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Polícia investiga crimes no 
Réveillon do Litoral Norte
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Manthiqueira abre Copinha com derrota e agora 
joga para se manter vivo contra o São José-RS
Laranja cai diante do XV de Piracicaba; partida contra gaúchos é fundamental para a classificação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A estreia de Dado de Oli-
veira como técnico do Man-
thiqueira em jogos oficiais 
não foi do jeito que o trei-
nador queria. Contra o XV 
de Piracicaba, a Laranja 
Mecânica lutou mas viu o 
adversário sair com a vitória 
por 3 a 1. A partida foi a 
primeira das três que o Man-
thiqueira tem na primeira 
fase. O time volta a campo 
nesta sexta-feira (7), quando 
enfrenta o São José-RS.

Com a bola rolando, o 
Manthiqueira enfrentou 
um adversário aguerrido e 
com qualidade na troca de 
passes. Uma das alternativas 
do XV era a jogada em velo-
cidade e foi desta maneira 
que nasceu o primeiro gol 
da equipe piracicabana. Aos 
43 da primeira etapa, Diego 
escapou pela esquerda e foi 
derrubado na entrada da 
área. O árbitro deu pênalti 
e Iago converteu.

No começo do segundo 
tempo, o XV seguiu pressio-
nando o Manthiqueira e con-
seguiu ampliar o placar com 
um gol de cabeça de Victor 
Wallacy. O gol alvinegro des-
pertou a Laranja, que saiu 
em busca da reação. Fabrício 
fez boa jogada pela direita 
aos vinte minutos, se livrou 
da marcação e cruzou para 

Franklin cabecear e mar-
car o primeiro gol do time 
da casa. Mas dois minutos 
depois, André recebeu bola 
invertida na entrada da área 
e chutou com categoria no 
ângulo para fechar o placar: 
3 a 1 para o XV.

“Foi um jogo de momen-
tos. Teve momentos do XV, 
do Manthiqueira. Eu acho 
que o desempenho no âm-
bito geral foi bom. Alguns 

atletas estiveram abaixo da 
média, alguns inclusive com 
a gripe que pegou vários 
jogadores, alguns melho-
raram, mas ainda tem a má 
condição física para o jogo, 
caso do Conrado, do Gui-
lherme, do Caio. São atletas 
que estão saindo da gripe 
e não estão na sua melhor 
forma”, destacou o técnico 
do Manthiqueira Dado de 
Oliveira.

Para a próxima rodada, 
Dado alertou sobre a quali-
dade do próximo adversário. 
“É um time muito bom, mui-
to rápido. Os times do Rio 
Grande do Sul geralmente 
são fortes, com jogadores 
altos, mas um pouco lentos. 
Dessa vez não. Estou vendo 
que são jogadores rápidos, 
com característica de habili-
dade, jogadores inteligentes. 
Será parada duríssima. Nos-

so grupo é realmente muito 
difícil, já sabíamos disso”, 
destacou Dado.

Ainda na tarde de ter-
ça-feira, o Vitória-BA foi 
surpreendido pelos gaúchos 
do São José, que venceram 
os favoritos por 1 a 0.

Na próxima sexta-feira o 
Manthiqueira enfrenta o São 
José-RS, às 13h. Vitória e XV 
de Piracicaba fazem o jogo 
de fundo, às 15h15.

Iago corre para comemorar o primeiro gol do XV de Piracicaba; Manthiqueira tenta recuperação na próxima sexta-feira contra o São José

Aparecida e Pinda liberam
R$ 7 milhões em abono a 
profissionais da Educação
Valor é sobra do Fundeb de 2021 nas duas cidades; após nova lei 
federal, partilha atende colaboradores efetivos do ensino público

A virada de ano para os 
profissionais da Educação 
de Aparecida e Pindamo-
nhangaba teve um motivo a 
mais para ser comemorado. 
Os vereadores das duas ci-
dades aprovaram projetos 
de lei para novas partilhas  
de verbas excedentes do 
Fundeb (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissio-
nais da Educação). A medida 
só pode ser adotada após 
a Câmara dos Deputados 
aprovar o projeto de lei 
14.276/21, sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), que vetou dispositivo 
que excepciona a regra 
para a movimentação de 
recursos do Fundeb para 
outras contas, modificando 
a regulamentação. Sala de aula em Pindamonhangaba; cidade decide liberar pagamento para profissionais na educação

Bruna Silva
RMVale

O Réveillon foi marcado 
por violência no Litoral 
Norte. Ubatuba e Caragua-
tatuba registraram assaltos 
e homicídios durante a noite 
da virada. Os crimes são in-
vestigados pela Polícia Civil.

Em Caraguatatuba, as 
ocorrências se concentra-
ram na praia Martim de Sá, 
no Centro. Ao menos oito 
pessoas foram baleadas 
enquanto comemoraram 
na faixa de areia. O crime 
resultou na morte de um jo-
vem de 22 anos. Os demais 
atingidos foram socorridos 
para a Casa de Saúde Stella 
Maris.

Segundo o hospital, três 
pacientes continuam rece-
bendo auxílio médico na 
enfermaria, um foi transferi-
do para o Hospital Regional 
de São José dos Campos, 
outro recebeu alta e dois 
pacientes abandonaram 
o tratamento, deixando a 
unidade de saúde. 

Segundo relatos de tes-
temunhas, duas pessoas 
foram baleadas durante um 
assalto. Até o fechamento 
desta matéria, não havia 

a confirmação sobre bala 
perdida atingindo as demais 
pessoas.

Ainda na madrugada do 
último sábado (1), uma 
jovem de 23 anos foi encon-
trada morta próximo a um 
quiosque no bairro Itaguá, 
em Ubatuba. De acordo com 
a Polícia Civil, a vítima era 
operadora de caixa. O corpo 
tinha um ferimento na cabe-
ça, causado por disparo de 
arma de fogo. O caso segue 
em investigação.

Operação Verão – Ainda 
em dezembro, o Governo do 
Estado lançou uma série de 
atividades com o objetivo 
de garantir um verão mais 
seguro com mobilidade e 
abastecimento de água no 
Litoral. A medida envolve 
16 municípios, além de 
reforço no efetivo policial 
e ampliações de estradas.

A ação conta com mais 
de 2,9 mil policiais milita-
res, além de mais 10,6 mil 
vagas de diárias especiais 
por jornada extraordinária 
de trabalho para as polícias 
Civil e Militar.

O projeto ocorre em duas 
fases: a primeira do último 
dia 22 até o 30 de janeiro, e 
a segunda de 31 de janeiro 
a 6 de março.

Cruzeiro espera 
inaugurar seu 
Poupatempo 
neste mês

Após um investimento 
municipal de R$ 122 mil, a 
Prefeitura de Cruzeiro con-
cluiu na manhã da última 
segunda-feira (3) as obras 
de adequação do prédio que 
abrigará em breve o Poupa-
tempo. Localizado no bairro 
Vila Paulista, o imóvel sedia-
va, até 2020, o atendimento 
do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social).

Em nota publicada na 
página oficial da Prefeitura 
de Cruzeiro no Facebook, a 
Prefeitura revelou que após 
finalizar as melhorias no 
prédio, iniciadas em 10 de 
novembro de 2021, os próxi-
mos passos do serviço serão 
a instalação de mobiliário e 
a conclusão da identidade vi-
sual do posto. Na sequência, 
serão implantados os siste-
mas digitais do Governo do 
Estado, que investirá R$ 160 
mil para o funcionamento da 
unidade.
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Aparecida libera mais R$ 4 milhões de 
abono para os profissionais da Educação
Valor é sobra do Fundeb de 2021 e partilha atende aos colaboradores efetivos do ensino público do município

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A virada de ano para os 
profissionais da Educação 
de Aparecida teve um moti-
vo a mais para ser comemo-
rado. A Câmara aprovou de 
forma unânime, na última 
quarta-feira (29), o projeto 
de lei que partilha cerca de 
R$ 4,25 milhões excedentes 
do Fundeb (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais 
da Educação).

A medida só pode ser 
adotada após a Câmara dos 
Deputados aprovar o proje-
to de lei 14.276/21, sancio-
nado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que vetou 
dispositivo que excepciona a 
regra para a movimentação 
de recursos do Fundeb para 
outras contas, modificando 
a regulamentação do Fundo.

De acordo com o decreto, 
têm direito ao abono os 
integrantes do quadro do 
magistério que sejam titu-
lares de cargos ou funções, 
como os do PEB (professor 
de educação básica) nível 

um, dois e três. Além deles, 
serão beneficiados os profis-
sionais de funções de apoio 
técnico, administrativo ou 
operacional no sistema 
municipal de ensino de 
Educação Básica.

A concessão do benefício 
será “... proporcional à jor-
nada de trabalho, período 
compreendido entre a data 
de ingresso no sistema 
municipal de ensino e o 
último dia letivo no mês de 
dezembro de 2021 e tendo 
no mínimo de 2/3 de frequ-
ência individual...”.

Para a secretária de Edu-

Sala de aula em Pindamonhangaba; cidade decide liberar pagamento para profissionais na educação

Fotos: Bruna Silva

cação, Esporte e Cultura, 
Adrielle Cristine da Silva 
Romain Rodrigues, a valori-
zação no final do ano é um 
cumprimento à legislação. 
“Nós conseguimos atender 
o que a lei federal dispunha 
naquele momento. Tivemos 
muito apoio da Câmara 
Municipal, para que a gente 
pudesse, de uma forma rápi-
da, aprovar essa lei, e então 
fazer o pagamento do bene-
fício”, destacou Adrielle. “Eu 
acredito que a Educação de 
Aparecida no ano de 2021 
teve um grande avanço, por-
que nós conseguimos fazer 

a efetivação das políticas 
públicas como um todo”, 
frisou a secretária.

A responsável pela rede 
municipal ressaltou que 
este abono é em caráter 
excepcional, e isso não pode 
ser entendido como algo 
efetivo em todos os anos. 
“A gente tem que avaliar as 
contas públicas com muita 
responsabilidade durante 
todo o ano, para, ao final 
do ano contábil, avaliar e 
fazer a decisão dentro da 
legislação, se é permitido 
ou não, e como será feito a 
cada ano”.

O dinheiro extra caiu 
como uma luva para pro-
fissionais da área, como a 
professora Wilcini Amaro, 
mais conhecida como Tia Ci-
nira, que vai usar o recurso 
para tratamentos médicos 
de seus familiares. “Eu te-
nho um menino na minha 
casa que é excepcional, e 
vou fazer um tratamento 
mais eficaz. Tenho uma tia 
que está com problema de 
coração e tem outro tio, mas 
vou ver se dá para ajudar, 
como sempre ajudo”, contou 
a professora, que atua na 
educação básica.

Após pressão, Pinda libera 
pagamento do Fundeb para 
profissionais de Educação
Benefício passa a ser estendido para servidores da secretaria 
municipal; repasse federal varia entre R$ 3,5 mil e R$ 7 mil

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após pressão e articula-
ção em Pindamonhangaba, a 
Prefeitura liberou, na última 
semana, o pagamento dos 
benefícios do Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica) 
para todos os profissionais da 
secretaria de Educação. Antes 
da definição, o acerto do abono 
foi duramente criticado por 
determinar o atendimento 
somente de professores.

Segundo o Município, havia 
a expectativa de uma receita 
de transferência do Fundo 
de cerca de R$ 75 milhões 
até o fim de 2021, valor que 
equivalia a 70% da verba para 
o pagamento da folha dos pro-
fessores. mas a parcela para a 
cidade foi prevista em R$ 80 
milhões. Segundo as autori-
dades municipais, o excesso 
de arrecadação fez com que 
o montante fosse reajustado.

Para realizar o cálculo de dis-
tribuição entre os educadores 
foi considerado como critério 

principal a frequência dos 
professores com dois cargos 
efetivos ou substituição. Eles 
receberão proporcionalmen-
te aos dias trabalhados com 
valores previstos em cerca de 
R$ 3,5 mil a R$ 7 mil.

Com a alteração na lei, no úl-
timo dia 27, é possível realizar 
a remuneração na subvenção 
mínima de 70% e considerar 
todos os profissionais da edu-
cação básica, ainda que não 
tenham formação conforme a 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), incluin-
do parcelas do abono pendente. 
A estimativa é que o benefício 
referente à cota dos 30% inclua 
auxiliares de serviços gerais 
e classe, além dos agentes de 
organização escolar.

“Assim, não há mais argu-
mento para excluir a subvin-
culação dos assistentes de ser-
viços gerais, das auxiliares de 
classe, agentes de organização 
escolar, oficial de administra-
ção, enfim, todos aqueles que 
estão vinculados à secretaria 
Municipal de Educação”, des-
tacou a administração em 

pronunciamento publicado nas 
redes sociais.

Sem tempo hábil em 2021 
para a inclusão desses profis-
sionais, a Prefeitura promete 
criar, ainda neste mês, um 
projeto de lei que abonará os 
trabalhadores não contempla-
dos no pagamento.
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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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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 001/2022 - Edital nº 001/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 005/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
DATA DA REALIZAÇÃO: 17 de janeiro de 2022.
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00 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.
E-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-
6010

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 002/2022 - Edital nº 002/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 006/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor item.
OBJETO: LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS E KITS DE 
CONCENTRADORES COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ E SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 18 de janeiro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 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.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 053/2021
Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 053/2021 na seguinte conformidade:
Lotes: 1 a empresa FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 07.987.863/0001-
43. Fica a empresa convocada dentro do prazo de 05 dias para assinatura do Contrato.
Cachoeira Paulista, 04 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO / EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 35/2021 PROCESSO 473/2021
O Município de Lorena-SP torna público o Julgamento de Impugnação e a Reabertura da 
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é 
a aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades das unidades 
de saúde, conforme emendas parlamentares. A Impugnação ao Edital apresentada 
pela empresa K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP foi ACOLHIDA, 
conforme Parecer Jurídico.
Deste modo houve alteração no Edital.
A alteração ocorreu na inclusão da OBS. no Edital (página 13) e no Anexo I – Termo de 
Referência (página 24)  Do dia 05 de janeiro de 2022 ao dia 19 de janeiro de 2022 até 
às 08:00h (Horário de Brasília), a Prefeitura de Lorena estará recebendo as Propostas 
de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 19 
de janeiro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 – PROCESSO N° 436/2021

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: 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.
O Município de Lorena-SP torna público o ACOLHIMENTO PARCIAL da Impugnação 
apresentada pela empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA no 
processo de licitação supramencionado conforme Parecer Jurídico e Resposta Técnica.
A alteração a ocorrer será na redação da tabela que se encontra na cláusula 10.2.1.4.b.2.1) 
do Edital (Capacidade técnico-operacional), Descrição dos Serviços do item 3 da tabela. 
Onde lê-se “Eficientização energética do sistema de iluminação pública, visando a troca de 
iluminação convencional por LED ou instalação de luminárias LED” leia-se “Eficientização 
energética do sistema de iluminação pública, em empreendimento público ou privado, 
visando a troca de iluminação convencional ou instalação de luminárias”. O restante 
permanece inalterado.
O processo licitatório permanece à disposição para vistas dos interessados na sede 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@
lorena.sp.gov.br.
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Cruzeiro projeta inauguração do Poupatempo para janeiro

Poupatempo liberado em Ubatuba 
e melhorias na Saúde no Litoral
Hospital Regional passa a contar com radioterapia; número de leitos é ampliado em 204%

Lucas Barbosa
RMVale

O Governo do Estado con-
tinua a espalhar suas uni-
dades do Poupatempo pela 
região. Um evento realizado 
no último dia 22 marcou a 
inauguração de um posto 
do serviço em Ubatuba. No 
mesmo encontro, o Litoral 
Norte comemorou o anún-
cio para o início do serviço 
de radioterapia no Hospital 
Regional de Caraguatatuba. 
O representante estadual 
confirmou ainda a ativação 
da capacidade plena da 
unidade hospitalar, o que 
possibilitará a abertura de 
mais 153 leitos ao longo 
de 2022.

Iniciando sua visita à re-
gião praiana, o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
participou da cerimônia 
de inauguração do Poupa-
tempo, implantado na rua 
Professor Thomaz Galhardo, 
nº 1.172, na região central 
de Ubatuba. Além da pre-
feita Flavia Pascoal (PL), o 
evento contou com as pre-
senças do deputado federal 
Samuel Moreira (PSDB); do 
deputado estadual, André do 
Prado (PL) e do presidente 
da Prodesp (Empresa de 
Informática do Governo do 
Estado de São Paulo), André 
Arruda.

Em nota oficial, o Estado 
revelou que a instalação 
da unidade contou com 

um investimento de cerca 
de R$160 mil. Com capa-
cidade para realizar 450 
atendimentos diários, o 
posto oferecerá 170 servi-
ços, como as emissões das 
primeiras vias da carteira 
de identidade (RG) e da CNH 
(Carteira Nacional de Habi-
litação), disponibilização de 
atestado de antecedentes 
criminais, emissão de Cartei-
ra de Trabalho e Previdência 
Social, reconhecimento de 
paternidade, transferência 
interestadual de veículos e 
licenciamento de automó-
veis.

Além de destacar que as 
tratativas junto ao Estado 
para a implantação do Pou-
patempo foram iniciadas no 
começo de 2021, a prefeita 
ressaltou a importância da 
melhoria. “Podemos ver a 
alegria nos olhos dos mora-
dores que acompanham essa 
entrega, que era um sonho 
de Ubatuba. Muitas pessoas 
que não tinham condições 
de pagar um transporte 
para ir à cidade vizinha fi-
cavam, muitas vezes, sem a 
sua dignidade de ter os seus 
documentos, de conseguir 
acertar sua vida. Mas, agora, 
o Estado nos concedeu essa 
vitória”.

Logo após o descerramen-
to da placa de inauguração 
do Poupatempo, Garcia assi-
nou um convênio que libera 
R$ 760 mil para a constru-
ção de uma unidade da “Casa 
da Mulher” em Ubatuba. O 

equipamento público ofere-
cerá serviços de acolhimen-
to, capacitação profissional, 
atendimento psicológico e 
apoio jurídico para mulheres 
vítimas de violência ou de 

Atendimento do Poupatempo; serviço que chega ao Litoral Norte faz parte de projeto para ampliação
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discriminação. A expectativa 
estadual é que o aparelho 
entre em funcionamento até 
o início do segundo semestre 
de 2022.

Caraguá – Após cumprir 

agenda em Ubatuba, Garcia 
anunciou o início do serviço 
de radioterapia no Hospital 
Regional do Litoral Norte, 
aberto pelo governador 
João Doria (PSDB), em 30 

de março de 2020 para o 
atendimento de vítimas da 
Covid-19. Segundo Garcia, 
o setor de oncologia, que 
oferece quimioterapia desde 
1 de setembro para cerca 
de duzentos pacientes com 
câncer, ofertará mensalmen-
te mais de mil sessões de 
radioterapia. 

O vice-governador con-
firmou a ativação da capa-
cidade plena do hospital, 
construído através de um 
investimento estadual de 
cerca de R$ 188 milhões. 
A medida possibilitará que 
o atual número de leitos, 
que é de 75, salte para 228 
ao longo de 2022, repre-
sentando um aumento de 
204%. Enquanto o montante 
de leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) aumenta-
rá de 35 para 40, o de leitos 
de enfermaria passará de 40 
para 146. Também serão 
implantados sete leitos de 
observação RPA (Recupera-
ção Pós-Anestésica), 15 de 
Hospital Dia, dois de isola-
mento no Pronto-Socorro, 
16 de observação adulta e 
dois de observação pediá-
trica. “O Hospital Regional, 
aberto na pandemia e fun-
damental para salvar vidas, 
vai continuar sendo cada vez 
mais importante para cuidar 
da saúde aqui do Litoral 
Norte. Por isso, hoje estamos 
anunciando oficialmente 
o início da radioterapia do 
hospital, e vamos autorizar 
para que ele possa, em uma 
crescente nos próximos 
meses, funcionar 100% para 
atender a nossa população”, 
ressaltou Garcia.

O representante do Exe-
cutivo revelou ainda que 
para viabilizar o aumento no 
volume de atendimentos na 
unidade, o repasse mensal 
estadual saltará de R$ 5, 8 
milhões para R$ 7,8 milhões.

Da Redação
Cruzeiro

Após um investimento mu-
nicipal de R$ 122 mil, a 
Prefeitura de Cruzeiro con-
cluiu na manhã da última 
segunda-feira (3) as obras de 
adequação do prédio que abri-
gará em breve o Poupatempo. 
Localizado no bairro Vila 
Paulista, o imóvel sediava, 
até 2020, o atendimento do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social).

Em nota publicada na pá-
gina oficial da Prefeitura de 
Cruzeiro no Facebook, a Pre-

feitura revelou que após fina-
lizar as melhorias no prédio, 
iniciadas em 10 de novembro 
de 2021, os próximos passos 
do serviço serão a instalação 
de mobiliário e a conclusão 
da identidade visual do posto. 
Na sequência, serão implan-
tados os sistemas digitais 
do Governo do Estado, que 
investirá R$ 160 mil para o 
funcionamento da unidade.

Segundo o Executivo, as 
adequações buscaram mo-
dernizar o imóvel e adaptá-lo 
para receber um alto fluxo de 
usuários devido aos diversos 
serviços oferecidos pelo órgão 
estadual, como a emissão da 

2ª via da CNH (Carteira Nacio-
nal de Habilitação), renovação 
de carteira de identidade RG), 
disponibilização de atestado 
de antecedentes criminais e 
emissão de CTPS (Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social).

A escolha de Cruzeiro para 
sediar o equipamento público 
foi anunciada pelo governa-
dor João Doria (PSDB) em 22 
de maio de 2021. 

A expectativa municipal é 
que o posto do Poupatempo 
seja inaugurado até o fim de 
janeiro. A confirmação da 
data de abertura da unidade 
será definida pelo Estado.

Futura sede do Poupatempo em Cruzeiro; Prefeitura projeta inauguração do novo ponto ainda em janeiro
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