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Após notificar, 
Nei Carteiro luta 
contra o tempo 
em processante

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na 
segunda-feira (14), a libe-
ração de um empréstimo 
de R$ 15 milhões para me-
lhorias em infraestrutura 
viária. A ação foi realizada 
por meio da Desenvolve 
São Paulo. Aprovado por 
unanimidade pelos vere-
adores, o projeto busca 
melhorar as condições de 

Câmara de Pindamonhangaba 
aprova R$ 15 milhões em 
empréstimo por pavimentação

tráfego, garantindo mais 
segurança aos usuários, 
fluidez no trânsito e quali-
dade de vida dos moradores. 
O texto enviado à Câmara 
aponta que uma análise 
feita pela secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos 
apresentava o comprome-
timento da trafegabilidade 
na cidade.

Justiça de Aparecida 
barra licitação por OS
no Pronto Atendimento
Denúncia do Ministério Público aponta aumento de 122% nos 
gastos mensais com novo contrato e três ilegalidades no processo

A Justiça de Aparecida 
acatou parcialmente a de-
núncia do Ministério Público 
e suspendeu a licitação de 
contratação de uma OS (Or-
ganização Social) para ges-
tão do Pronto Atendimento, 
atualmente administrado 

pela Santa Casa da cidade. O 
contrato se encerra no fim 
do mês de março. De acordo 
com a denúncia do MP, há 
três ilegalidades no processo 
como “ausência do indis-
pensável estudo técnico que 
demonstre a vantajosidade 

da celebração do contrato; 
ausência de quaisquer docu-
mentos que demonstrem a 
economicidade exigida para a 
realização do contrato; pare-
cer desfavorável do Conselho 
Municipal de Saúde” (trecho 
da denúncia). O MP solicitou 

a proibição de abertura de 
novas licitações na saúde, 
que não apresentem estu-
dos de impactos financeiros 
e criação de uma multa de 
R$50 mil por dia de descum-
primento.

Piriquito e Frei Schultz, novamente em atrito por Pronto Atendimento

Nei Carteiro, que preside comissão que apura denúncias contra Celão

Fotos: Leandro Oliveira e Reprodução Facebook

Fotos: Fabiana Cugolo

Prazo, oito mil
páginas e Celão...

A Comissão Processante que 
vai apurar denúncia contra o 
vereador Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD), notificou o parla-
mentar para apresentação da 
defesa. A comissão terá noven-
ta dias após o recebimento da 
notificação para analisar um 
extenso processo e a denúncia.

O vereador que preside a 
comissão, Nei Carteiro (MDB), 
confirmou ao Jornal Atos, por 
telefone, que a processante já 
expediu o documento para que 
“os funcionários (da Câmara) 
sejam designados para entre-
gar a notificação”. Nei confir-
mou também o recebimento do 
processo que apura a conduta 
de Marcelo Coutinho durante 
o exercício de presidência da 
Casa em 2020 e as contra-
tações feitas neste ano, que 
deram origem à investigação 
conduzida pelo Seccold (Setor 
Especializado ao Combate aos 
Crimes de Corrupção, Organi-
zação Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro). Pág.  3

Lorena e Santa Casa esperam 
assinatura para Ambulatório 
SUS de Especialidades voltar
a atender 100% em março

Na tentativa de desafogar 
os atendimentos reprimidos 
da atenção básica de Lorena, 
a Santa Casa aguarda a assi-
natura do novo convênio com 
a Prefeitura para operar com 
100% do Ambulatório SUS de 
Especialidades. A renovação 
deve contar com o investimen-
to de aproximadamente R$ 2 
milhões por um ano.

Anunciado pelo secretário 
de Saúde, Adailton José Pinto, 
de que seria renovado até o 

final de janeiro, o Ambulatório 
segue ativo, mas atendendo 
apenas especialidades básicas 
como clínico geral, ortope-
dia, pediatria e psiquiatria, 
consultas essas referentes ao 
residual do contrato encer-
rado em dezembro. Segundo 
o superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa, a demora na 
negociação “foi à questão do 
pleito mesmo, de um convênio 
de médio prazo”.

Yakult anuncia
R$ 60 milhões 
para unidade 
em Lorena

Com investimento de R$60 
milhões, a multinacional 
Yakult anunciou a moder-
nização do polo de Lorena. 
Entre as melhorias estão as 
atualizações e otimização 
das instalações e dos equi-
pamentos. O prazo para 
a entrega, divulgado pela 
empresa, vai até o primeiro 
semestre de 2023.Sede da Yakult em Lorena; empresa anuncia investimento milionário para até o primeiro semestre de 2023

Fotos: Reprodução

Escola cívico- 
militar tem sim 
de famílias de 
Guaratinguetá

O que começou como uma 
proposta terminou com am-
pla aceitação de pais, mães, 
responsáveis e professores 
da escola Maria Julia, da 
rede municipal de ensino de 
Guaratinguetá. A unidade 
deve ser transformada em 
escola cívico-militar a partir do 
segundo semestre deste ano. 
Os debates pela iniciativa com 
a comunidade do Jardim do 
Vale tiveram início no último 
dia 10, com a realização de 
uma audiência pública. De 
acordo com o departamento 
de Comunicação da Prefeitu-
ra, foram realizadas votações 
com os responsáveis pelos 
alunos e os educadores de 
sexta-feira à segunda-feira 
(14), quando cerca de 95% 
dos votos foram favoráveis ao 
novo modelo. Pág.  3

AME inicia ação 
para aliviar CEM 
em Pinda
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Aparecida 
enfrenta alto 
risco de casos 
de dengue

Aparecida entrou em estado 
de alto risco para contamina-
ção do mosquito aedes aegyp-
ti, o mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya. 
O alerta foi divulgado após 
ADL (Avaliação de Densidade 
Larvária) realizada durante 
o mês de janeiro atingir 5 
pontos, considerado muito 
alto. Segundo o Ministério da 
Saúde, o índice obtido menor 
que 1 é considerado satisfa-
tório; de 1,1 a 3,9 é preciso 
ficar em estado de alerta; e 
acima de 4,0% é considerado 
alto risco.

Pinda acelera 
cemitério de 
Moreira César

Buscando aliviar o uso do 
cemitério municipal, Pindamo-
nhangaba anunciou que deve 
concluir, em maio, a primeira 
fase do cemitério de Moreira 
César. A obra, que foi anun-
ciada em novembro de 2019, 
deve eliminar a contaminação 
de lençóis freáticos. Segundo o 
cronograma de ações, a primei-
ra etapa contempla a edificação 
da área administrativa, quatro 
salas de velório, estrutura e 
instalação de gradil na área 
frontal, além de pintura, parte 
elétrica e hidráulica. As laterais 
e os fundos serão fechados 
posteriormente. A área do 
cemitério é maior que 110 
mil m², com possibilidade de 
expansão. Pág.  7

Potim decreta 
calamidade após 
mais um avanço
da Covid-19
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Fábio Marcondes

NOITES EM MOSCOU
O presidente chegou à Mocou 

com a temperatura de zero grau.
Aqui, a temperatura política está 

quebrando o termômetro!
As críticas a sua viagem não 

deixam de ser notícias como uma 
aventura desastrada diante do mo-
mento político local e a crise inter-
nacional entre a Rússia e Ucrânia.

A não ida a Rússia, em um mo-
mento bélico e político, mostraria 
fragilidade ao governo anfitrião. 

Situação típica para a diplo-
macia!

Na verdade, a ida do presidente 
à Rússia gerou mais críticas que a 
do ex-presidente Lula visitando os 
líderes europeus de esquerda.

Bolsonaro viaja em nome do 
país e o ex-presidente em nome da 
esquerda internacional.

A viagem à Rússia é o atendi-
mento de um convite do próprio 
Putin, aliado político de Trump, que 
por sua vez, Biden torcerá o nariz. 

Para ambos!
A grande preocupação era o pre-

sidente, em um ato destemperado, 
o que não é difícil de acontecer, 
mencionar o caso Ucrânia que po-
deria trazer problemas para o país 
nas relações internacionais.

Ainda bem que o presidente não 
fez um cercadinho russo. 

Se portou bem perfilado!
O presidente Bolsonaro parece 

mais interessado em mostrar-se 
perfilado politicamente ao líder 
autocrata russo.

Putin, durante a última reunião 
dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e South Africa- África do 
Sul) elogiou as qualidades mascu-
linas do nosso presidente, assim 
como a coragem e a força de von-
tade para enfrentar a pandemia do 
Covid-19 (?), aliado ao seu perfil 
conservador.

Ambos são militares!
Apesar do pragmatismo que 

rege as relações bilaterais entre 
os dois países, a visita de Bolso-
naro cai bem para o mandatário 
russo empenhado em ampliar a 
sua influência na América Latina, 
região tradicionalmente aliada dos 
Estados Unidos.

O fato interessante é que coloca 
o presidente Bolsonaro no mesmo 
barco que os seus desafetos lati-
no-americanos, ideologicamente 
contrários a seu governo, como: a 
Argentina, Nicarágua, Venezuela 
e Cuba.

Portanto, a visita de Bolsona-
ro, apesar da crise política local, 
incomoda os americanos, efeito 
desejado pelo Kremlin.

O país espera que Bolsonaro 
saiba o que está fazendo.

As relações comerciais Brasil e 
Rússia são desequilibradas.

O Brasil mais compra da Rússia: 
foram US$ 5,7 bilhões de importa-
ções, onde 60% do total importado, 
referem-se a fertilizantes químicos, 
do que vende.

Exportamos apenas US$ 1,6 
bilhão de produtos agropecuários 
liderados pela carne e soja. 

Segundo consta da agenda do 
presidente será tratada a importação 
de fertilizantes.

O presidente Bolsonaro passará 
pela Hungria, onde manterá contato 
com Vicktor Orban, primeiro-mi-
nistro, autoritário e populista bem-
-sucedido, líder da extrema direita 
europeia.

O encontro com o Orban não é 
problema para as relações exterio-
res brasileiras.

A visita de Bolsonaro é para um 
reforço na candidatura de Orban, 

aliás de ambos, onde vai disputar 
pela quarta vez consecutiva as elei-
ções do país, marcadas para abril e 
o nosso presidente a reeleição.

O cenário político húngaro não 
se mostra favorável ao primeiro-
-ministro com uma oposição mais 
unida contra ele, o que prenuncia 
uma derrota.

Caso Orban seja derrotado nas 
urnas o presidente Bolsonaro con-
tará com menos um país de direita 
aliado do continente europeu.

Por outro lado, as relações polí-
ticas de Bolsonaro com a extrema 
direita europeia enfraquecem a 
posição do nosso país perante o 
continente europeu.

As relações do nosso país com 
o Mercado Comum Europeu, uma 
auspiciosa oportunidade, obstruída 
pela França, diante dos comen-
tários, nada elegantes, do nosso 
presidente a esposa do presidente 
Macron.

O Mercosul seria a alternativa 
para a abertura do comércio brasi-
leiro com a Europa. 

A França colocou obstáculos e 
coloca o problema do desmatamen-
to da Amazonia como um entrave 
comercial nas relações.

O primeiro-ministro alemão é 
do Partido Verde e conhece o pro-
blema amazônico.

Espero que o presidente tenha 
consciência da gravidade dos pro-
blemas internacionais que envolve 
o nosso país, cuja confiança e cre-
dibilidade foram sempre o lema do 
Itamaraty e de nosso país!

As noites de Moscou são tristes 
e frias.

   Ainda bem que o presidente 
não fez um cercadinho russo.

“Peço a Deus que reine 
a paz no mundo”.

Presidente Bolsonaro antes da viagem para a Rússia

Política a conta-gotas...
Bem avaliado

O prefeito de Silveiras e seus 
amigos de primeira hora comemo-
raram esta semana os números de 
uma nova pesquisa que rolou na ci-

dade. No quesito 
Educação, Gui-
lherme Carvalho 
alcançou o pata-
mar de 76%; já 
em Saúde, a mé-
dia pontuou em 
72%. No geral, 
a Administração 
fechou com exa-

tos 83% e com os temas honesti-
dade e trabalho em destaque. Em 
consultas, 60% dos entrevistados 
admitem a possibilidade de seguir 
sua indicação para um candidato à 
sucessão.

‘Olho gordo’ 
Os números da Administração 

Pública em Silveiras passaram a 
despertar interesses até em quem 
não mora mais no município. Dis-
seram que o ex-prefeito está ‘gas-
tando os tufos’ para ver se consegue 
‘saúde jurídica’ para enfrentar o 
candidato  a sucessão indicado por 
Guilherme Carvalho em 2024.

Quem compara, admite!
É voz corrente em Cruzeiro que 

apesar da diferença de tempera-
mento e conduta, a saga de Thales 
Gabriel, em ascendência na vida 
pública, assemelha-se à trajetória 
do ex-prefeito 
e deputado – fe-
deral e estadual, 
além de secre-
tário de Estado 
por duas vezes 
–  João  Bas-
tos Soares. A 
menos que as 
coisas mudem, 
Thales está num ritmo de aceitação 
e aprovação popular que deve o 
credenciar as mesmas posições do 
saudoso JB – não necessariamente 
na mesma ordem. Pena que não 
existe mais o Bar do Zé, na rua 3, 
para confirmar...

Não convidem para...
...a mesma picanha a secretária 

de Esporte e Cultura de Canas, Vera 
Silva e o Alceu do MDB, mesmo 
que o Laerte Zanin – com toda sua 
paciência – seja o churrasqueiro e 
o assunto da churrascada for o pro-
nunciamento do vereador na tribuna 
da Câmara, na última sessão.

Dois, talvez três...
Pelo andar da carruagem, os ve-

readores Norberto Moraes, Renato 
Cebola e Carlos de Moura – o Ma-
grão, seguem medindo forças para 

próxima presidência da Câmara de 
Pindamonhangaba. De acordo com 
o pessoal da arquibancada, se o 
petista Herivelton Vela sair chamus-
cado das eleições de 2 de outubro, 
provavelmente será o quarto nome 
na disputa a sucessão de Cal no 
comando da Casa de Lei.

Tudo na balança
Parece que o vereador Herivelton 

Vela não vive uma de suas melhores 
fases com o Partido dos Trabalhado-
res de Pinda. Numa conta simples, 
durante uma das últimas manifesta-
ções em portas de fábricas, disseram 
que o prefeito Isael Domingues dá 
mais retorno aos filiados do partido 
que o próprio vereador. Talvez seja 

por isso que muitos petistas estão 
buscando parcerias com deputados 
do PT de outras regiões.

Apoio velado
Circulou em uma roda restrita 

na Câmara de Pinda que se Ricardo 
Piorino souber articular com Nor-
bertinho em algumas ‘situações 
específicas’, poderá receber apoio 
do ex-prefeito Vito Ardito na disputa 
à sucessão de Isael Domingues em 
2024, ao invés de oposição. Quem 
garante?

Capacidade técnica
A surpresa da semana na Câmara 

de Guaratinguetá, em relação ao 
caso Marcelo Coutinho – o Celão, 
foi a juntada da íntegra – cerca de 
oito mil páginas – do processo que 
o parlamentar já responde no TJ, ao 
requerimento do promotor Gilberto 
Cabett, que pede providência quanto 
ao mandato do vereador. Segundo 
o pessoal da Praça, os membros da 
Comissão Processante vão ter muito 
o que ler – e entender, é claro – no 
prazo regimental. E a pergunta que 
fizeram: “na votação final do rela-
tório, será necessária a leitura da 
peça toda?”

Tira-teima
O prefeito de Piquete, Rômulo 

Kazimierz, está utilizando as re-
des sociais para se aproximar da 
população e prestar contas de seu 
trabalho frente à Prefeitura. Na 
última quinta-feira, durante uma 
live, ele apresentou mais de 15 no-
vos investimentos entre reformas, 
construções, pavimentações, ações 
sociais e saúde, cerca de R$ 40 mi-
lhões de recursos que estão sendo 
aplicados nesse semestre, que inclui 
o saneamento da cidade. Rominho 
também respondeu em tempo real 
várias perguntas de moradores, in-
clusive sobre a nova nomenclatura 
dos cargos, com baixas contrata-
ções, na verdade, apenas quatro 
secretarias. Diferentemente ao que 
um dos vereadores anda espalhando 
na política local.

Letra & melodias
O prefeito de Lorena, Sylvio 

Ballerini, ganhou nesta quinta-feira, 
espaço especial na agenda do vice-
-governador Rodrigo Garcia e uma 
atenção especial em seus pedidos 

de recursos e convênios. Aderiu ao 
programa “Rios Vivos” direcionado 
a drenagens, pontuou uma creche 
para Novo Horizonte e a FATEC já 
em fase de efetivação. Sobre uma 
conversa ‘super reservada’ de Syl-
vinho com Garcia, provavelmente 
sobre recursos para saúde e Santa 
Casa, a divulgação foi pré-progra-
mada em ocasião da inauguração 
do Poupatempo. Participaram da 
comitiva do prefeito o vereador 
Marcelo Alvarenga, os secretários 
Lucas Mulinari e Bronson Heleno.

Contorcionismo 
E por falar em vereador Marcelo 

Alvarenga (PSD), ele tem se mos-
trado um grande especialista em 
contorcionismo político na relação 
Câmara/Prefeitura de Lorena. Tra-
duzindo: com tantas animosidades 
entre os poderes, somente com 
muita habilidade para driblar as 
vaidades afloradas, interesses va-
riados e partidarismos e não perder 
o foco; qualquer semelhança com 
Marcelinho, não se trata de mera 
coincidência...

Perguntar não ofende
Qual o nome daquela ‘Cascavel 

enrolada, balançando o guiso e 
pronta pra dar o bote’, que estacio-
nou entre o Executivo e Legislativo 
de Lorena?

Uni, duni, tê salamê* 
É voz corrente entre os políticos 

de Guaratinguetá que três grupos 
distintos gravitam no entorno do 
prefeito Marcus Soliva – com 
vistas à sucessão. Falam que o 
mais conhecido é a ‘república da 
Caixa’ – fechada 100% com os 
resultados do gabinete. Outro time 
é do vice-prefeito Regis Yasumura, 
que segue junto e misturado com 
o governo. Falam que na transição 
eleitoral do primeiro para o segundo 
mandato, ‘alguém errou na receita’ 
e surgiram os aficionados por Dani 
Dias, formando o terceiro grupo – 
que vem recebendo as benécias do 
governo. *ninguê um... o escolhido 
foi ‘você´!!!

Vindo do céu
Enquanto o calendário eleito-

ral sinaliza ainda 960 dias para as 
eleições, o prefeito Marcus Soliva, 
deixa a política para quem pretende 
concorrer e segue fazendo o que de 

fato tem dado 
certo desde os 
primeiros dias 
de seus gover-
nos, ou seja, 
t r aba lhando . 
Esta semana ele 
recebeu o presi-
dente da Rede 
Voa ,  Marce l 

Moure, para tratar da transição 
operacional do aeroporto e garantir 
um grupo de visitantes à Guará, que 
num futuro bem próximo, literal-
mente, virão pelo céu.

Vale dos candidatos
Com domicílio eleitoral estabe-

lecido em São José dos Campos, o 
Ministro da Infraestrutura Tarciso 
Gomes de Freitas deve dar o start de 
sua campanha ao governo do Estado 
no final de março. A novidade da 
semana foi a primeira seletiva para 
vice-governador na chapa bolso-
narista, ou melhor, quem pontuou 
entre os mais cotados para a vaga; 
trata-se do ex-prefeito e deputado 
de Caraguá, Antônio Carlos, que 
por sinal, já transferiu seu domicílio 
para Lorena.

Boa notícia
O setor cardiológico da Santa 

Casa de Lorena completou 100 
procedimentos com sucesso no 
programa Infarto Zero. Apesar 
da comemoração, o programa, 
inicialmente lançado de forma 
embrionária com a finalidade de 
conseguir um parceiro econômico, 
leia-se Governo do Estado, ainda 
não conseguiu êxito. Até o momen-
to, a equipe de Doria ainda não se 
interessou, apesar da insistência do 
prefeito Sylvio Ballerini.

Aviso aos navegantes
Próximo de ter mais uma conta 

rejeitada pela Câmara de Lorena – 
a de 2019, embora aprovada pelo 
TCE – o ex-prefeito de Lorena, Fá-

bio Marcondes, 
ganha novo fô-
lego na Justiça. 
Nesta semana, 
ele conseguiu 
reverter  uma 
das ações de im-
probidade ad-
ministrativa por 
compra direta, 

no início de seu primeiro mandato 
em 2013. De acordo com um de seus 
advogados, esta sentença positiva, 
deverá servir de jurisprudência para 
as demais, que tramitam sobre a 
mesma matéria.

Guilherme Carvalho

Thales Gabriel

Sylvinho, Rodrigo Garcia e Marcelinho

Marcus Soliva
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Justiça suspende licitação para contratação de nova 
OS para gerir o Pronto Atendimento de Aparecida
Denúncia do MP aponta aumento de 122% nos gastos mensais com novo contrato e três ilegalidades no processo

Comissão recebe processo de cassação 
e encaminha notificação para Celão
Nei Carteiro projeta oitivas para março; Coutinho tem dez dias para apresentar defesa

A Comissão Processante 
que vai apurar denúncia 
contra o vereador Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), 
notificou o parlamentar para 
apresentação da defesa. A 
comissão terá noventa dias 
após o recebimento da noti-
ficação para analisar um ex-
tenso processo e a denúncia.

O vereador que preside 
a comissão, Nei Carteiro 
(MDB), confirmou ao Jornal 
Atos, por telefone, que a 
processante já expediu o 
documento para que “os fun-
cionários (da Câmara) sejam 
designados para entregar a 
notificação”. Nei confirmou 
também o recebimento do 
processo que apura a con-
duta de Marcelo Coutinho 
durante o exercício de pre-
sidência da Casa em 2020 e 
as contratações feitas neste 
ano, que deram origem à 

A Justiça de Aparecida 
acatou parcialmente a de-
núncia do Ministério Públi-
co e suspendeu a licitação 
de contratação de uma OS 
(Organização Social) para 
gestão do Pronto Atendimen-
to, atualmente administrado 
pela Santa Casa da cidade. O 
contrato se encerra no fim 
do mês de março.

De acordo com a denúncia 
do MP, há três ilegalidades 
no processo como “ausência 
do indispensável estudo 
técnico, que demonstre a 
vantajosidade da celebração 
do contrato; ausência de 
quaisquer documentos que 
demonstrem a economici-
dade exigida para a reali-
zação do contrato; parecer 
desfavorável do Conselho 
Municipal de Saúde” (trecho 
da denúncia).

O MP solicitou a proibição 
de abertura de novas licita-
ções na saúde, que não apre-
sentem estudos de impactos 
financeiros e criação de uma 
multa de R$ 50 mil por dia 
de descumprimento.

O juiz da primeira vara 
da cidade, Dr. Anderson da 

investigação conduzida pelo 
Seccold (Setor Especializado 
ao Combate aos Crimes de 
Corrupção, Organização 
Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro).

O documento tem mais de 
oito mil páginas e será ana-
lisado por ele, pelo relator 
da Comissão Processante, 
Vantuir Faria (MDB) e por 
Dani Dias (PSC), que também 
compõe o grupo apurador. 
Depois de receber a notifi-
cação, Celão terá dez dias 
para apresentar defesa. Após 
a apresentação, a comissão 
poderá convocar oitivas 
com o parlamentar alvo da 
investigação.

Segundo Nei, a comissão 
conta com respaldo jurídico 
da Câmara, mas não há im-
pedimento de que o grupo 
possa “conversar com outros 
advogados” para apurar o 
processo e a denúncia. De 
acordo com o vereador, 
o foco no momento era a 
conclusão da notificação. O 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

relatório, que será elaborado 
por Vantuir Faria, terá iní-
cio após as partes ouvirem 
Coutinho.

Histórico – Os vereadores 
de Guaratinguetá acataram 
uma denúncia contra Celão 
na sessão de terça-feira (8). 
Os apontamentos foram 
apresentados, na última 
semana, por Gilberto Cabett, 
promotor da cidade, mas que 
protocolou o documento 
presencialmente na Câmara 
como “cidadão”. Nove de dez 
vereadores foram a favor da 
investigação em votação que 
teve abstenção de Orville 
Teixeira (PSD), que se baseou 
no artigo 229 do regimento 
interno para não votar. Irene 
Cobradora (PSC) substituiu 
Márcio Almeida, que pediu 
afastamento por 15 dias, e 
não participou da votação.

Nei, Vantuir e Dani foram 
sorteados para compor a co-
missão processante, que tem 
noventa dias para emitir um 
parecer que, independente 
do resultado (arquivamento 
ou pela punição de Celão), 
será votado em plenário. 
Uma das possibilidades é 
a cassação do mandato do 
vereador, mas para que isso 
ocorra, é necessário que a 
comissão conclua o relatório 
pela cassação, e no plenário, 
8 dos 11 vereadores votem 
a favor da punição.
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Silva Almeida, concedeu 
parcialmente a liminar e 
suspendeu o chamamento 
público 03/2021, fixando 
multa diária de R$ 5 mil em 
caso de descumprimento.

Em sua argumentação, 
Almeida destacou o custo 
que a atual administração 
gasta por mês para gerir o 
principal centro de atendi-
mento a pacientes da cidade. 
“Com informação prestada 
pelo Ministério Público, 
atualmente, o Pronto Aten-
dimento é administrado 
mediante convênio, com 
um custo mensal de R$ 536 
mil. Em contrapartida, nos 
termos do edital do chama-
mento público 003/2021, a 
estimativa de custo mensal 
é de R$ 1.191.181,94, valor 
muito superior ao repassado 
à atual gestora”, destacou o 
juiz em sua decisão.

Além do aumento de gas-
tos em 122%, o magistrado 
também alegou o risco por 
falta de atendimento à popu-
lação, pois o PA seria trans-
ferido para UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) que 
estava sendo utilizada como 
Centro de Enfrentamento 
contra a Covid-19 e passou 
ser utilizado neste ano como 
gripário. O prédio está lo-

calizado na avenida Chico 
Palma, que fica no bairro 
Santa Terezinha. A unidade 
também foi alvo de inúmeras 
reclamações de moradores, 
pois foi anunciada em 2013 
e teve um investimento de 
R$ 2,7 milhões, mas nunca 
funcionou como UPA 2.

O prefeito Luiz Carlos de 
Siqueira, o Piriquito (Po-
demos), informou que vai 
recorrer da decisão. “Eu não 
abro mão de avançar com 
a minha saúde. Eu respeito 
a decisão do meritíssimo 
juiz, a manifestação nos 
autos do Ministério Públi-
co. Compreendo aquilo que 
às vezes algumas pessoas 
levam lá para eles, do risco 
de o Pronto Atendimento 
ficar fechado, mas isso não 
é verdade”, destacou.

Ainda segundo o prefeito, 
a atual administração visa 
tirar a cidade da baixíssima 
complexidade e transitar 
para média complexidade.

A reportagem do Jornal 
Atos procurou o administra-
dor da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Aparecida, Frei 
Bartolomeu Schultz, para 
saber se a Prefeitura procu-
rou a unidade para firmar 
um contrato de emergência, 
mas nenhuma resposta foi 

Pronto Atendimento de Aparecida; projeto que tenta mudar serviço para prédio da UPA é suspenso na Justiça
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O vereador Nei Carteiro, que preside comissão processante que investiga denúncias contra Marcelo Coutinho

encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

Unidades básicas – Mesmo 
com a decisão favorável, a 
Justiça não paralisou a lici-
tação 02/21, que atua pela 

contratação de uma OS para 
gerir as unidades básicas de 
saúde.

De acordo com o edital, 
o contrato tem valor de 
R$11,869 milhões anuais e 

a empresa que vencer terá 
um contrato de um ano, 
que pode ser prorrogável 
até o limite de cinco, como 
determina a lei municipal 
3.834/2013.

Pais, responsáveis e professores aprovam implantação 
de unidade da escola cívico-militar em Guaratinguetá

O que começou como uma 
proposta terminou com am-
pla aceitação de pais, mães, 
responsáveis e professores 
da escola Maria Julia, da rede 
municipal de ensino de Gua-
ratinguetá. A unidade deve 
ser transformada em escola 

cívico-militar a partir do se-
gundo semestre deste ano. Os 
debates pela iniciativa com a 
comunidade do Jardim do Vale 
tiveram início no último dia 
10, com a realização de uma 
audiência pública.

De acordo com o departa-
mento de Comunicação da 
Prefeitura, foram realizadas 
votações com os responsáveis 
pelos alunos e os educadores 

de sexta-feira à segunda-feira 
(14), quando cerca de 95% dos 
votos foram favoráveis ao novo 
modelo.

Houve discussão entre edu-
cadores e responsáveis sobre 
questões como a segurança pú-
blica. “Acredito que se a gente 
perceber que foi benéfico para 
a cidade, dá para implantar em 
outras escolas. Caso a gente 
perceba que não é bacana, a 

gente tem a possibilidade de 
solicitar o cancelamento do 
projeto. Isso acaba trazendo 
uma referência para as ou-
tras escolas e a cidade pode 
usufruir no futuro”, comentou 
Daniel Lima, pai de um aluno 
matriculado no primeiro ano 
da escola Maria Julia, que 
participou da audiência no 
último dia 10.

Um dos porta-vozes do pro-

jeto, o deputado estadual Te-
nente Coimbra (PSL), não pode 
participar da audiência, mas 
enviou seu assessor, tenente 
André Luís da Silva Machado, 
que explicou como funciona-
rá o auxílio dos militares. “O 
professor ministra a aula, o 
militar auxilia na parte disci-
plinar, na criação de um con-
ceito de disciplina consciente, 
estabelecimento de regras, 
cumprimento das regras, e só 
o fato do aluno ter a disciplina 
consciente, já torna o ambiente 
escolar melhor”.

Com a aprovação, militares 
da reserva poderão trabalhar 
na unidade escolar. Segundo 
o tenente Silva, o MEC (Minis-
tério da Educação) propõe a 
atuação de 18 militares para 

"Maria Júlia" deve receber o modelo; Prefeitura garante aceitação, após votações presenciais e online
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

uma escola com mil alunos, 
mas é a secretaria de Educação 
de Guaratinguetá que determi-
nará o quantitativo, podendo 
acatar a sugestão proporcional 
feita pelo MEC ou não. A Escola 
Maria Júlia conta com alunos 
do ensino fundamental 1 e 2 e 
o programa vale apenas para 
o fundamental 2.

O vereador Fabrício Dias 
(MDB) acompanhou a discus-
são e enfatizou a participação 
dos pais nos debates. “Caso 
aconteça da comunidade ver 
que não está funcionando, a 
secretaria de Educação de Gua-
ratinguetá tem a liberdade de 
cancelar a qualquer momento, 
mas não é isso que ocorre. Há 
um investimento significativo 
nas escolas, na estrutura, tudo 
aquilo que venha de encontro 
com a melhoria da qualidade 
do ensino do aluno”.

A votação foi concluída na 
última segunda-feira. Segundo 
o cronograma do projeto, a 
implantação deve ocorrer no 
segundo semestre.
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Saúde inclui ultrassom morfológico 
como atenção primária de Piquete

Potim decreta estado de calamidade pública 
após aumento de contaminações por covid

Ampliação foca mulheres grávidas da cidade, com investimento anual de até R$ 16 mil

A secretaria de Saúde de 
Piquete ampliou os atendi-
mentos às gestantes locais 
nesta semana. O Município 
passou a ofertar um novo 
exame, o ultrassom morfo-
lógico, capaz de identificar 
síndromes ainda durante 
a gestação. O investimento 
anual pode chegar a R$ 16 
mil com a demanda.

O serviço, que já é ofertado 
na cidade vizinha, Lorena, 
por meio de regulação esta-
dual via AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades), 
com apenas uma vaga por 
mês, será reforçado após 
a conclusão do processo 
licitatório.

Atualmente, o exame é 
contratado pontualmente, 
por cerca de R$ 150 cada, 
em clínicas de Lorena. De 
acordo com o secretário de 
Saúde, Luiz Humberto Leite, 
Piquete possui entre 40 e 50 
gestantes, que passam pelos 
atendimentos da atenção 

Com aumento expressivo 
de infectados por Covid-19, 
a Prefeitura de Potim decre-
tou, no último dia 11, esta-
do de calamidade pública 
na saúde. Com a medida, 
o Município pode realizar 
contratações emergenciais 
e compras de insumos para 
o combate à epidemia da 
doença sem necessidade 
de licitação.

De acordo com dados 
divulgados pelo poder Exe-

Movimentação próxima a hospital de Piquete, que debate ampliação do atendimento na atenção primária

primária. A única vaga mensal 
não estava atendendo a real de-
manda, salientou o responsável 
pela pasta ao justificar o inves-
timento. “É um exame caro e 
nem todas as nossas pacientes 
têm acesso à aquisição. Nós 
fizemos um levantamento de 
quantitativo mensal necessário, 
que é um exame de complexi-
dade um pouco mais elevada 
estamos ofertando agora na 
rede”, frisou.

A enfermeira do Ambulató-
rio Médico de Especialidades 
de Piquete, Rosilene Moraes, 
revelou que o médico gineco-
logista obstetra avalia os outros 
exames do pré-natal das mães 
para definir quem precisará ou 
não passar pelo atendimento. 
Além da emoção de ver o rosto 
do bebê, a principal função do 
procedimento é identificar 
possíveis problemas de saúde. 
“Ele é feito da 18ª até a 24ª se-
mana e vai avaliar os órgãos do 
bebê e a quantidade de líquido 
amniótico, tão importante, por-
que ele pode revelar alguma 
síndrome ou doença cardíaca”, 
detalhou Rosilene.

A licitação para cem exames 

cutivo, a cidade registrou no 
mês de janeiro 1.036 novos 
casos da doença, com quatro 
mortes. Em dezembro, 36 no-
vos casos foram registrados.

Para o secretário de Justiça 
e Cidadania, Marcelo Augusto 
Pazzini Rossafa, o aumento 
expressivo foi o fator que 
levou a medida. “Com o avan-
ço dos casos de forma bem 
acentuada por conta dessa 
variante ômicron, nós nos 
vimos obrigado a decretar no-
vamente calamidade pública 
do município, porque a gente 
não sabe os desdobramentos, 
que todo esse cenário deman-

por ano tem a previsão de 
conclusão para o próximo mês, 
saltando de uma para 11 vagas 
mensais ao procedimento 
morfológico.

dará”, explicou o secretário.
Essa é a terceira vez que a 

cidade decide pelo decreto. 
Potim já havia decretado es-
tado de calamidade em abril 
2020 e junho de 2021. 

Com a norma em vigor, o 
Executivo fica autorizado a 
realizar compras de bens e 
serviços sem licitação para 
atender as demandas das 
situações urgentes, mas Pa-
zzini afirmou que isso será 
utilizado em casos extrema 
necessidade.

“Nos últimos dois anos, 
quando também estivemos 
momentos mais sensíveis 

O ambulatório, que tam-
bém oferece exames e con-
sultas ambulatoriais de 
oftalmologia e psiquiatria, 
atende de segunda a sexta-

e delicados da pandemia, 
o Município também viveu 
uma situação de calamidade 
pública e fizemos pouquís-
simas compras usando essa 
prerrogativa (...), então só 
em último caso mesmo e se 
houver a necessidade a gente 
usa essa prerrogativa que o 
decreto nos possibilita”.  

O documento também foi 
encaminhado à Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo.  Segundo o novo 
documento, estão proibidos 
todos os eventos públicos, 
shows, festivais, Carnaval 
e outras situações que ge-

-feira das 7h às 16h, na rua 
São Miguel, s/n, próxima à 
igreja Matriz. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3156-4431.

rem aglomeração. Os bares, 
restaurantes, lanchonetes e 
similares seguem liberados 
desde que funcione com o 
limite de 70% de sua capa-
cidade, com atendimento 
exclusivamente para clientes 
sentados e disponibilizando 
álcool em gel 70%.

Ainda segundo o docu-
mento, os estabelecimentos 
que não respeitarem as no-
vas regras estão sujeitos a 
advertências e multas, que 
variam de R$ 200 a R$ 4 
mil e lacração do local pela 
Vigilância Sanitária, devendo 
permanecer fechado enquan-
to perdurar a quarentena. 
A medida é válida até o dia 
20 de março, que pode ser 
prorrogado caso haja a ne-
cessidade.

As demais atividades como 
igrejas, salões de beleza e bar-
bearias estão liberadas, mas 
devem seguir o protocolo 
sanitário da cidade. O decreto 
de Calamidade Pública segue 
até o dia 10 de junho.

Covid-19 – Desde o início 
da pandemia do novo co-
ronavírus, Potim registrou 
3.591 casos da doença com 
41 falecimentos. Segundo o 
‘Vacinômetro’ do Governo 
do Estado de São Paulo, atu-
almente a cidade tem 73,51% 
da população com esquema 
vacinal completo.

Fotos: Rafaela Lourenço
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AME inicia 
ação para 
aliviar CEM 
em Pinda

Constantemente cobrada 
pelo prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) de 
Taubaté iniciou os primeiros 
atendimentos, nesta semana. 
A expectativa é que a unidade 
“desafogue” a demanda de 
saúde.

O ambulatório passou a 
atender as especialidades de 
urologia, oftalmologia e es-
tética. O cronograma prevê 
atendimento de pacientes com 
consultas pré-agendadas até 
que o AME esteja funcionan-
do plenamente. Segundo o 
Governo do Estado, a previsão 
de inauguração do prédio e 
ativação de todos os serviços 
de saúde está prevista para a 
primeira quinzena de março.

A construção foi feita pela 
Prefeitura de Taubaté. Ain-
da em dezembro de 2021, a 
gestão municipal entregou 
o espaço ao Estado para que 
pudesse instalar materiais e 
equipamentos, além de treinar 
os funcionários. Segundo a 
administração, resta somente 
o Centro Cirúrgico a ser con-
cluído conforme as recomen-
dações do Estado.

Iniciada em meados de 2015, 
a construção do AME tinha 
previsão de conclusão de até 
um ano. Entretanto, por conta 
de divergências entre a Prefei-
tura e a empresa contratada, a 
Construtora Alexandre Danelli, 
o contrato foi rescindido, fazen-
do com que as obras fossem 
paralisadas por um ano. A 
programação previa entrega 
em março de 2020, o que foi 
impossibilitado pelo início da 
pandemia da Covid-19.

O espaço contará com mais 
de vinte mil atendimentos men-
sais, além de 22 especialidades 
médicas. A unidade ofertará 
ainda consultas, exames e ci-
rurgias para pacientes de São 
Luís do Paraitinga, Tremembé, 
Campos do Jordão, Lagoinha, 
Natividade da Serra, Redenção, 
Santo Antônio do Pinhal e São 
Bento do Sapucaí.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

É a terceira vez que a cidade anuncia medida desde o início da pandemia; janeiro tem mais de mil casos
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A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na se-
gunda-feira (14), a liberação 
de um empréstimo de R$ 15 
milhões para melhorias em 
infraestrutura viária. A ação 
foi realizada por meio da 
Desenvolve São Paulo.

Aprovado por unanimidade 
pelos vereadores, o projeto 
busca melhorar as condi-
ções de tráfego, garantindo 
mais segurança aos usuários, 
fluidez no trânsito e qualida-
de de vida dos moradores. 
O texto enviado à Câmara 
aponta que uma análise feita 
pela secretaria de Governo e 
Serviços Públicos apresenta-
va o comprometimento da 
trafegabilidade na cidade.

Os parlamentares reiteram 
a necessidade de pavimen-
tação em diferentes pontos 
da cidade, tendo em vista as 
rachaduras e buracos que 
surgiram. Eles cobraram 
ainda a manutenção das vias 
na zona rural.

Câmara de Pinda aprova empréstimo 
de R$ 15 milhões para pavimentação
Medida para custear obras de estrutura é viabilizada pelo “Desenvolve São Paulo”; vias 
de Moreira César, Araretama e Campos Maia estão entre as contempladas por parceria

A expectativa do Município 
é que o montante autorizado 
seja investido em 21,4 qui-
lômetros de recapeamento 
asfáltico dos bairros Bela 
Vista, Vila Verde, Campos 
Maia, Vila Prado, Araretama, 
Campininha, Jardim Eloyna, 
Jardim Rosely, Vale das Acá-
cias, Campo Alegre, Maricá, 
Santana e Jardim Imperial.

Novo recapeamento – 
Nesta quinta-feira (17), a 
administração municipal 
lançou oficialmente a obra 
de recapeamento asfáltico 
da rodovia SP 62, a Abel Fa-
brício Dias, que liga a região 
urbana de Pindamonhangaba 
ao Distrito de Moreira Cé-
sar. A melhoria integra um 
pacote de revitalização de 
rodovias estaduais e estra-
das vicinais que o Governo 
do Estado anunciou ainda 
em 2021. O evento contou 
com a presença do prefeito 
Isael Domingues (PL), o vi-
ce-prefeito Ricardo Piorino 
(PSL), vereadores, além dos 
deputados estadual, André do 
Prado (PL) e federal, Marcio 
Alvino (PL).Obra de pavimentação em rua da região central de Pinda; Câmara libera novo investimento a planos de Isael

Fotos: Arquivo Atos
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Piquete conquista R$ 450 mil para obras 
de melhorias no trânsito e   infraestrutura

Buscando garantir mais 
segurança aos motoristas e 
motociclistas que trafegam 
por Piquete, a Prefeitura 
revelou na quinta-feira (17) 
que obteve apoio estadual 
para promover melhorias 
no sistema de sinalização de 
trânsito de diversos pontos 
da cidade. Também benefi-
ciando o setor da mobilidade 
urbana, o Executivo anunciou 
que conquistou recursos 
para o calçamento de uma 
das principais vias do bairro 
Tabuleta.

Atendendo ao pedido feito 
pelo prefeito Rômulo Kazi-
mierz, o Rominho (PSDB), ao 
Detran (Departamento Esta-
dual de Trânsito), o Governo 
do Estado confirmou que 
contemplará Piquete com um 
recurso de R$ 300 mil para a 
implantação de semáforos e 
lombadas pela cidade.

De acordo com a Prefei-
tura, já foi encaminhado ao 
Estado o documento que 
indica os pontos do municí-
pio que mais necessitam da 
instalação de obstáculos e 
adequações no sistema de 
sinalização.

O Executivo revelou à re-
portagem do Jornal Atos 
alguns trechos priorizados. 
Principal via de ligação en-
tre o Centro e o bairro Vila 
Raia, a avenida Luiz Arantes 
Júnior deverá receber novos 
semáforos. Outros pontos que 
possivelmente serão contem-
plados com os aparelhos de 
sinalização são as ruas São 
José, no bairro Vila Célia, e 
Américo Brasiliense, no Vila 
Raia. O acesso à tradicional 
praça Duque de Caxias, no 
bairro Vila Duque de Caxias, 
deverá receber uma lombada 
eletrônica.

A Prefeitura informou que 
ainda não é possível estipular 
a data de início do serviço de 
melhorias, já que aguarda a 

emissão de um parecer técni-
co do Estado, com a aprova-
ção dos locais selecionados 
pelo Executivo.

Outra notícia que agradou 
os moradores de Piquete na 
última semana foi o anúncio 
de Rominho sobre a conquis-
ta de uma emenda parlamen-
tar de R$ 150 mil, junto ao 
deputado estadual, Campos 
Machado (Avante). Segundo 
o Executivo, o recurso será 
destinado ao calçamento da 
rua Projetada, no Tabuleta. 

Ainda sem data de início, a 
obra atende um antigo pe-
dido das famílias do bairro 
que há décadas convivem 
com os transtornos causados 
pela falta de pavimentação 
adequada na via.

Rominho agradeceu o 
apoio do Estado e de Campos 
Machado para a viabilização 
das melhorias e afirmou que 
prosseguirá buscando novos 
recursos para o Município. 
“Todas essas conquistas são 
muito importantes para a 

cidade, pois demonstram o 
bom relacionamento que 
Piquete tem com o Estado e 
mostra o quanto uma política 
nova e com diálogo contribui 
para o desenvolvimento da 
população. Até o momento 
sabemos que, no ano de 
2022, serão mais de dez 
obras a serem inauguradas, 
ou seja, é uma nova cidade 
que vem surgindo. Porém, 
não é só isso, o ano está só 
começando e iremos buscar 
ainda mais investimentos”.

Da Redação 
Piquete

Vias terão semáforos e lombadas eletrônicas; rua Projetada está entre contempladas com calçamento

Aparecida 
enfrenta alto 
risco de casos 
de dengue

Aparecida entrou em estado 
de alto risco para contamina-
ção do mosquito aedes aegyp-
ti, o mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya. 
O alerta foi divulgado após 
ADL (Avaliação de Densidade 
Larvária) realizada durante o 
mês de janeiro atingir 5 pon-
tos, considerado muito alto.

Segundo o Ministério da 
Saúde, o índice obtido menor 
que 1 é considerado satisfató-
rio; de 1,1 a 3,9 é preciso ficar 
em estado de alerta; e acima de 
4,0% é considerado alto risco.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, os bairros de 
Santa Rita e Itaguaçu são os 
que apresentam os maiores 
índices de focos de criadouros. 
“O nosso problema também 
é o bairro do Jardim Paraíba, 
pois os funcionários e agentes 
estão com dificuldades de 
adentrar as residências para 
fazer o trabalho deles”, afirma 
a coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica, Deise da Silva.

Para evitar um surto da 
doença, a Prefeitura de Apare-
cida realiza diversas medidas 
como o uso do carro fumacê, 
que está circulando pelas ruas 
do município no período da 
noite. Agentes da Vigilância 
intensificaram as visitas nas 
casas dos moradores.

“Estamos fazendo uma ati-
vidade chamada PE (pontos 
estratégicos) em borracharias, 
estacionamentos, escolas e 
hotéis, pois são locais que 
contêm diversos pontos para 
o desenvolvimento do mosqui-
to”, explicou Deise.

Mesmo com o alto risco, o 
órgão da Prefeitura informou 
que neste ano apenas dois ca-
sos foram notificados e ambos 
foram descartados. Em 2021, 
Aparecida teve 74 casos noti-
ficados, com seis confirmados.

Sintomas – No caso da den-
gue, o doente pode apresentar 
sintomas como febre, dor 
de cabeça, dores pelo corpo, 
náuseas ou até mesmo não 
apresentar qualquer sintoma. 
O aparecimento de manchas 
vermelhas na pele, sangra-
mentos (nariz e gengivas), dor 
abdominal intensa e contínua, 
além de vômitos persistentes, 
podem indicar a evolução para 
dengue grave, que necessita de 
imediata atenção médica, pois 
pode levar à morte.

Em relação à chikungunya, 
os sintomas mais comuns são 
febre alta de início imediato, 
dores nas articulações, man-
chas na pele e vermelhidão 
nos olhos.

Os sinais de infecção pelo 
zika vírus são parecidos com 
os sintomas de dengue e co-
meçam de 3 a 12 dias após 
a picada do mosquito. Os 
sintomas de zika vírus, quan-
do presentes, são febre baixa 
(entre 37,8° e 38,5°C), dor nas 
articulações, principalmente 
nas mãos e nos pés, com pos-
sível inchaço, dor muscular, 
dor de cabeça e atrás dos 
olhos, exantemas (erupções 
cutâneas) acompanhadas de 
coceira, além de vermelhidão 
e inchaço nos olhos.

A doença também pode 
apresentar outros sintomas 
como dor abdominal, diarreia, 
constipação, fotofobia e pe-
quenas úlceras na boca.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida
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Tecnologia para o saneamento 
reduz perda de água em Piquete
Concessionária Águas Piquete garante maior eficiência em distribuição

É cada vez maior a im-
portância da tecnologia nas 
empresas, independente do 
seu tipo e porte. Da mesma 
forma, as concessionárias 
de saneamento básico têm 
investido para obter maior 
controle de processos e re-
duzir as perdas nos sistemas 
de abastecimento de água.

No cenário brasileiro, a 
perda de toda água potável 
captada chega a 39,2%, de 
acordo com o levantamento 
do Instituto Trata Brasil, ba-
seado em dados do Sistema 
Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), de 
2019. Dentro desse panora-
ma, a Águas Piquete investe 
na redução dos índices e 
utiliza alguns métodos para 
obter os resultados positivos.

De acordo com a diretora 
operacional, Mirian Guillen, 

Da Redação
Piquete

o uso da tecnologia permite 
alcançar níveis muito peque-
nos de avarias, possibilitando 
mais eficiência e economia à 
rede de distribuição de água.

“Utilizamos recursos mo-
dernos para melhorar o 
desempenho operacional 
e a qualidade na entrega 
dos nossos serviços. Essas 
melhorias contribuem tam-
bém diretamente na preser-
vação do meio ambiente, já 
que evitamos o desperdício 
do recurso natural”, disse 
Guillen.

No mercado atual, as tec-
nologias de monitoramento 
dos sistemas de distribuição 
têm sido amplamente utiliza-
das. Esses métodos permi-
tem detectar em tempo real 
qualquer não conformidade 
no funcionamento da rede 
tal como variações de pres-
são e vazamentos.

“As novidades do setor 
auxiliam na obtenção de 
números mais precisos. 

Dessa maneira, podemos 
identificar vazamentos, rom-
pimentos nas redes com 

maior rapidez, evitando o 
agravamento do problema”, 
completa Guillen.

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CONVÊNIO Nº 01/2022

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Associação dos Deficientes 
Físicos de Lorena - ADEFIL, CNPJ nº 60.130.036/0001-11, por meio da Secretaria da 
Saúde, celebram o convênio 01, que tem como objeto o desenvolvimento de ações 
de reabilitação a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, atendimento infantil, 
atendimento ao paciente pós-covid, ortopedia e traumatologia e atendimento em domicílio, 
pelo período de 12 (doze) meses. Data da assinatura: 31/01/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 11 AO CONVÊNIO Nº 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Lorena, CNPJ nº 51.779.304/0001-30, por meio da Secretaria da Saúde, 
celebram o Termo Aditivo 11, que tem como objeto, a prorrogação do prazo de vigência 
do Convênio nº 01/2021 e o repasse de recursos financeiros para aplicação nos serviços 
de saúde. Data da assinatura: 28/01/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 17/2022 – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Serviço de Obras 
Sociais - SOS, CNPJ nº 51.783.850/0001-44, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, que retifica a 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS do Termo 
de Colaboração 17/22, alterando os dados bancários para recebimento de repasses. A 
presente modificação não importa em alteração do valor global do Termo de Colaboração. 
Data de assinatura: 10/02/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 13/2022 – ASSOCIAÇÃO AMANDO O PRÓXIMO
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação Amando 
o Próximo - AAP, CNPJ nº 15.585.000/0001-78, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, que retifica a 
introdução do Termo de Colaboração 13/22, que discrimina as partes integrantes da 
parceria celebrada e a CLÁUSULA SÉTIMA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 
FINANCEIROS, alterando os dados bancários para recebimento de repasses. A presente 
modificação não importa em alteração do valor global do Termo de Colaboração. Data 
de assinatura: 10/02/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 15/2022 – ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Aldeias Infantis 
SOS Brasil, CNPJ nº 35.797.364/0031-44, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, que retifica a 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Termo 
de Colaboração 15/22. A presente modificação não importa em alteração do valor global 
do Termo de Colaboração. Data de assinatura: 10/02/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 11/2022 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LORENA
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC APAE - Lorena, CNPJ 
nº 51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
celebram a Certidão de Apostilamento 01, que retifica a CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Termo de Colaboração 11/22. A presente 
modificação não importa em alteração do valor global do Termo de Colaboração. Data 
de assinatura: 10/02/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 04/2022 – CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Casa do Puríssimo 
Coração de Maria – CEMARI, CNPJ nº 48.556.260/0005-06, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, que 
retifica-se a introdução do Termo de Colaboração 04/22 que discrimina as partes integrantes 
da parceria celebrada. A presente modificação não importa em alteração do valor global 
do Termo de Colaboração 04/2022. Data de assinatura: 10/02/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 07/2022 – LICEU CORAÇÃO DE JESUS – OBRA SOCIAL SÃO LUÍS
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Liceu Coração de 
Jesus – Obra Social São Luís, CNPJ nº 60.463.072/0003-69, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, que 
retifica-se a introdução do Termo de Colaboração 07/22 que discrimina as partes integrantes 
da parceria celebrada. A presente modificação não importa em alteração do valor global 
do Termo de Colaboração 07/2022. Data de assinatura: 10/02/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 08/2022 – LICEU CORAÇÃO DE JESUS – OBRA SOCIAL SÃO LUÍS
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Liceu Coração de 
Jesus – Obra Social São Luís, CNPJ nº 60.463.072/0003-69, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, que 
retifica-se a introdução do Termo de Colaboração 08/22 que discrimina as partes integrantes 
da parceria celebrada. A presente modificação não importa em alteração do valor global 
do Termo de Colaboração 08/2022. Data de assinatura: 10/02/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 16/2022 – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Serviço de Obras 
Sociais - SOS, CNPJ nº 51.783.850/0001-44, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, que retifica-se a 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS do Termo 
de Colaboração 16/22, alterando os dados bancários para recebimento de repasses. A 
presente modificação não importa em alteração do valor global do Termo de Colaboração 
16/2022. Data de assinatura: 10/02/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 31/2021 PROC. Nº455 /2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de consumo para as 
atividades administrativas e educacionais do Município, que integrou o Edital em todos os 
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: ORLA DISTRIB. DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ: 04.013.164/0001-04 – 
Vencedora dos itens: 01A39, 43A77,98A101,103A115,118,123A130,132A 224 - Valor total: 
R$ 8.114.292,86(oito milhões, cento e catorze mil, duzentos noventa e dois reais oitenta 
e seis centavos) - DATA DA ASSINATURA: 15/02/22

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

Tomada de Preço n° 07/2021 - Proc. Nº 438/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 07/2021 cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços 
comuns a engenharia de REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO 
BAIRRO DA VILA BRITO, Rua Expedicionário Teófilo Pedroso, S/N, Vila Brito, Lorena, 
SP, no âmbito do Programa: esportes e Grandes Eventos Esportivos, do Ministério da 
Cidadania.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico, e, após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, 
decidem que a empresa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI foi HABILITADA e a empresa 
CONSTRUTORA BRASFORT LTDA foi INABILITADA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O 
Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 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, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico nº 30/2021 – Processo nº 452/2021
O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório 
no Processo de Licitação que tem por objeto a aquisição de painéis de proteção para 
as unidades de saúde, Secretaria de Saúde, CEO, CER III, CAPS e Ambulatório de 
Especialidades II, tendo em vista que a sessão pública resultou em deserta. Os autos do 
processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min 
às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. DATA DA ASSINATURA – 15/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Recurso:

Concorrência Pública n° 01/2021 - Proc. Nº 432/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Recurso da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 01/2021 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.
Considerando os recursos administrativos apresentados pelas licitantes: WT – Tecnologia, 
Gestão de Energia S/A, RT Energia e Serviços Ltda, Rafael Soler Manchini Engenharia 
– EPP (RSM Engenharia), o Presidente, Membros da CPL e Apoio Técnico decidem:
Manter a HABILITAÇÃO das empresas Brasiluz Eletrificado e Eletronica Ltda, RT Energia e 
Serviços Ltda, Terwan Soluções em Eletricidade e Comércio Ltda, Fortnort Desenvolvimento 
Ambiental e Urbano Eireli e a INABILITAÇÃO das empresas: Rafael Soler Manchini 
Engenharia – EPP (RSM Engenharia) e WT Tecnologia Gestão e Energia SA.
Fica marcado para o dia 21 de fevereiro de 2022 às 09:30 horas a sessão pública para a 
abertura dos envelopes de propostas.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 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, das 
09h00min às 17h00min.

UNIODONTO VALE HISTÓRICO COOPERATIVA 
ODONTOLÓGICA

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA 
MODALIDADE EXCLUSIVAMENTE DIGITAL

1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 
A presidente da Uniodonto Vale Histórico – Cooperativa Odontológica, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, I, do Estatuto Social, convoca os cooperados com direito ao voto 
para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará por meio digital, mediante 
atuação exclusivamente remota, com a participação simultânea através da plataforma 
eletrônica do aplicativo “Zoom”, às 17:00 horas do dia 16 de março de 2022 em primeira 
convocação com a participação remota de 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso 
esse número não seja atingido se reunirão, no mesmo dia, em segunda convocação às 
18:00 horas com atuação remota de metade mais um de seus cooperados ou em terceira 
convocação, às 19:00 horas, com, no mínimo, 10 (dez) cooperados atuando remotamente, 
para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: 
I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do conselho 
fiscal, compreendendo: 
 a) relatório da gestão; 
 b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior; 
 c) demonstrativo das sobras ou perdas 
II – Destinação das sobras ou rateio das perdas; 
III – Planos de trabalho e orçamento-programa formulados pelo Conselho de Administração; 
IV – Fixação do pró-labore para a Diretoria Executiva e da cédula de presença para os 
membros do Conselho de Administração, Técnico e Fiscal; 
V – Eleição do Conselho fiscal; 
VI – Fixação do valor de contribuição ao Fundo de Marketing; 
VII – Eleição de um delegado e dois suplentes para representar a sociedade junto à 
Uniodonto Paulista – Federação das Cooperativas Odontológicas do Estado de São Paulo 
e à Uniodonto do Brasil – Central Nacional das Cooperativas Odontológicas.

Observações:
• Para efeito de quórum de instalação, o número de cooperados com direito ao voto é de 
95 (noventa e cinco);
• A realização da assembleia geral no formato digital obedece ao disposto na Instrução 
Normativa nº 81, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), 
publicada no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2020, seção 1, p. 31;
• O link para acesso ao aplicativo “Zoom” será enviado através de e-mail, no endereço 
eletrônico cadastrado, e/ou por mensagem do aplicativo WhatsApp no telefone cadastrado 
pelo cooperado. Em caso de não recebimento do link, o cooperado deverá solicitá-lo 
através do e-mail marketing@uniodontovalehistorico.com.br até o horário previsto para a 
primeira convocação da assembleia geral ordinária;
• Todas as informações detalhadas sobre o acesso à assembleia, às funcionalidades do 
aplicativo e às eventuais dúvidas constam no espaço destinado ao cooperado no website da 
cooperativa no endereço eletrônico http//www.uniodontovalehistorico.com.br/ago2022. Em 
caso de dificuldade de acesso, o cooperado poderá obtê-lo através do e-mail marketing@
uniodontovalehistorico.com.br ou presencialmente na sede da cooperativa.
• A participação do cooperado ocorrerá exclusivamente de forma remota através de 
plataforma digital no momento da realização da assembleia geral, não sendo admitida 
a manifestação por meio de boletim de voto a distância. 
• A cooperativa não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos 
equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos 
cooperados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu 
controle.
Lorena, 18 de fevereiro de 2022

Drª. Wanda Maria Ricota de Mello
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 – Contrato nº 10/19 – PP Nº 07/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: RA OLIVEIRA DE SOUZA ME
CNPJ Nº: 21.111.120/0001-36
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 10/19, decorrente do Processo Licitatório nº 29/19, PP nº 07/19, 
firmado em 19/02/2019, nos termos previstos em sua cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 19/02/2022.
Cláusula Terceira; Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Quarta: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 52.267,50 (cinquenta 
e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE SESSÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 PROC. Nº 17/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a nota de sessão pública da Licitação na 
Modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação 
de empresa para prestação de serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PISTA 
DE SKATE, na Estrada Municipal Chiquito de Aquino – Bairro Mondesir.
A sessão foi realizada no dia 18 de Fevereiro de 2022 ás 09h30min, sendo que a presidente 
juntamente com a comissão permanente de licitação e apoio técnico abrimos os envelopes 
de habilitação, vistamos todos os documentos e passamos para vistas dos licitantes 
presentes, após, decidimos suspender a sessão pública sem julgamento da habilitação. 
Posteriormente ao encerramento da sessão, a comissão se reunirá para fazer a análise 
minuciosa de toda a documentação e lavrará a ata de sessão extraordinária de julgamento 
da habilitação. Após a ampla divulgação do julgamento das habilitações será dado o prazo 
legal para a apresentação de recurso, assim como a oportunidade de vistas ao processo 
caso seja necessário.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 41/2022-
SUP; 1103/2021-GPRO, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art. 13, III e VI, da 
lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação direta de curso para realizar a 
capacitação da servidora Thaís Sciota da Cruz Lagden, Analista de Convênios do Terceiro 
Setor da Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA 
EPP - CNPJ Nº: 07.312.843/0001-72 - DATA DA ASSINATURA: 17/02/22

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000185-22.2021.8.26.0028 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE 
SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRINI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E TRANSPORTES 
LTDA., CNPJ 08.372.073/0001-16, com endereço à Rua Benedita, 60, CEP 12570-000, Aparecida - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 
DE PAGAMENTO S.A., alegando em síntese: que lhe é credora da quantia de R$ 8.575,77 (oito mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme sentença proferida e transitada em julgado nos 
autos nº 1000952-82.2017.8.26.0028. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Aparecida, aos 30 de agosto de 2021.

A Iguá é uma companhia 
de saneamento, controla-
da 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 
operadoras privadas do se-
tor 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 bene-
ficiam cerca de 7,2 milhões 
de pessoas. A Iguá possui 
quatro pilares essenciais 
que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo 
o planejamento estratégico 

SERR – Segurança hídrica; 
Eficiência na produção e 
distribuição de água; Respon-
sabilidade na coleta e trata-
mento de esgoto; e Respeito 
às pessoas. Em 2020, a Iguá 
aderiu à Rede Brasil do Pacto 
Global (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). 
Empregando cerca de 1,5 
mil pessoas, a Iguá é uma 
referência direta ao universo 
em que atua: em tupi-guarani, 
“ig” quer dizer água.www.
igua.com.br

Sobre a Iguá Saneamento
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Pelo menos cinco bairros de 
Cunha perderam pontes que 
eram usadas por moradores 
e motoristas. A Prefeitura está 
realizando manutenção em 
pontos de acesso considerados 
críticos, e confirmou a instala-
ção de novas pontes. O traba-
lho é feito periodicamente a 
cada dois anos, mas precisou 
ser antecipado devido as chu-
vas dos últimos dias.

Um dos bairros mais afe-
tados pelas tempestades é o 
Capivara. Nessa região, a Pre-
feitura confirmou que a ponte 
foi completamente arrancada 
pela força das águas. No Barro 
Vermelho, a equipe de ma-
nutenção fez um trabalho de 
recuperação de uma tubulação 
de segunda à sexta-feira (11) 
da última semana. Mas no 
sábado, a chuva foi tão intensa 
que a água arrancou toda tu-
bulação. O setor instalou uma 
ponte de madeira no local.

Assim como ocorreu com o 
bairro Capivara, houve tam-
bém em outras regiões de 
Cunha que estão se pontes. 
Cabeceiras de pontes também 
ficaram comprometidas e 
destruídas. De acordo com o 
prefeito Professor José Éder 
(PSDB), a manutenção das 
pontes é feita de maneira 
frequente a cada ano. Porém, 
com o volume de água das úl-
timas chuvas, diversos bairros 
da cidade perderam o acesso.

“A gente faz esse reparo du-

rante todo o ano. São pontes 
de madeira e o tempo de vida 
da madeira nas condições cli-
máticas não é muito grande, 
em torno de dois anos. Temos 
cerca de 400 a 500 pontes no 
município e isso requer manu-
tenção periódica. A população 
doa madeiras, pranchas para 
colocarmos nas pontes”, expli-
cou o prefeito.

O custo para fazer o reparo 
ou a instalação de uma nova 

ponte ficam em torno de R$ 8 
mil. São compradas pranchas 
de madeiras, pregos e outros 
materiais para construção de 
um acesso. Além dos bairros 
Capivara e Barro Vermelho, 
a Bocaininha, Balaieiro, Ri-
beirão, Bananal e Paineira 
tiveram registros de danos 
estruturais a pontes.

A Prefeitura também mo-
nitora áreas de risco no mu-
nicípio e pontos onde foram 

Leandro Oliveira
Cunha

registradas quedas de bar-
reiras. “Houve muita chuva 
e deslizamentos. Eu tenho 
andado muito pelas estradas 
rurais e nós tivemos mui-
tos deslizamentos de terra, 
interdição de estradas nas 
regiões mais altas. Barrancos 
inteiros caíram. Às vezes você 
tira o barranco em um dia, 
e no outro dia cai mais uma 
quantidade no mesmo lugar”, 
concluiu.

Prefeitura de Cunha executa obras após 
pontes serem arrastadas em temporais
Com ação periódica de manutenção, Município adianta trabalhos após chuvas

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000185-22.2021.8.26.0028 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE 
SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRINI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E TRANSPORTES 
LTDA., CNPJ 08.372.073/0001-16, com endereço à Rua Benedita, 60, CEP 12570-000, Aparecida - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 
DE PAGAMENTO S.A., alegando em síntese: que lhe é credora da quantia de R$ 8.575,77 (oito mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme sentença proferida e transitada em julgado nos 
autos nº 1000952-82.2017.8.26.0028. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Aparecida, aos 30 de agosto de 2021.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
HUESLEY JOSÉ RIBEIRO, solteiro, motorista, brasileiro, natural de Delfim Moreira
MG, nascido aos 18/07/1988, residente e domiciliado à Rua São Luiz do Paraitinga, nº
06, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
e de MARTA RIBEIRO.
STELA GONÇALVES DOS SANTOS, solteira, jornalista, brasileira, natural de Delfim
Moreira MG, nascida aos 11/11/1988, residente e domiciliada à Rua Herminio Pinto de
Noronha, 320, Santa Rosa - Itajubá - MG, filha de DIRCEU DOS SANTOS SIQUEIRA
e de SOLANGE GONÇALVES DOS SANTOS.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IZAIAS CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de ponte rolante,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 09 de março de 1974, residente e domiciliado Rua Francisco Simões Machado, nº
157, Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de REYNALDO CORRÊA e TERESINHA
LEITE CORRÊA.
MARLENE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado civil
divorciada, de 41 anos de idade, nascida em Caratinga-MG, no dia 14 de junho de
1980, residente e domiciliada Estrada Particular Daee, nº 896, Coméia,
Pindamonhangaba SP, filha de CLEUZA ÂNGELA PEREIRA. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteira, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de setembro de 1977, residente e domiciliado Rua Heitor Sneider, nº 43,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA e
TEREZINHA ALVES.
ROSIANE DE SOUZA SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgica,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de fevereiro de 1986, residente e domiciliada Rua Heitor Sneider, nº 43, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de JESUS SOARES e MARIA AUXILIADORA DE SOUZA
SOARES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS RIBEIRO DA VEIGA, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Recife-PE, no dia 17 de
dezembro de 1991, residente e domiciliado Rua Engenheiro Durival de Carvalho, nº
498, Campo Belo, Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL SIMÕES DA VEIGA e
SANARA BENIGNA OLIMPIO RIBEIRO DA VEIGA.
MARIA GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
policial militar, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de maio de 1993, residente e domiciliada Rua Engenheiro Durival de
Carvalho, nº 498, Campo Belo, Pindamonhangaba SP, filha de ANDRÉ LUIZ MARTINS
DE ALMEIDA e MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA MARTINS DE ALMEIDA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2022.

Ambulatório SUS de Especialidades aguarda 
assinatura para retomar 100% em março
Depois de cinquenta dias sem renovação contratual, serviço deve ser normalizado no próximo mês, 
com investimento na ordem de R$ 2 milhões; são 14 especialidades com sequência de parceria

Na tentativa de desafogar 
os atendimentos reprimidos 
da atenção básica de Lorena, 
a Santa Casa aguarda a assi-
natura do novo convênio com 
a Prefeitura para operar com 
100% do Ambulatório SUS de 
Especialidades. A renovação 
deve contar com o investimen-
to de aproximadamente R$ 2 
milhões por um ano.

Anunciado pelo secretário 
de Saúde, Adailton José Pinto, 
de que seria renovado até o 
final de janeiro, o Ambulatório 
segue ativo, mas atendendo 
apenas especialidades básicas 
como clínica geral, ortopedia, 
pediatria e psiquiatria. Essas 
consultas referentes ao resi-
dual do contrato encerrado em 
dezembro.

Segundo o superintendente 
da Santa Casa, Dario Costa, a 
demora na negociação “foi à 
questão do pleito mesmo, de 
um convênio de médio prazo”.

Costa explicou que foi defini-
do um contrato de 12 meses ao 
invés de três, como o anterior, 
um investimento de R$ 2,2 

Rafaela Lourenço
Lorena

milhões no ano. “Estipulamos 
que fazer por três meses fica 
ruim tanto para a Santa Casa 
quanto para a secretaria e prin-
cipalmente para a população, 
que começa um atendimento 
médico e daqui a pouco você 
para pelas questões legais até 
que regem o contrato”.

A superintendência solicitou 
à Saúde, nesta semana, um 
levantamento da regulação 
local, responsável pelos agen-
damentos de consultas ambu-
latoriais e exames diagnose, 
sobre a maior necessidade do 
município, para que as con-
tratações da equipe médica 
fossem iniciadas o quanto an-
tes. De acordo com a resposta 
imediata da secretaria, foram 
identificadas como de mais 
urgência as especialidades de 
ortopedia, endocrinologia e 
neurologia.

A fila de espera por atendi-
mento, que chegou a quatro 
mil pacientes no início deste 
ano, pode ser reduzida com as 
14 especialidades que serão 
novamente contratadas após 
a assinatura da documentação.

Dario frisou que quanto 
maior a produção do Am-
bulatório, mais a Santa Casa 

receberá, porém, o superinten-
dente acredita que a demanda 
não seja recorrente. “Ela tem 
altos e baixos. Agora tem uma 
demanda reprimida que vamos 
atender. Então os primeiros 

Pacientes na sala de espera no Ambulatório de Especialidades de Lorena, que aguarda assinatura de novo convênio com a Prefeitura

Fotos: Rafaela Lourenço

meses há uma demanda maior 
e depois disso vai entrando 
numa curva de desaceleração 
até atingir um patamar nor-
mal”, destacou, se referindo aos 
atendimentos de apoio às UBS’s 

(Unidades Básicas de Saúde).
A equipe de reportagem 

do Jornal Atos procurou o 
responsável pela pasta para 
um posicionamento sobre a 
retomada dos serviços, mas 

nenhuma resposta foi enviada 
até o fechamento desta edição.

A expectativa é de que o 
Ambulatório volte a operar 
com todas as especialidades 
na primeira semana de março.

Pinda acelera cemitério de Moreira César para esse semestre
Expectativa é concluir primeira fase e entregar espaço até o fim do ano; cemitério atual opera no limite da capacidade

Buscando aliviar o uso do 
cemitério municipal, Pindamo-
nhangaba anunciou que deve 
concluir, em maio, a primeira 
fase do cemitério de Moreira 
César. A obra, que foi anun-
ciada em novembro de 2019, 
deve eliminar a contaminação 
de lençóis freáticos.

Segundo o cronograma de 
ações, a primeira etapa con-
templa a edificação da área 
administrativa, quatro salas de 
velório, estrutura e instalação 
de gradil na área frontal, além 
de pintura, parte elétrica e hi-
dráulica. As laterais e os fundos 
serão fechados posteriormente. 
A área do cemitério é maior 
que 110 mil m², com possibili-
dade de expansão.

Com a finalização da primei-

ra fase elaborada pela empresa 
Convale, a segunda etapa ficará 
sob a responsabilidade da 
recém contratada Multivale.

É esperado que a segunda 
fase seja iniciada em julho e 
finalizada até o fim do ano. 
Segundo a secretaria de Obras 
e Planejamento, haverá ainda 
a construção de mais de 1,7 
mil lóculos para sepultamento 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

com tubulação instalada e filtro 
anaeróbico, abrangendo até 
cinco mil unidades.

De acordo com o Município, 
a empresa já começou o pro-
cesso de compra dos materiais 
necessários e também a contra-
tação de funcionários. "Toda a 
estrutura já virá pré-moldada, 
facilitando e acelerando a 
instalação, tudo já com aca-

bamento, pintura específica, 
de fácil higienização e outras 
características técnicas", asse-
gurou a responsável pela pasta, 
Marcela Franco.

Ela garantiu que na tubu-
lação haverá a troca de gás 
carbônico por oxigênio, o que 
favorecerá a decomposição 
em menor tempo, eliminando 
formação de chorume e con-

taminação do lençol freático.
Autorização – Após con-

cluir o trabalho estrutural, o 
próximo passo é conquistar a 
liberação da Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de 
São Paulo). Segundo Marcela, 
a cidade já possui a licença 
de instalação e o foco estará 
na licença de operação a ser 
validada pelo órgão.
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Buscando gerar oportuni-
dades de capacitação e imer-
são no mercado de trabalho, 
a Prefeitura de Aparecida, 
em parceria com o Novo 
Futuro Tech, movimento co-
ordenado pelo deputado es-
tadual Sérgio Victor (NOVO), 
lançou na quinta-feira (17) o 
programa Aparecida Tech, 
que oferece cursos gratuitos 
para formação de novos pro-
gramadores de forma online.

O projeto, que também 
atende as cidades de Pinda-
monhangaba, Monteiro Lo-
bato e Lorena, é ministrado 
pela Digital Innovation One, 
com cursos focados em pro-
gramação e desenvolvimento 
de software. Com o avanço 
das tecnologias, o setor vem 
apresentando uma alta de-
manda para contratação de 

profissionais qualificados. 
De acordo com um estudo 
realizado pela organização 
social Softex, estima-se que 
o Brasil terá um déficit de 
cerca de 408 mil profissio-
nais de tecnologia em 2022.

“Existem muito mais vagas 
abertas na área de TI do que 
profissionais qualificados. O 
setor pode ter um apagão se 
nada for feito para a forma-
ção de novos profissionais 
na área, prejudicando mui-
tas empresas que terão que 
interromper projetos por 
falta de equipe”, ressaltou 
o deputado estadual Sérgio 
Victor.

Em 2020, a cidade viveu o 
seu pior momento desde de 
sua emancipação. O prefeito 
Luiz Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (Podemos), reve-
lou que o município havia 
atingido 70% de sua popu-
lação desempregada. Com 
o Aparecida Tech, Piriquito 

acredita que haverá uma 
melhor chance de empregar 
pessoas em novos setores e 
depender menos do turismo.

“Não podemos parar neste 
mundo de conservadorismos 
(...), então quando vem uma 
oferta de uma política da 
Educação baseada na tecno-
logia e consequentemente 
na oferta de emprego e na 
própria plataforma, à medida 
que vai se especializando e 
o mercado te puxa, essa é 
visão de mundo novo que a 
gente tem que ter”, afirmou 
o prefeito.

As inscrições estão aber-
tas e podem ser realizas 
pelo site novofuturo.online/
aparecidatech. Para facilitar 
os estudos, a comunidade 
de programadores do Vale 
do Paraíba, DevJr, atenderá 
as dúvidas e pedidos de 
orientações em um grupo de 
alunos do Aparecida Tech no 
Whatsapp.

Fotos: Marcelo A dos Santos

Yakult Brasil anuncia investimento de R$ 60 milhões 
para atualização do parque industrial em Lorena

Com investimento de R$60 
milhões, a multinacional 
Yakult anunciou a moder-
nização do polo de Lorena. 
Entre as melhorias estão as 
atualizações e otimização das 
instalações e dos equipamen-
tos. O prazo para a entrega, 
divulgado pela empresa, vai 
até o primeiro semestre de 
2023. 

Inaugurado em 1999, o 
complexo industrial mantém 
cerca de trezentas vagas de 
trabalho para moradores da 
região. Na unidade, uma das 
únicas que produzem todo o 
portfólio de produtos em um 
mesmo polo, o investimento 
para qualificação do processo 
de produção já superou a mar-
ca dos R$ 150 milhões desde 
2013, quando foi realizada a 
primeira ampliação. 

Somente com o cronograma 
para segunda fase de obras, a 

empresa tem um investimento 
de aproximadamente R$ 20 
milhões, com o intuito de subs-
tituir a estrutura de maquiná-
rios como tanques de aço inox, 
usados na produção de leites 
fermentados, ampliação e ele-
vação do pé direito da sessão 
de mistura da matéria-prima 
e drenagem sanitária.

A modernização não inclui 
ampliar o grupo de funcioná-
rios. Mesmo sem abrir novos 
postos de trabalho, a unidade 
lorenense da Yakult ajuda 

O deputado Sérgio Victor acompanha fala do prefeito Piriquito durante apresentação do Aparecida Tech

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Thamiris Silva
Lorena

o município a manter bons 
índices na geração de empre-
gos com suas trezentas vagas 
ocupadas.

Lorena fechou o ano de 
2021 com saldo positivo de 
991 contratações. Já os dados 

Prefeitura lança Aparecida Tech com cursos de 
programação e desenvolvimento de software
Projeto em parceria com Novo Futuro Tech, movimento coordenado pelo deputado estadual Sérgio Victor

referentes ao mês de dezem-
bro do mesmo ano apontam 
que a cidade registrou um 
déficit, -145 de empregos ge-
rados, de acordo com o Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados).

Entre os setores mais em-
pregadores de Lorena, os 
segmentos mais destacados 
por prioridade é a indústria, 
seguida pelo comércio, servi-
ços, agropecuária e o parque 
universitário da cidade.

Sede da Yakult em Lorena; empresa anuncia investimento milionário para até o primeiro semestre de 2023

Fotos: Reprodução


