrica para a prestação de serviços de gestão 
em iluminação pública no município de Lorena/SP, compreendendo a execução de 
serviços de gerenciamento, manutenções corretiva e preventiva, cadastramento de todo 
o sistema de IP, obras de eficientização e ampliações incluindo os materiais, mão de obra 
e equipamentos, a realizar-se às 09h30min do dia 06 de Janeiro de 2022, na Prefeitura 
Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 62/21 - PROCESSO 437/21 SUP – 9161/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços destinados à diversão e atividades recreativas para 
crianças em comemoração ao aniversário do Município.
CONTRATADA: TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 16.657.382/0001-60
VALOR TOTAL: R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 01 (um) mes
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

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 437/2021-SUP; 
9161/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços destinados a diversão e atividades recreativas para 
crianças em comemoração ao aniversario do Município.
CONTRATADA: TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 16.657.382/0001-60
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

 

AVISO DE REVOGAÇÃO  
LICITAÇÃO Nº 01/2021 - CARTA CONVITE Nº 01/2021 

  
A Câmara Municipal de Canas torna público aos interessados que a Licitação nº 01/2021 e 
Carta Convite nº 01/2021 foi revogada nos termos do artigo 49 da Lei de Licitações. 
Data: 18 de novembro de 2021 
Servidor designado para Licitação: Luiz Fernando Coelho de Abreu 

PREFEITURA DE LORENA
Pregão Presencial Nº 39/2021 PROC. Nº 434/2021

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de rubrica orçamentária do edital, 
cujo objeto Contratação de Empresa Especializada na organização e realização do 
evento Natal de Luz 2021 da cidade de Lorena/SP com a locação de equipamentos, 
serviços e materiais compostos de Peças para Decoração e Iluminação, Construção e 
Fornecimento de 01 (uma) casa estrutural (Casa do Papai Noel), medindo no mínimo 
05 x 05 metros e Estruturas para Apresentações.
A nova rubrica orçamentária partirá da Secretaria de Cultura, conforme abaixo:
263.02.01.02.01.16.13.392.0016.2027.01.3.3.90.39.99.110.0000.
O restante permanece inalterado. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Prefeitura de Aparecida vai cancelar 
concurso aberto antes da pandemia

A Prefeitura de Apareci-
da vai cancelar o concurso 
público, aberto em janeiro 
de 2020, após a empresa 
Directa alegar a inviabilidade 
de aplicação da prova devido 
à defasagem do custo de 
operação. O anúncio foi feito 
pelo secretário de Justiça e 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Cidadania, Jefferson Montei-
ro da Silva. Com cerca de 11 
mil inscritos, o certame não 
pode ser aplicado devido às 
restrições impostas pela pan-
demia do novo coronavírus.

À época, o concurso ofere-
cia mais de cem vagas para 
candidatos que possuem 
ensino fundamental, médio 
e graduação completa. Os 
salários variam de R$ 1,1 
mil a R$ 4,4 mil. “A empresa 

informou à municipalidade 
que devido ao tempo de 
contratação e à demora na 
aplicação da prova por causa 
da Covid-19 ficou inviável 
pelo valor que arrecadou à 
época. Então, ela (Directa) 
solicita a rescisão ou que haja 
um aporte da Prefeitura para 
que possa realizar a prova”, 
contou Silva.

O secretário informou que 
a Prefeitura iniciou tratati-

vas com a Fundação Vunesp 
(Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista) para apli-
cação do concurso em 2022. 
“A intenção do prefeito é de 
realizar (o concurso) no pri-
meiro semestre de 2022 (...), 
então acreditamos que até 
o meio do ano que vem seja 
realizada a prova”.

Com a rescisão oficializada, 
o Município e a empresa 
emitirão uma nota conjun-

Certame lançado em fevereiro de 2020 nunca chegou a ser realizado devido às 
restrições da pandemia da Covid-19; salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 4,4 mil

ta informando como será 
realizado o estorno da taxa 
de inscrição. A nota estará 
disponível no site aparecida.
sp.gov.br.

Entenda o caso – Na época, 
a então prefeita Dina Moraes 
Moreira (DEM) informou à 
redação do Jornal Atos que 
o concurso atendia princi-
palmente a determinação 
judicial que pediu que várias 
funções fossem ocupadas 

por funcionários de carreira. 
“Nós abrimos este concurso 
atendendo uma determinação 
do MP e para suprir a defici-
ência da prefeitura em várias 
áreas, de cargos concursados” 
explicou.

Ainda segundo Dina, a 
maior preocupação da admi-
nistração era a área da saúde. 
“Temos que suprir principal-
mente dentro da área da saú-
de, por isso temos urgência no 
preenchimento dessas vagas. 
Então, assim que homologado 
o concurso, vamos contratar 
imediatamente”.

De outubro a dezembro 
de 2019 foram dezenas de 
pessoas exoneradas pela Pre-
feitura. Apesar do déficit, as 
vagas abertas não atendiam 
as funções que foram alvo da 
ação do Ministério Público, 
como procuradoria jurídica 
e ouvidoria municipal.

Retomada de obra na Tamoios gera 
364 vagas de emprego no Litoral
PAT's de Caraguatatuba e São Sebastião recebem candidatos até a próxima 
sexta-feira; contorno de rodovia deve ser concluído até dezembro de 2023

Os PAT’s (Postos de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de Caraguatatuba e São 
Sebastião iniciaram na ma-
nhã desta terça-feira (16) o 
recebimento de currículos 
dos candidatos em atuar 
nas obras do contorno viá-
rio da Rodovia dos Tamoios 
(SP-99).  São 364 vagas de 
emprego. As inscrições se-
rão encerradas na próxima 
sexta-feira (19).

Desde o anúncio do go-
vernador João Doria (PSBD), 
em 21 de setembro, sobre 
a retomada das melhorias 
na Tamoios, centenas de 
moradores do Litoral Norte 

Lucas Barbosa
RMVale

Atrizes da Companhia de Teatro de Bonecos, que passa pela região

aguardavam a abertura do 
cadastramento para o pro-
cesso seletivo.

Segundo a Prefeitura, o 
PAT da cidade conta com 202 
oportunidades para a obra. 
As duas funções com mais 
vagas são para motorista de 
caminhão basculante (53) 
e a de ajudante de usina/ 
produção (46). Os demais 
103 postos de trabalho são 
divididos entre os cargos de 
auxiliar de usina de asfalto, 
ferramenteiro, greidista, pe-
dreiro, motorista de carreta, 
motorista de caminhão beto-
neira, sinaleiro de guindaste, 
operador de carregadeira, 
operador de rolo compressor 
e operador de empilhadeira. 

Os interessados em partici-
parem do processo seletivo 

devem comparecer ao PAT de 
Caraguatatuba, que fica à rua 
Taubaté, nº 520, no bairro 
Sumaré, das 8h às 12h. Além 
do currículo, os candidatos 
devem apresentar o RG, CPF 
e a Carteira de Trabalho. 

O PAT de São Sebastião 
oferece 162 oportunidades 
para atuação na Tamoios. 
Ao contrário da Prefeitura 
de Caraguatatuba, São Se-
bastião não revelou em seu 
boletim o número de vagas 
ofertadas por função. 

Além de carpinteiro de 
obras e controlador de aces-
so, o órgão público rece-
be currículos de greidista, 
ferramenteiro, marteleiro, 
motorista de caminhão bas-
culante, motorista de cami-
nhão betoneira, motorista 

de carreta, operador de car-
regadeira, operador de empi-
lhadeira, operador de usina e 
sinaleiro de guindaste.

Munidos com currículo, 
CPF, RG e a Carteira de Tra-
balho, os moradores de São 
Sebastião devem se inscrever 
no PAT, que funciona das 8h 
às 17h, localizado à avenida 
Guarda-Mor Lobo Viana, 
número 435, no Centro.

Histórico – Paralisada pelo 
Estado desde 2018, a obra 
de contorno viário, orçada 
em R$ 1,5 bilhão, consiste 
na construção de uma via 
de ligação expressa entre 
dois trechos da Tamoios e 
o Porto de São Sebastião, 
contando com 46 pontes e 
viadutos. O primeiro trecho, 
que liga Caraguatatuba à 
Ubatuba, já tem 80% do ser-
viço concluído e um prazo de 
entrega previsto para março 
de 2022. Em contrapartida, 
o de Caraguatatuba à São 
Sebastião está apenas com 
60% da obra feita, tendo a 
previsão de conclusão para 
o fim de 2023.

De acordo com a secreta-
ria estadual de Logística e 
Transporte, a implantação da 
via de ligação expressa, que 
terá uma extensão de 33,9 
quilômetros, possibilitará o 
desafogamento dos trechos 
de serra da Tamoios, já que 
os caminhões e carretas 
utilizarão o contorno para 
acessarem diretamente o 
Porto de São Sebastião.

Iniciada em outubro de 
2013, na gestão do então 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), a obra tinha a previ-
são inicial de ser concluída 
em cerca de dois anos, mas 
após atrasos no cronogra-
ma e problemas técnicos, o 
serviço foi paralisado pela 
gestão do governador Már-
cio França (PSB), em 2018. 
A melhoria foi retomada 
pelo Estado apenas no fim 
de setembro de 2021, já no 
governo de João Doria.

Fotos: Divulgação/ Renan Perobelli

Teatro de Bonecos 
Retorna faz giro na 
região com “BuZum”
Peça teatral é destinada ao 
público infantojuvenil e gratuita; 
apresentações ao ar livre em 2021

Com o retorno das ativi-
dades com público autori-
zado em todo o estado, a 
Companhia de Teatro de 
Bonecos BuZum retomou 
as apresentações em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Pa-
raná. O espetáculo passa 
pela região, em cartaz por 
cidades como Aparecida, 
Lorena, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro e Lavrinhas, com 
sete sessões diárias.

Com espetáculos encena-
dos dentro de um ônibus, 
a companhia foi uma das 
várias ações artísticas dire-
tamente afetadas pela pan-
demia da Covid-19, ficando 
impedida de se apresentar.

Agora, a Companhia de 
Teatro de Bonecos volta 
com seu BuZum em vários 
municípios, com sessões ao 
ar livre. A atração recebeu 
uma nova roupagem, em 
uma estrutura ampla para 
apresentações em praças e 
quadra, onde recebe a plateia 
com distanciamento orienta-
do pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde).

“Para nós foi um desafio ti-
rar os espetáculos de dentro 
do nosso ônibus-teatro, no 
entanto estamos felizes com 
o resultado e animados com 
a volta. As peças continuam 
com sua ludicidade, encan-
tando todos que as assistem”, 
ressaltou Mariane Gutierrez.

Com foco em atender o pú-
blico infantojuvenil, a BuZum 
está há 11 anos em cartaz, 
com mais de 12 mil apresen-
tações e mais de quinhentos 
milhões de expectadores, 
levando a alegria e cultura 
das peças teatrais.

Thamiris Silva
RMVale

Segundo o cronograma da 
companhia, após as apresen-
tações em Roseira e Apare-
cida, a BuZum seguiu para 
Lorena, com apresentação na 
escola estadual Arnolfo Aze-
vedo. Na quinta-feira (19), a 
peça será encenada na Cedesp 
Provim, que fica na avenida 
Coronel José Vicente, n° 623, 
das 9h às 14h50.

Ainda no cronograma, as 
cidades de Cachoeira Paulista 
recebem o espetáculo nos 
dias 22 e 23, e em Cruzeiro 
24 e 25.

Com capacidade para cin-
quenta pessoas por sessão, 
com duração de vinte mi-
nutos e classificação de 4 
a 11 anos, a Companhia 
não realiza reservas para as 
apresentações. A orientação 
é chegar dez minutos antes 
de cada sessão. 

O espetáculo, que foi pre-
miado em 2016 pelo Estado 
de São Paulo, tem um reper-
tório de 14 peças, entre elas 
Filhotes do Brasil, Mundo 
Português e o Mundo é uma 
Bola. 

Com a apresentação da peça 
de teatro ‘Caipira’ na região, 
a atração promete resgatar a 
cultura do interior do Brasil 
com personagens folclóricos, 
como Saci-Pererê, o Curupira 
e o Lobisomem.

Todo o espetáculo é patroci-
nado pelo Grupo CCR, antiga 
Companhia de Concessões 
Rodoviárias, por meio do 
Instituto CCR.

A instituição sem fins lu-
crativos tem o objetivo de 
incentivar e apoiar projetos 
através de leis de incentivo, 
alcançando cada vez mais a 
inclusão social, desde 2014.

O cronograma completo das 
apresentações está disponível 
no site buzum.com.br.


