
Hospital da cidade conta com 50% de ocupação de leitos e reformula atendimento em outros setores; 
além da Capital Católica, unidade é referência também para pacientes das vizinhas Potim e Roseira
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À frente do trabalho de 
tratamento do esgoto de Gua-
ratinguetá desde 3 de janeiro 
deste ano, a Saeg (Companhia 
de Água, Esgoto e Resíduos) 
já traçou um novo planeja-
mento para a sequência dos 
trabalhos. Na quinta-feira (27), 
o presidente da autarquia, 
Miguel Sampaio, confirmou 
em entrevista à Rádio Clube 
FM que já tem um valor para 
investimento no serviço, que 
terá nova estratégia para 
ampliar o sistema.

A companhia de econo-
mia-mista substitui a antiga 
prestadora de serviços, Gua-
ratinguetá Saneamento, após 
longo entrave judicial entre a 
GSan (grupo dono da terceiri-
zada) e a Prefeitura. Além da 
Saeg, a Codesg (Companhia 
de Desenvolvimento) entrou 
como apoiadora em trabalhos 
pontuais.

Sampaio garantiu que não 
haverá alteração no quadro de 
diretores da companhia, e pro-
jetou o valor de investimento 
necessário para totalização 
do tratamento do esgoto do 
município.

O diretor da Saeg afirmou 
que com saúde financeira, as 
atuais estações de tratamento 
de Guaratinguetá podem ser 
ampliadas, já que as contas da 
companhia, segundo Sampaio, 
têm superávit.

À frente do tratamento do esgoto, Saeg 
estima investimento de R$ 90 milhões
Companhia tenta concluir serviços nos próximos anos; Sampaio confirma projeção orçamentária e projetos

Guaratinguetá tem apenas 
29% do esgoto tratado, e 
para atingir os 100%, a Saeg 
estima que sejam necessários 
R$ 90 milhões investidos. Se-
gundo Sampaio, foi realizada 
uma análise prévia com uma 
empresa de engenharia que 
realiza parte do tratamento e 
coleta de esgoto para a Cedae 
(Companhia Estadual de Água 
e Esgoto) do Rio de Janeiro. 
“Eu pedi para que fosse feita 

uma avaliação de números 
ideais para a gente trabalhar 
e concluir os 100% ao longo 
desses anos. O antigo contrato 
com a Guaratinguetá Sanea-
mento era de R$ 245 milhões. 
Passei todas as informações, 
a equipe analisou e depois de 
15 a 20 dias, eles informaram 
que a Saeg vai precisar de en-
torno de R$ 90 milhões para 
concluir até 2032”.

Na última quinta-feira, Sam-

paio se reuniu com empresas 
que podem elaborar um diag-
nóstico sobre as necessidades 
para ampliação do tratamento 
do esgoto e uma análise téc-
nica sobre custos e opções. 
Entre as possibilidades citadas 
está a ampliação das atuais 
estações de tratamento de 
esgoto, com a instalação da 
válvulas e equipamentos de 
bombeamento do esgoto, 
sem que haja necessidade de 

construir novas ETE’s.
“Existem tecnologias que 

você investe na estação de 
tratamento e investe no bom-
beamento para essa estação e 
elimina custos de construção 
de novas ETE’s”, citou. “Eu 
quero começar a ouvir, e 
nós precisamos ter, de uma 
empresa especializada, ou de 
duas empresas, para saber 
exatamente qual o procedi-
mento a partir de agora, se 

é melhor ampliarmos a esta-
ção de tratamento”, afirmou 
Sampaio.

O diagnóstico, segundo ele, 
pode ser emitido em quatro 
meses, após assinatura do con-
trato de prestação de serviço.

Cofres – A situação financei-
ra da Saeg, nos últimos anos, 
era motivo de preocupação 
da gestão do prefeito Marcus 
Soliva (PSC). A companhia 
precisou readequar contratos 
e cortar despesas entre 2020 
e 2021 para equilibrar as con-
tas. Miguel Sampaio aguarda 
parecer oficial, mas já enfati-
zou superávit no acumulado 
do ano passado. “Estamos 
fechando balanço, mesmo 
porque os nossos balanços 
são auditados. Já contrata-
mos a empresa que vai fazer 
e devemos fechar com lucro 
em torno de R$ 4 milhões. 
Aí você fala, ‘poxa vida, R$ 
4 milhões e a inadimplência 
aumentando’, mas fizemos um 
trabalho forte de redução de 
custos de despesa”, finalizou.

A oficialização das contas da 
Saeg será publicada no próxi-
mo mês. A companhia define 
a análise dos próximos passos 
para iniciar a operacionaliza-
ção do esgoto e o avanço do 
tratamento do esgotamento 
sanitário. Sampaio não des-
cartou que novas ETE’s sejam 
construídas, desde que haja, 
nessa avaliação, indicações de 
que as obras são mais vanta-
josas e menos onerosas para 
o Município.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Trabalho do Saeg no esgoto de Guaratinguetá; companhia projeta alterações nos planos do tratamento
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A Santa Casa de Aparecida 
suspendeu as cirurgias eletivas 
na última segunda-feira (24), 
após um aumento significativo 
de internações de pacientes 
com suspeita e diagnostica-
dos com o novo coronavírus. 
Além do próprio município, o 
hospital é referência para os 
moradores de Potim e Roseira.

As cirurgias eletivas focam 
o paciente com patologia que 
não requer urgência. De acordo 
com o administrador da unida-
de, Frei Bartolomeu Schultz, 
atualmente o hospital conta 
com dez pacientes internados, 
o que representa 50% de ocu-
pação.

“Desde dezembro a gente 
vem percebendo um aumento 
significativo de casos de Co-
vid-19 na região e não seria 
diferente aqui em Aparecida, 

Santa Casa de Aparecida suspende cirurgias
eletivas após aumento de internações por covid

Roseira e Potim. Paralelo a 
isso, começamos a perceber 
um número de pessoas preci-
sando de internação, não com 
casos graves, mas precisando 
de internação para o uso de 
antibióticos”, explicou o admi-
nistrador.

Ainda segundo Schultz, a 
decisão foi tomada após uma 
conversa com o DRS (Departa-
mento Regional de Saúde) de 
Taubaté. “Optamos em cancelar 
as cirurgias eletivas para que a 
gente tivesse leitos disponíveis 
para atender a demanda de pa-
cientes internados”, completou.

O hospital realiza cirurgias 
nas especialidades de clínica 
geral, ortopedia, ginecologia, 
vascular, otorrino e oftalmolo-
gia. Segundo dados do hospital, 
cerca de mil pessoas estão 
aguardando atendimento. 
Questionado sobre quando 
essas pessoas seriam atendidas, 
o administrador informou que 
não há previsão. Entrada para o PA da Santa Casa, que cancelou cirurgias eletivas após registrar aumento de casos da Covid

“A proposta do Estado é de 
que a gente vai aguardar como 
a Covid-19 vai evoluir, e se 
houver uma redução de casos 
ainda neste primeiro semestre, 
a gente retoma, porém, vai 
depender mesmo da questão 
da evolução da doença”.

Novas medidas – Com au-
mento de casos, a Santa Casa 
tomou medidas para evitar 
a propagação da doença na 
unidade, como a proibição 
de visita aos pacientes in-
ternados na UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo), a 
troca de acompanhantes, que 
será realizada somente às 7h 
e 19h, e liberação de visita na 
clínica médica somente de uma 
pessoa, no horário das 15h às 
15h30.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida
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MUTIRÃO OU ARRASTÃO 
PARA GOVERNAR?

A ideia do ex-presidente Lula, pró-
ximo de consolidar a sua candidatura 
nas próximas eleições, é formar um 
mutirão de convergências políticas 
entre partidos.

Mutirão ou arrastão? 
Se tratando do ex-presidente Lula 

uma dúvida!
O objetivo é garantir a vitória com 

um arco de apoio para poder ganhar a 
eleição ou governar?

Apesar desta próxima eleição 
ser única – não há semelhança com 
qualquer outra -, os métodos são os 
mesmos.

Não há nada de novo!
A chapa Lula- Alkmin é a nova 

Carta ao Povo Brasileiro, a convicção 
de que um arco de alianças é a garantia 
para governar já que o esquema “Men-
salão” a sociedade e a classe política já 
experimentaram e agora há sistemas 
mais eficientes de controle. O país não 
é mais o mesmo do tempo dos “300 

picaretas” no congresso, segundo o 
próprio Lula. Ele sabe disso!

Nestes últimos dias, o petista man-
teve reuniões com Fernando Henrique 
Cardoso, o ex-senador amazonense 
Artur Virgílio, com o ex-governador 
de Goiás Marcondes Perillo, o senador 
Tarso Jereissati do Ceará e o ex-sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, de São 
Paulo, possíveis dissidentes do PSDB.

Politicamente, a única coisa em 
comum entre o PT e o PSDB é que 
militaram juntos contra a ditadura.

A grande verdade, o quadro de 
dirigentes e membros do partido dos 
trabalhadores ficaram velhos ou foram 
condenados na Ação Penal 470 (men-
salão) e na Lava Jato.

Quase todos eles estão beirando os 
70 anos de idade, ou mais, onde o vigor 
físico não é mais o mesmo.

Paixões também apagam!
Outro aspecto interessante, o can-

didato Lula foi eleito em 2002, pela 
primeira vez, 20 anos atrás.

Portanto, ele tem que cativar o 
eleitor jovem que nasceu em seu go-
verno e o conhece pelos escândalos, o 
assistencialismo social, o apoio político 
e financeiro aos governos estrangeiros 
e ditadores de esquerda, e o desastre 
do governo da sua escolhida: Dilma 
Rousseff.

Há outras questões no cenário 

político atual que afetam a campanha 
de Lula.

O mundo mudou nestes últimos 
20 anos.

O movimento sindical, um pode-
roso apoio nas campanhas eleitorais, 
no movimento de rua, nas contribui-
ções financeiras, um verdadeiro rolo 
compressor, não tem mais a força de 
outrora.

A pandemia trouxe a solidão das 
ruas. 

Lula era o dono das ruas e atual-
mente a temeridade em frequentar um 
local público.

As máquinas silenciaram, as cha-
minés sem fumaça, símbolos de uma 
época. 

Solitárias na paisagem.
O setor industrial desapareceu 

no país, berço do sindicalismo e dos 
movimentos de rua, para uma ênfase 
extraordinária ao setor agrícola e o de 
serviços.

O trabalho pode ser executado em 
casa, a mudança na legislação traba-

lhista colocando travas para um acele-
rado número de sindicatos e a retirada 
da fonte financeira, o imposto sindical.

O fato é que o ex-presidente tem de 
se adaptar a um novo sistema político 
de quando deixou o planalto em janeiro 
de 2011.

A internet com a sua capacidade de 
reproduzir e publicar notícias, imagens, 
depoimentos armazenados do escân-
dalo do mensalão e a Lava Jato, cenas 
de sua prisão.

Até quando a Covid-19 irá assustar 
a sociedade?

Embora mantenha uma vantagem, 
nas prévias eleitorais, paradoxalmente 
mantém também uma rejeição signifi-
cativa pondo em dúvida a possibilidade 
de vencer no primeiro turno.

O programa do candidato Lula ao 
governo não encontrou unanimidade 
no próprio partido.

Imaginar se governo será um con-
traponto ao governo Temer e Bolsona-
ro será uma nova aventura como foi o 
seu segundo governo quando destruiu 
o Plano Real, restabeleceu o regime 
de inflação, desemprego e a elevada 
dívida pública.

A imagem de Lulinha Paz e Amor 
ficou para traz, o Lula radical (apesar 
de uma ala do partido apoiar) nem 
pensar.

Lula terá que se reinventar!

  O programa do candidato 
Lula ao governo não encontrou 
unanimidade no próprio partido

“Quando não 
se pode derrotar, 

fica-se sócio”
Ulisses Guimarães

Ainda sem água em casa, 
população cobra retomada 
do fornecimento em Potim
Prefeitura garante que serviço deve ser normalizado até a quinta-feira, 
mas nega falha corriqueira; famílias protestam também por qualidade

Falta de água, reclamações e pro-
messas de soluções paliativas. Foi 
assim que boa parte dos moradores 
de Potim encerrou 2021 e começou 
2022. Com previsão de retorno 
do fornecimento para a próxima 
quinta-feira (3), a Prefeitura tenta 
amenizar os danos com a contra-
tação de um caminhão pipa para 
atender solicitação da população.

Os problemas com o saneamento 
básico são pontos de discórdia entre 
famílias da cidade e a administração 
municipal. A Prefeitura afirmou 
nas redes sociais que a falha na 

distribuição começou no último no 
último dia 22.

Em contrapartida, moradores 
apontam falta de água desde de 
dezembro. “Um absurdo neste calor. 
Nós passamos o Natal e o Ano Novo 
deste jeito também sem água. Até li-
gamos para reclamar, mas a Prefeitu-
ra faz pouco caso”, protestou a dona 
de casa Maria Aparecida Pereira, de 
51 anos, que reside no município há 
mais de cinquenta anos.

De acordo com a Prefeitura, a 
falha no abastecimento de água é 
causada por problemas com origens 
diferentes. Entre os fatores que estão 
prejudicando o serviço, a obra de 
drenagem no bairro Miguel Vieira 
e o excesso de uso d’água.

“Nesta época do ano aumenta 
muito a utilização de água, e assim 
nossos poços não conseguem su-
portar o consumo. A gente tem sete 
poços hoje operando, e um desses 
está operando menos de 50%”, jus-
tificou a falta do serviço a secretaria 
de Administração Raphaela Caroline 
Pedroso.

Procurada pela reportagem do 
Jornal Atos, a Prefeitura afirmou 
que está ciente da falta d’água e sa-
lientou que o problema não ocorre 
em dias consecutivos ou em longos 
espaçamentos de tempo, e que cada 
residência pode ficar sem abasteci-
mento no máximo por dois dias.

Outro problema antigo, a quali-
dade d’água, também é motivo de 
reclamações. “Esta água é muito 
nojenta, não dá para fazer nada com 
ela, nem para cozinhar dá porque 
a água é muito fedorenta”, revelou 
Maria Aparecida.

A Prefeitura é alvo de uma série de 
reclamações, como ruas que não são 
atendidas pelo serviço de abasteci-
mento com o caminhão pipa e falta 
de publicações oficiais explicando o 
problema a população. Chamada de 
“descaso” pelos moradores, a falta 
de solução para o problema ainda é 
acompanhada pelo medo de quem 
convive com a falta de água, mas 
evita reclamar em público, para 
evitar represálias.

“Na verdade, aqui em Potim tá 
tudo muito errado, mas não quero 
que haja perseguições com minha 
família, então prefiro me calar diante 
de tudo que acontece”, contou uma 
moradora que não quis se identificar.

Segundo a Prefeitura, os proble-
mas na distribuição de água serão 
solucionados com a concessão, que já 
está em andamento. “Estimamos que 
a empresa que ganhar a solicitação, 
em um prazo de seis meses, consiga 
fazer uma intervenção com resultado 
prático”, garantiu a secretária de 
Administração sobre a expectativa 
da Prefeitura.

Thamiris Silva
Potim

Fotos: Divulgação PMP

Atendimento paliativo na falta de água em Potim; cobrança corriqueira
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-

tas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: 
(12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras  de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-

ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 

mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores e 
aprovações em geral. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-

nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO II
PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2021 PROCESSO 480/2021
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 lote, cujo objeto é a aquisição de computadores e material para videoconferência 
e apoio às aulas para atender a demanda exigida pelas unidades escolares no que 
tange o uso administrativo e também para seus devidos laboratórios de informática 
e desta Secretaria de Educação no que cabe a formação e aperfeiçoamento dos 
professores da Rede Municipal de Ensino. A alteração no Edital ocorreu em nova 
redação no descritivo da cláusula 2.1 do Anexo I - Termo de Referência. Do dia 
31 de janeiro de 2022 ao dia 14 de fevereiro 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 14 de fevereiro 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
Aviso de Resultado do Sorteio

PROCESSO GPRO 613/222
Objeto: Sessão Pública destinada ao sorteio da relação de nomes dos membros 
que integrarão a subcomissão técnica para a futura participação no processo de 
licitação para contratação de agência de propaganda para prestação de serviços 
de publicidade, que será formada por 03 (três) membros, sendo que dois (dois) 
membros devem possuir vínculo funcional com a Prefeitura de Lorena.
O Município de Lorena - SP torna público o sorteio da relação de nomes dos 
membros que integrarão a subcomissão técnica para a futura participação no 
processo de licitação para contratação de agência de propaganda para prestação 
de serviços de publicidade, sendo que os seguintes nomes sorteados:
Os concorrentes sorteados que possuem vínculo com a Prefeitura de Lorena, são:
- Thayná Suellen Martins Leite
- Juliana Kenia da Silva
O concorrente sorteado que não possuem vínculo com a Prefeitura de Lorena é:
- Débora de Oliveira Simoura Tobias Lima
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

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: 
ALEXANDRE LUÍS SAMPAIO DE FREITAS RG: 261458838.
Lorena, 31 de janeiro de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Reabertura do Chamamento Público 

n° 01/2021 – Gabinete PROC n° 2501/2021.
O município de Lorena-SP torna reaberto o presente CHAMAMENTO PÚBLICO 
01/2021, com observância da Lei Ordinária nº 3.928/2021 e do Decreto nº 
7.668/2021, para Composição do Conselho Municipal de Usuários de Serviços 
Públicos com o objetivo de regulamentar o Conselho Municipal de Usuários 
de Serviços Públicos que irá atuar juntamente com a Ouvidoria Municipal da 
Secretaria de Gabinete.
O edital, objeto do presente chamamento público poderá ser baixado no endereço 
eletrônico www.lorena.sp.gov.br e preenchido manual ou digitalmente. As cópias 
dos documentos necessários para a inscrição deverão ser enviados para o email 
ouvidoria@lorena.sp.gov.br a partir da data da publicação deste Edital até às 
17h00 de 03/03/2022.
Informações através do e-mail ouvidoria@lorena.sp.gov.br

SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL

 

CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM 
Av. Governador Mário Covas, n.º 222 – POTIM – São Paulo 

Tel./Fax (012) 3112-1276 - 3112-2908 - 3112-2909 
  

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DOS SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÕES DOS 
CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM, EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2.021, EM ATENDIMENTO AO § 6º, ART. 39 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E RESOLUÇÃO 02/2002 – INSTRUÇÕES 02/2002 – 
ART. 51 – ITEM XXVII DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.   

CARGOS EM COMISSÃO N.º VAGAS OCUPADOS REMUNERAÇÃO 
Diretor Administrativo 01 00 R$ 5.235,50 
Assessor de Justiça 01 00 R$ 4.711,95 
Chefe de Gabinete 01 01 R$ 3.141,30 
Assessor Parlamentar 01 01 R$ 2.617,75 
TOTAL 04 02  

 
 

CARGOS EFETIVOS N.º VAGAS OCUPADOS REMUNERAÇÃO 
Contador 01 01 R$ 3.776,01 
Agente Legislativo 02 01 R$ 2.454,40 
Escriturário 03 02 R$ 1.321,59 
Motorista da Câmara 01 01 R$ 1.258,66 
Vigia 02 02 R$ 1.195,73 
Zelador 01 01 R$ 1.132,79 
TOTAL 10 08  

 

TOTAL DE CARGOS VAGAS OCUPADOS 
Cargos em Comissão 04 02 
Cargos Efetivos 10 08 
TOTAL 14 10 

 

AGENTES POLÍTICOS QUANTIDADE SUBSÍDIOS 
Vereadores 10 R$ 2.422,56 
Presidente da Câmara 01 R$ 3.576,15 
TOTAL 11  

 

Potim, 31 de dezembro de 2021. 

 

MÁRCIO DE CÁSSIO RAYMUNDO 
Presidente da Câmara Municipal 

Exercício de 2021 

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 002/2019
CONVITE Nº 01/2019
CONTRATO Nº 03/2019
TERMO ADITIVO Nº 03
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Reinaldo 
César dos Santos 91720923868. CNPJ nº 27.246.061/0001-90. Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da 
rede de Iluminação Pública no perímetro Urbano e Rural do município de 
Silveiras. Aditamentos: (i) altera o contrato original, com ADITAMENTO 
de 12 (doze) meses na vigência do mesmo; (ii) concede REAJUSTE 
aos preços contratados em 19,986 % (dezenove inteiros e novecentos e 
oitenta e seis milésimos de porcento) de acréscimo no valor dos serviços 
contratados a fim de remediar os efeitos da desvalorização da moeda e 
restabelecer o equilíbrio da equação financeira. O aditamento atende o 
que dispõe o subitem 4.1. da Cláusula Quarta do referido instrumento. 
Vigência: De 18/01/2022 a 17/01/2023. Valor Aditado: R$ 8.793,88 (oito 
mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos). Novo Valor 
do Contrato: R$ 52.793,88 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa 
e três reais e oitenta e oito centavos). Data da Assinatura: 12/01/2022.
Silveiras, 31 de janeiro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
COMUNICADO:

NOVA DATA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ONDE SE LÊ:
OS RESPECTIVOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA 
À HABILITAÇÃO E A PROPOSTA DEVERÃO SER ENTREGUES, 
PREFERENCIALMENTE, NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
ATÉ ÀS 08H30M DO DIA 04/02/2022.
O EXAME DOS CERTIFICADOS DE INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS, BEM COMO ABERTURA 
DAS PROPOSTAS PROPRIAMENTE DITA, TERÁ INÍCIO A PARTIR 
DAS 09H DO DIA 04/02/2022, EM ATO PÚBLICO A SER REALIZADO 
NO RECINTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS, NA 
PRESENÇA DOS LICITANTES E PESSOAS INTERESSADAS QUE 
COMPARECEREM.
LÊIA-SE:
OS RESPECTIVOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA 
À HABILITAÇÃO E A PROPOSTA DEVERÃO SER ENTREGUES, 
PREFERENCIALMENTE, NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
ATÉ ÀS 08H30M DO DIA 16/02/2022.
O EXAME DOS CERTIFICADOS DE INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS, BEM COMO ABERTURA 
DAS PROPOSTAS PROPRIAMENTE DITA, TERÁ INÍCIO A PARTIR 
DAS 09H DO DIA 16/02/2022, EM ATO PÚBLICO A SER REALIZADO 
NO RECINTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS, NA 
PRESENÇA DOS LICITANTES E PESSOAS INTERESSADAS QUE 
COMPARECEREM.
MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.
LAVRINHAS, 31/01/2022

JOSE BENEDITO DA SILVA-PREFEITO
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Com 60% dos internados não imunizados, Pinda 
anuncia expansão de leitos para novo coronavírus
Estrutura ampliada é direcionada para o atendimento na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia; cidade 
tem quase 14 mil que não retornaram para completar seu esquema vacinal contra a novo coronavírus

Um levantamento feito pela 
secretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba, divulgado nesta 
semana, apontou que 60% 
dos pacientes hospitalizados 
não tomaram a vacina contra 

a Covid-19 ou não comple-
taram o esquema vacinal. 
Com o aumento de casos, a 
Prefeitura anunciou que am-
pliará o número de leitos de 
enfermaria. Mais sete unidades 
devem reforçar o tratamento 
no município. Nos últimos dias, 
outra novidade: a conversão de 
dez espaços de UTI Covid para 

assistência de pacientes com a 
doença.

De acordo com o Município, 
o número passa de 13 para 20 
dentro da Santa Casa de Miseri-
córdia com foco em pacientes 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde). A ampliação ocorre no 
momento em de uma crescente 
de casos de novo coronavírus, o 

que tem gerado sobrecarga na 
rede pública de saúde.

“A quantidade é monitorada 
todos os dias por nossa equipe. 
Como o número de casos e 
também de internações está 
elevado, precisamos ampliar a 
quantidade de leitos de enfer-
maria. Se houver necessidade 
também faremos isso com 
leitos de UTI”, justificou a 
secretária adjunta de Saúde, 
Ana Macedo.

Até o fechamento dessa ma-
téria, Pindamonhangaba havia 
confirmado 23.976 casos de 
coronavírus, com 23 pacientes 
hospitalizados entre confirma-
ções e suspeitas da doença.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O foco da estratégia muni-
cipal está em preparar a rede 
de atendimento e tratamento 
dos pacientes, além de reforçar 
as medidas de contenção do 
vírus como uso de máscara 
de proteção, higienização das 
mãos e distanciamento social. 
A responsável pela pasta, Re-
gininha Daniel, relatou que há 
“um volume significativo” de 
moradores que ainda não se 
vacinaram.

A imunização contra a Co-
vid-19 segue disponível em 
diversos postos da cidade. A 
campanha de vacinação infan-
til segue na cidade. Locais e ho-
rários de atendimento podem 

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

Não vacinados – A pasta 
solicitou que os moradores 
se conscientizem e compare-
çam aos postos de vacinação 
para frear a disseminação do 
vírus. Quando a pesquisa foi 
realizada, na semana anterior, 
eram 31 pessoas internadas e 
19 delas estavam em “situação 
incompleta com o esquema 
vacinal”, conforme o portal Va-
civida da Vigilância Sanitária.

Especialistas em saúde afir-
maram que pacientes conta-
minados pelo coronavírus e 
receberam as duas doses da 
vacina, em grande maioria, 
desenvolvem sintomas leves 
da doença, e em muitas vezes 
de forma assintomática. As 
hospitalizações em Pinda-
monhangaba contam ainda 
com pacientes idosos com 
comorbidades como obesida-
de, pneumopatias, doenças 
vasculares, diabetes e hiper-
tensão. A secretaria de Saúde 
observou que a imunização 
garante melhor recuperação 
dos pacientes, além de menor 
período de internação e declí-
nio no obituário. 

“O fato positivo é que, com 
a variante ômicron, o tempo 
de internação dos infectados 
tem sido menor. Se comparado 
com os outros picos de conta-
minação, como em março e 
abril do ano passado, a taxa 
de mortalidade prossegue em 
baixo patamar. Isso permite 
que o sistema de saúde consiga 
salvar mais pessoas do que na 
primeira onda”, assegurou a 
responsável pela pasta, Regi-
ninha Daniel.

Imunização – Apesar de ter 
aplicado 133 mil da primeira 
e 122 mil da segunda dose, 
além de 42 mil de reforço, 
Pindamonhangaba ainda 
segue com 14 mil moradores 
que não retornaram para 
completar o esquema vacinal. 
No total, mais de 302 mil 
imunizantes foram aplicados 
na população.

Rafaela Lourenço
Lorena

Atendendo um pedido 
antigo dos moradores do 
Vila Rica, a Prefeitura de 
Lorena segue com as obras 
de pavimentação no bairro. 
Após cerca de R$500 mil 
provenientes do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal, o Município anunciou 
um aditivo para concluir 
trecho. A cidade deve contar 
com mais investimentos 
na infraestrutura até o fim 
deste ano.

Com a pavimentação de 
oito ruas do Vila Rica ini-
ciadas em dezembro, em 
paralelo aos serviços na Vila 
Diva e Vila Geny, o prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) libe-
rou R$ 28 mil como aditivo 
para completar o pavimento 
da rua Alemanha.

De acordo com a secretá-
ria de Obras e Planejamento 
Urbano, Rosana Reis, a via, 
que sofre com o acúmulo 
de barro e água das chuvas, 
deve ser finalizada até o fi-
nal de fevereiro, mas ainda 
restará locais para recebe-
rem a infraestrutura. “Os 

Pavimentação continua no Vila Rica e 
Lorena tem novas obras para este ano
Com aditivo já assinado de R$ 28 mil, Prefeitura deve concluir pacote de recuperação de vias até o fim 
do próximo mês; Parque das Rodovias é outra área citada nos estudos de infraestrutura na cidade

convênios vêm para as vias 
onde têm moradores. Então 
em locais do Vila Rica, ruas 
que não tenham moradores 
ou uma casa só, a Caixa não 
libera. Libera geralmente 
quando tem três, quatro 
casas ou mais”, explicou.

A secretária salientou 
ainda que o Governo do 
Estado autorizou até R$ 5 
milhões para pavimenta-
ções na cidade. O projeto 
estadual “Nossa Rua” oferta 
o mesmo valor a ser inves-
tido pelos cofres públicos 
municipais, ou seja, se a 
Prefeitura gastar R$ 1, o 
Estado também gastará R$ 
1. Para atender a demanda 
local, o departamento de 
Obras está realizando um 
levantamento das ruas e 
bairros mais críticos de 
Lorena, como o Parque das 
Rodovias e o trecho de terra 
de grande movimento entre 
o Vila dos Comerciários 2 e 
o Cecap.

O Novo Horizonte também 
deve ser beneficiado com o 
levantamento que contem-
pla um “pedacinho do final 
do Pedroso”, com cerca de 
R$ 400 mil.  “Já foi feita a 
assinatura do contrato e a 

firma que ganhou logo deve 
começar, é só questão de 
alimentar o sistema. Vai da 
Apolo Mecânica até o final 

do Novo Horizonte, são qua-
trocentos metros”, contou 
Rosana ao especificar que a 
prioridade na comunidade é 

Fotos: Rafaela Lourenço

Trecho do bairro Vila Rica, que aguarda por serviço de pavimentação; Prefeitura de Lorena assina aditivo para seguir com obras de recuperação

chegar com os serviços até 
o aterro de inertes.

Como os estudos estão 
sendo realizados de acordo 

com a necessidade de todo 
o município, as obras devem 
ter início no segundo semes-
tre deste ano.
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Combate à 
Covid-19 fica 
mais rigoroso 
em Canas
Cidade exige 
esquema vacinal 
completo para 
estabelecimentos

A Prefeitura de Canas 
publicou na quarta-fei-
ra (19) um decreto com 
medidas restritivas de 
contenção à Covid-19. O 
documento impõe a di-
minuição na capacidade 
de clientes em estabeleci-
mentos e determina que a 
carteira de vacinação seja 
apresentada ao entrar 
nesses locais.

A prefeita Silvana Za-
nin (PDT) destacou que 
a medida é uma tentativa 
de garantir segurança à 
cidade, já que uma parte 
da população não tem se-
guido os cuidados na luta 
contra o vírus. “A cidade de 
Canas não tem hospital e 
tem um número de mora-
dores que está relutante 
em tomar a vacina e, às 
vezes, não usam máscara. 
Então, para não fechar 
nada, reduziu-se o número 
de pessoas nos ambientes 
de festa”, justificou.

De acordo com o decreto, 
as apresentações musicais 
ao vivo estão proibidas 
em ambientes comerciais 
como restaurantes, pes-
queiros, casas de show, 
casas de festa e similares. 
A capacidade de público 
nesses estabelecimentos 
deve ser reduzida a 50% e 
informada de forma visível 
no ambiente, seguindo o 
que está definido no alvará 
de funcionamento do local. 
Só é permitida música 
ambiente com o público 
sentado, sem pistas de 
dança. 

O documento exige tam-
bém que os estabelecimen-
tos cobrem a apresentação 
da carteira de vacinação 
contra a Covid-19. Só deve 
ser permitida a entrada 
de adultos vacinados com 
a segunda dose ou dose 
única, para quem recebeu 
o imunizante da Janssen.

A Prefeitura reforçou 
que os protocolos sanitá-
rios devem ser seguidos, 
cobrando o uso obrigató-
rio de máscara em qual-
quer ambiente e mantendo 
a distribuição de álcool 
em gel em todos as áreas 
da casa.

Segundo Silvana Zanin, 
antes da divulgação do 
decreto, todos os empresá-
rios desse segmento foram 
convidados a participar de 
uma reunião para esclare-
cimentos quanto à mudan-
ça. Cerca de 75% compare-
ceram ao encontro.

Segundo a chefe do Exe-
cutivo, a fiscalização será 
feita por meio de denún-
cias de moradores e de vi-
sitas de fiscais e membros 
da Defesa Civil, sem aviso 
prévio, a estabelecimentos. 
O desrespeito às novas 
determinações levará ao 
recebimento de multa e 
suspensão do alvará de 
funcionamento do estabe-
lecimento.

Gabriel Mota 
Canas
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Pinda registra 
o quarto 
homicídio em 
uma semana
Nova onda de 
assassinatos 
assusta 
moradores nos 
últimos dias

Pindamonhangaba con-
tabilizou, nesta semana, 
quatro assassinatos.  O 
mais recente aconteceu na 
tarde da quarta-feira (26), 
no bairro Castolira. Um 
homem foi morto a tiros. 
A Polícia Civil trabalha 
para identificar o autor dos 
disparos.

De acordo com a inves-
tigação, a vítima era um 
homem de 33 anos que 
trabalhava como metalúr-
gico na fábrica Gerdau, no 
Distrito de Moreira César. 
Ele foi morto em frente à 
sua casa. O responsável 
pelos disparos fugiu logo 
em seguida. 

A vítima teria sido execu-
tada devido a uma suposta 
desavença no dia anterior, 
envolvendo mulheres. O 
caso segue em investiga-
ção. Até o fechamento des-
ta matéria ninguém havia 
sido preso.

Na manhã da terça-feira 
(25), outro homem foi mor-
to a tiros no bairro Jardim 
Princesa. O corpo passou 
por perícia, encaminhado 
ao IML (Instituto Médico 
Legal) de Taubaté e libe-
rado para a família. Não 
há informações sobre a 
responsabilidade do crime. 
O boletim de ocorrência foi 
registrado no 1º Distrito 
Policial da cidade.

Desde o último domingo 
(23), quando um homem 
de trinta anos foi atingido 
por diversos tiros, no Cris-
pim, Pindamonhangaba 
vive uma onda violenta de 
assassinatos. A PM chegou 
a ser acionada por morado-
res, mas vítima já estava 
sem vida. Durante a madru-
gada de segunda-feira (24), 
outro homem foi morto 
a tiros, no bairro Maria 
Áurea. O crime aconteceu 
em torno das 0h15, na rua 
Doutor Fontes Junior. Re-
gião – Dados da secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo acen-
deram o alerta na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Somente em 2021 
foram registrados 348 
assassinatos na região, 
indicada como a localidade 
mais violenta do estado. 
Entre os municípios mais 
violentos estão Taubaté 
(50), São José dos Campos 
(49), Cruzeiro (42), Pin-
damonhangaba (33), Ca-
raguatatuba (29), Jacareí 
(25), Guaratinguetá (18) e 
Lorena (16).

Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Cachoeira 
conquista 
apoio 
estadual 
para
Educação

Atendendo um pedido 
da Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, o Governo do Es-
tado confirmou no último 
fim de semana que con-
templará a cidade com um 
recurso de R$1,686 milhão 
para obras de melhorias em 
prédios escolares. Além da 
cobertura da quadra po-
liesportiva de um colégio 
estadual, o montante será 
investido na ampliação de 
duas creches municipais.

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) recebeu a 
confirmação da verba na 
manhã do último sábado 
(22), em Cruzeiro, durante 
a cerimônia de lançamento 
da pedra fundamental do 
Hospital Regional. Além 
do governador João Doria 
(PSDB), a cerimônia con-
tou com a participação 
do secretário estadual de 
Educação, Rossieli Soares, 
que anunciou que Cacho-
eira será beneficiada com 
recursos do Painsp (Plano 
de Ações Integradas do 
Estado de São Paulo).

O Plano estabelece a des-
tinação de R$ 718 mil para 
as obras de cobertura e 
de ampliação da quadra 
poliesportiva da escola 
estadual Professora Regina 
Pompéia Pinto, que atende 
cerca de duzentos alunos 
no bairro São João. A ini-
ciativa possibilitará que o 
espaço, que sedia as aulas 
de Educação Física, seja 
utilizado até mesmo em 
dias chuvosos ou de calor 
intenso.

O Município será con-
templado com um recurso 
de R$968 mil, que será 
aplicado em melhorias nos 
prédios que abrigam as cre-
ches municipais Carmelina 
Mendes Azevedo, no bairro 
Pitéu, e Jairo Gomes Ramos, 
no bairro Margem Esquer-
da. Cada uma das unidades 
de ensino infantil receberá 
a ampliação de duas salas 
de aula e de um banheiro.

A expectativa estadual é 
que as obras sejam realiza-
das até o fim do primeiro 
semestre deste ano.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cachoeira informações 
sobre o número de alunos 
que passará a ser atendido 
pelas duas creches muni-
cipais após a conclusão da 
ampliação das salas de aula, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

Da Redação
Cachoeira Paulista

Recurso de 
R$ 1,686 milhão 
beneficia três 
bairros; ação foca 
escola e creches
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Lorena inicia obras em galeria de águas pluviais no Bairro da Cruz

Para conter problemas com 
enchentes, a secretaria de 
Obras e Planejamento Urba-
no de Lorena vai iniciar os 
trabalhos no Bairro da Cruz. 
Além das ações no Vila Passos, 
a pasta garante que conclui o 
projeto da Vila Nunes, ainda 
nesta semana. Os investimen-
tos chegam a R$ 2 milhões.

Com mais de R$ 30 mil dos 
cofres municipais, funcionários 
da Prefeitura iniciarão as obras 
em galerias de águas pluviais 
na avenida Sete de Setem-

bro, nesta segunda-feira (31). 
Segundo a responsável pela 
pasta, Rosana Reis, serão 65 
metros de tubos de 40 pole-
gadas, na quadra próxima ao 
posto de combustíveis.

Rosana explicou que mora-
dores sofrem há anos com os 
alagamentos em períodos de 
fortes chuvas e que alguns já 
perderam móveis e eletrodo-
mésticos. “É um trecho que é 
um pouco mais baixo na aveni-
da. Tem uma galeria antiga e já 
verificamos, é que no passado 
alguém deve ter feito alguma 
obra em cima da nossa galeria. 
Aí foi interrompido”.

Por ser uma obra de menor 
investimento não foi necessária 
a abertura de um processo lici-
tatório, o que pode contribuir 
para a conclusão dos serviços. 
A previsão é de que em um mês 
a galeria seja entregue.

A semana também deve ser 
marcada pela finalização das 
melhorias para escoamento 
das águas das chuvas entre os 
bairros Vila Nunes e Vila Brito, 
que devem terminar ainda 
nesta semana. No local são 
cerca de 480 metros de novas 
galerias, um pedido antigo dos 
moradores. 

Somada aos trabalhos da Vila 

Rafaela Lourenço
Lorena

Passos, próximo à Santa Edwi-
ges, a secretária afirmou ter um 
investimento de aproximada-
mente R$ 2 milhões. “Vamos 
retomar um pedacinho da rua 
Gerônimo Lorena que faltou 
da nossa galeria, a máquina 
vai entrar na segunda-feira. 
As tubulações já estão no local 
para terminarmos”.

Apesar das fortes chuvas 
dos últimos dias, a Defesa Civil 
local revelou à secretária que 
a cidade não registrou focos 
de alagamentos em 2022. O 
último episódio que assustou 
os moradores foi o temporal no 
final de dezembro, que deixou 
casas destelhadas, construções 
danificadas e derrubou 27 
árvores em diferentes bairros.Avenida Sete de Setembro que receberá o serviço a partir desta semana

Fotos: Gabriel Mota

Agente de 
saúde é 
atropelada 
durante 
vacinação 
em Pinda

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Uma funcionária da Saú-
de de Pindamonhangaba 
foi atropelada durante o 
trabalho de imunização 
contra  a  Covid -19 ,  no 
Parque da Cidade, na úl-
tima semana. A motorista 
é mãe de um jovem que 
aguardava  a  pr imeira 
dose da vacinação contra 
a doença.

O caso teria sido cau-
sado por um desentendi-
mento após o pedido para 
preenchimento da ficha 
cadastral, no drive-thru. 
De acordo com relatos, a 
motorista, que estava em 
um Ford-Ka prata, ficou 
irritada após um motoci-
clista ter passado a sua 
frente .  Ela quest ionou 
ainda se a profissional 
de saúde estaria dormin-
do.  Ao sair do local ,  a 
moradora jogou o carro 
em direção à auxiliar de 
enfermagem, atingindo o 
pé e perna da servidora.

“Nós pedimos que essa 
senhora saísse  da f i la 
para preencher o termo 
de vacinação e, depois, 
passar pela triagem. Nes-
se momento, ela lançou o 
carro em cima de uma fun-
cionária. O pior de tudo é 
saber que foi de propósi-
to, porque ela disse ‘isso é 
para você aprender, para 
você acordar’”, contou a 
diretora da Atenção Bá-
sica e responsável pela 
esquematização da imu-
nização, Luciana Santos, 
em vídeo divulgado nas 
redes sociais .  “Em que 
mundo que a gente vive? 
Que valores que essa se-
nhora está passando para 
os seus filhos e netos?”, 
questionou.

Segundo informações 
da Prefeitura, o jovem foi 
imunizado e um boletim 
de ocorrência contra a 
motorista foi registrado.

Imunização – Desde a 
quarta- feira (11) ,  Pin-
damonhangaba imuniza 
pessoas com mais de 18 
anos em diversos locais 
como Centro Dia do Idoso, 
Ciaf-Saúde da Mulher, Ci-
sas, PSF Nova Esperança, 
PSF Cidade Nova, além 
do Shopping e Parque da 
Cidade.

A  c i d a d e  j á  a p l i c o u 
mais de cem mil doses 
do imunizante contra o 
coronavírus. A expansão 
dos públicos imunizados 
já reflete nos índices de 
internação do município. 
Atualmente, os leitos de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) operam em 24% 
na rede pública e 42% na 
rede privada. Os leitos de 
enfermaria atendem com 
17% da capacidade total.
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Pinda 
inaugura 
monumento 
João do Pulo
Atleta foi destaque 
nos anos 70 e 80; 
evento contou com 
a participação de 
membros 
da família

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, 
no último sábado (15), um 
monumento em homenagem 
ao ex-atleta olímpico João 
Carlos de Oliveira, o João do 
Pulo. A estátua, com oito me-
tros de altura, foi instalada 
próxima à entrada da cidade, 
na rotatória que carrega o 
nome do esportista, um dos 
maiores ídolos do atletismo 
brasileiro.

O novo monumento foi 
elaborado pelo artista Hugo 
Lukas e construído com 
fibra de vidro e estrutura 
metálica. Segundo o artista, 
com o passar do tempo e 
as condições climáticas, a 
estátua deve mudar de cor e 
passar a ter tons de bronze e 
dourado, devido ao material 
utilizado.

Durante o discurso de 
inauguração, o prefeito Isael 
Domingues (PL) ressaltou 
que essa é uma homenagem 
da cidade ao atleta que dei-
xou um legado, ao mostrar 
que é possível superar as 
dificuldades. “Ele venceu em 
um tempo muito mais difícil, 
uma época em que o pre-
conceito era muito maior. O 
João do Pulo venceu as bar-
reiras, não só do salto, mas 
a do preconceito estrutural”, 
salientou. “Estamos aqui 
diante da estátua do João 
do Pulo e muito felizes em 
a posicionarmos na entra-
da na cidade. Temos muito 
orgulho de tudo que ele fez 
por nós, deixando esperança 
para Pindamonhangaba e 
um legado para o atletismo 
brasileiro. Somos muito 
gratos por isso”, finalizou 
Domingues.

O evento contou com a 
presença do ex-treinador de 
João do Pulo, Pedro Toledo, 
a filha, Thais de Oliveira e a 
viúva, Lili Carrupt. O evento 
contou com a presença de 
diversas autoridades, como 
o ex-treinador Pedrão, a 
filha Thais de Oliveira e a 
viúva ‘Lili’.

Essa é a terceira estátua 
colocada em homenagem 
ao atleta. Em 2002, uma 
estrutura metálica, que fazia 
alusão ao preparo para o sal-
to foi instalada na rotatória. 
Ainda em 2020, a Prefeitura 
a retirou e colocou outra 
estátua de 14 metros, feita 
pelo artista Irineu Migliorini, 
homenagem que dividiu opi-
nião dos moradores, além de 
gerar críticas e memes nas 
redes sociais. Após reavalia-
ção com a família do atleta, o 
Município decidiu retirá-la.

História – Nascido em 
maio de 1954 em Pindamo-
nhangaba, João Carlos de 
Oliveira ficou mundialmente 
conhecido João do Pulo, um 
dos principais campeões da 
história do esporte nacional. 
Atleta especializado em sal-
tos, foi recordista mundial 
do salto triplo, medalhista 
olímpico e tetracampeão 
pan-americano no triplo e 
no salto em distância. Se 
aposentou após um acidente 
automobilístico, quando per-
deu uma das pernas. Se tor-
nou político, eleito deputado 
estadual em dois mandatos. 
João do Pulo faleceu em 
1999, em São Paulo e está 
sepultado no Cemitério de 
Pindamonhangaba.
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