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Secretária de Saúde vistoria obra
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Atendimento da nova unidade do Poupatempo no shopping de Lorena
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Poupatempo inicia atendimentos em Lorena
Próximo à praça de alimentação do shopping da cidade, serviço deve ser agendado previamente

Anunciada pelo governador 
João Doria, em maio de 2021, 
a unidade do Poupatempo de 
Lorena iniciou os atendimentos 
presenciais, mediante agenda-
mento, nesta semana. Ainda 
sem inauguração oficial, os 
serviços são disponibilizados 
de segunda-feira à sábado. Na 
região, Cruzeiro tem expecta-
tiva de iniciar as atividades no 
próximo mês.

Entre os projetos apresen-
tados pelo Governo do Estado 
no último ano, como o “Viva 
o Vale”, de aproximadamente 
R$ 120 milhões distribuídos 
entre setores como a saúde, 
infraestrutura e segurança do 
Vale do Paraíba, as unidades 
do Poupatempo começam a 
sair do papel.

Em Lorena, o posto, que 
passou pela fase de testes na 
última semana com atendimen-
tos espontâneos, adaptação dos 
funcionários e efetivação do 
sistema no Eco Valle Shopping, 
iniciou os agendamentos para 
atender presencialmente na 
segunda-feira (21).

De acordo com a Prefeitura, 

Rafaela Lourenço
RMVale

inicialmente, a cidade oferecerá 
apenas serviços vinculados 
a programa como do Detran 
(Departamento Estadual de 
Trânsito) e secretaria de Edu-
cação do Estado de São Paulo. 
Os serviços municipais, como 
segunda via de IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
seguem com o setor de Tributa-
ção do Executivo. Os interessa-
dos devem agendar um horário 
pelo site poupatempo.sp.gov.br.

Ainda sem data definida para 
a inauguração oficial, Lorena 
segue com o funcionamento de 
segunda-feira à sexta-feira, das 
9h às 17h, e aos sábados das 9h 
às 13h. Em frente à unidade, os 
totens com o sistema digital e 
máquina de cartão são disponi-
bilizados ao público de acordo 
com o horário comercial do 
shopping.

Região – Anunciada no mes-
mo dia, 21 de maio de 2021, 
a unidade de Cruzeiro está 
pronta, aguardando a defini-
ção do Estado para a entrega 
oficial. Na cidade, os serviços, 
incluindo os municipais, serão 
ofertados no antigo prédio do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social). A expectativa da 
Prefeitura é de que a inaugura-
ção seja realizada em março.

Cruzeiro 
acelera obras 
nas ESF's da 
Zona Rural

Com um investimento 
municipal de R$ 300 mil, a 
secretaria de Obras e Servi-
ços Municipais de Cruzeiro 
segue com as reformas em 
cinco USF’s (Unidade de 
Saúde da Família) da zona 
rural. A Prefeitura preten-
de retomar atendimento à 
população em até quarenta 
dias.

A adequação dos prédios 
conta com obras para recu-
peração de paredes e pisos, 
trocas do mobiliário e parte 
elétrica nas unidades dos 
bairros Várzea Alegre, Bre-
jetuba, Entre Rios, Embaú 
Mirim e Passa Vinte.

Segundo a secretária de 
Saúde, Imaculada Conceição, 
as novas estruturas devem 
garantir os atendimentos 
de clínica médica, pediatria 
e ginecologia, além de apli-
cação de vacinas.

Durante as obras, os servi-
ços seguem sendo oferecidos 
nas unidades de prédios mu-
nicipais dos bairros rurais, 
como escolas municipais, 
além da unidade do Passa 
Vinte (que não oferecia os 
atendimentos dos postos 
em reforma) e ambulatórios, 
como a UBS 2 Zona Rural.

A proposta é qualificar 
o serviço de saúde para 
população dos bairros mais 
distantes. “Entendemos a 
relevância deste serviço, 
considerando que nestes 
locais tem uma população 
que tem mais dificuldade 
de acesso, até mesmo pela 
localização em que residem. 
É um projeto com o intuito 
de melhor atender a popu-
lação”, frisou a secretaria de 
saúde, Imaculada Conceição.

Os interessados podem 
acessar o site da Prefeitura 
para outras informações so-
bre o andamento das obras, 
supervisionadas pelo pre-
feito Thales Gabriel (PSD), o 
secretário de Obras, Paulo 
Félix, além de Imaculada 
Conceição.

Mais obras na saúde – Com 
um novo prazo de quatro me-
ses, a secretaria de Obras e 
Serviços Públicos retomou 
a reforma para ampliação 
da ESF (Estratégia Saúde da 
Família) da Vila Batista. A 
obra, que estava paralisada 
devido a quebra de contrato 
por conta da construtora que 
abandonou os trabalhos, tem 
o prazo final até maio.

Thamiris Silva
Cruzeiro

Saúde promete 
qualificar serviços 
para moradores 
de cinco bairros

Câmara convida Saúde e Frei 
Galvão a debater PS de Guará
Gestão do Pronto Socorro é alvo de debate após reclamações de atendidos; vereadores querem 
esclarecer dúvidas sobre demora em atendimentos e dificuldades com valores de insumos

A Câmara de Guaratinguetá 
oficializou o convite à secre-
tária municipal de Saúde, Ma-
ristela Macedo, e aos gestores 
do Hospital Frei Galvão, que 
administram o Pronto Socorro, 
na tentativa de esclarecer as 
reclamações feitas por mora-
dores pela demora no atendi-
mento médico. A proposta foi 
debatida na sessão do último 
dia 15 e confirmada na sessão 
desta terça-feira (22). Mas há 
queixas também da adminis-
tração do hospital, referentes 
aos valores contratuais defasa-
dos, após o registro da alta fre-
quente dos preços de insumos 
e medicamentos. Prefeitura e 
Frei Galvão mantêm ativas dis-
cussões sobre as prestações de 
serviços para o Pronto Socorro 
desde o início deste ano. Em 
janeiro, o hospital suspendeu 
parcialmente os atendimentos 
do PS sob alegação de ter atin-
gido sua capacidade máxima, 
em razão da demanda de pa-
cientes com síndromes gripais 
e da escassez de insumos e 
medicamentos, provocada pela 
alta dos preços. O Pronto Socorro de Guaratinguetá, que funciona atualmente nas dependências do Frei Galvão; Câmara convoca secretária e hospital para debate

Foto: Leandro Oliveira



23 DE FEVEREIRO DE 20222

Prefeitura de Guará retoma projeto 
educacional em parceria com a EEAR

O Pronto Socorro de Guará, que funciona atualmente nas dependências do Frei Galvão; Câmara convoca

Estado lança 
“Onda Limpa” 
para cidades 
do Litoral

Com a proposta de re-
abilitar as praias ainda 
durante o período de tem-
porada, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou, na 
última semana, um inves-
timento milionário para o 
Programa “Onda Limpa”. 
Ao todo, o Litoral Norte 
tem 22 praias impróprias 
para banho.

Somente no projeto de 
limpeza dos mares, foram 
investidos R$ 25,8 milhões, 
pelo esquema de tratamen-
to da região do Barra do 
Una. “Estamos inaugurando 
esse sistema de esgoto de 
Barra do Una, uma obra 
muito importante com 
investimento expressivo, 
de quase R$ 26 milhões. 
O nosso compromisso de 
preservação do meio am-
biente e, principalmente, 
a qualidade de vida das 
pessoas que vivem aqui, 
e daquelas que fazem o 
turismo em São Sebastião 
e em toda essa região”, 
ressaltou Doria.

Para Maresias foram 
destinados R$ 58 milhões, 
totalizando R$ 80 milhões 
em saneamento, qualidade 
da água, balneabilidade 
das praias, beneficiando 
moradores e turistas.

As obras atendem a uma 
demanda antiga dos mora-
dores locais. Em períodos 
de alta temporada em casas 
e pousadas o sistema da 
cidade fica sobrecarregado. 
O objetivo é atender ainda 
uma parcela significativa 
da população. Além de 
preservar este trecho li-
torâneo.

Conforme laudo da Ces-
teb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo), 
ao menos 22 praias es-
tão impróprias no Litoral 
Norte. Entre elas estão 
Itaguá, Toninhas, Enseada, 
Perequê-Mirim e Lázaro, 
em Ubatuba. Em Cara-
guatatuba, Martim de Sá, 
Tabatinga, Centro e Palmei-
ras, enquanto em Ihabela 
estão praia dos Barreiros, 
Itaquanduba, Itaguaçu, 
Perequê, Portinho e Saco 
da Cabela. São Sebastião 
possui duas inadequadas 
para banho, são elas São 
Francisco e Porto Grande.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Uma reunião entre repre-
sentantes da Prefeitura de 
Guaratinguetá e da EEAR 
(Escola de Especialistas da 
Aeronáutica) terminou com 
um acordo de cooperação 
firmado entre as partes 
para retomada do Profesp 
(Projeto Segundo Tempo, 

Forças no Esporte) na última 
quarta-feira (16). A parceria 
promete atender quinhentas 
crianças em situação de 
vulnerabilidade social em 
Guaratinguetá.

A reunião debateu o pro-
jeto, as benfeitorias para 
as crianças atendidas e o 
acordo de cooperação entre 
as secretarias de Educação e 
Esportes em conjunto com a 
EEAR. De acordo com o Exe-

cutivo, o objetivo da proposta 
é democratizar o acesso à 
prática cultural do esporte 
para promover o desenvol-
vimento integral de crianças, 
adolescentes e jovens.

Dos pontos listados pelo 
Município, constam ainda 
a formação dos jovens ci-
dadãos, afim de melhorar a 
qualidade de vida dos bene-
ficiados. O projeto propõe 
oferecer práticas esporti-

vas educacionais, para que 
as crianças e adolescentes 
mantenham uma interação 
efetiva que auxilie o desen-
volvimento integral.

“Super importante o nosso 
projeto em Guaratinguetá, 
com essa parceria com a 
escola de especialista onde 
temos quinhentas crianças 
em vulnerabilidade social 
trabalhando no contraturno 
dentro da escola, ajudando 

na formação dessas crianças. 
Orgulho muito grande para 
nós participarmos desse pro-
jeto”, destacou o brigadeiro 
da Aeronáutica, Antônio Luiz 
Godoy Mioni, em comunicado 
publicado pela Prefeitura.

Para a secretária de Edu-
cação, Elisabeth Sampaio, a 
retomada fortalece o núcleo 
educacional e estreita laços 
com alunos que estão em 
situação de dificuldades fi-
nanceiras e sociais. “Tem sido 
um sucesso estarmos com 
essa parceria com a Escola 
de Especialistas da Aeronáu-
tica, um projeto belíssimo, 
que as famílias valorizam 
e os alunos também. São 
alunos do quinto ano, de 11 
escolas, e nós temos certeza 
que cada dia o sucesso será 
maior, agora contando com 
a escola-cívico militar em 
Guaratinguetá”, citou Elisa-
beth, ao fazer referência a 
outra proposta educacional 
aprovada no município, da 
escola cívico-militar.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) citou que a retomada 
do projeto é importante para 
fortalecer o desenvolvimento 
educacional. “Ajudando no 
desenvolvimento das nossas 
crianças no lado do esporte, 
despertar a paixão pelo es-
porte e também os princípios 
e valores morais através da 
educação que recebem aqui, 
com a música, o esporte, e é 
importante para o caráter e 
desenvolvimento emocional 
das crianças”.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Prefeito, brigadeiro da Aeronáutica e secretários de Educação e Esporte assinam acordo de 
cooperação que deve atender até quinhentas crianças em situação de vulnerabilidade social

O prefeito de Guaratinguetá Marcus Soliva, que assinou projeto para atender quinhentas crianças em situação de vulnerabilidade social
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Doria anuncia 
pacote de obras 
de saneamento 
básico na região

Câmara convida Saúde e Hospital Frei Galvão 
para discussões sobre o PS de Guaratinguetá
Gestão do Pronto Socorro é alvo de debate após reclamações de atendidos; vereadores querem 
esclarecer dúvidas sobre demora em atendimentos e dificuldades com valores de insumos

A Câmara de Guaratinguetá 
oficializou o convite à secretá-
ria municipal de Saúde, Ma-
ristela Macedo, e aos gestores 
do Hospital Frei Galvão, que 
administram o Pronto Socorro, 
na tentativa de esclarecer as 
reclamações feitas por mora-
dores pela demora no atendi-
mento médico. A proposta foi 
debatida na sessão do último 
dia 15 e confirmada na sessão 
desta terça-feira (22).

Mas há queixas também da 
administração do hospital, refe-
rentes aos valores contratuais 
defasados, após o registro da 
alta frequente dos preços de 
insumos e medicamentos.

Prefeitura e Hospital Frei 
Galvão mantêm ativas discus-
sões sobre as prestações de 
serviços para o Pronto Socorro 
desde o início deste ano. Em 
janeiro, o hospital suspendeu 
parcialmente os atendimen-
tos do PS sob alegação de 
ter atingido sua capacidade 

máxima, em razão da grande 
demanda de pacientes com 
síndromes gripais e da escassez 
de insumos e medicamentos, 
provocada pela alta dos preços. 
A interrupção durou um dia, 
após reunião entre as partes 
que determinou a retomada 

dos serviços.
Mas a gestão do Pronto 

Socorro voltou a ser colocada 
em xeque uma semana depois 
do primeiro entrave. Enquanto 
a gestão do hospital apresen-
tou os motivos da suspensão 
parcial dos atendimentos, a 

Prefeitura informou que foi 
surpreendida com “entraves ju-
rídicos” que impediam a conti-
nuidade do acordo e confirmou 
a abertura de um chamamento 
público para contratação de 
uma organização social para 
administrar o PS.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Desde então, o Pronto So-
corro permanece sob gestão 
do Hospital Frei Galvão e é 
a principal porta de entrada 
de emergência e urgência 
no município, que também 
recebe pacientes de outras 
cidades. Na Câmara, a pauta 
ganhou força após a ses-
são do último dia 15. Os 
vereadores confirmaram 
que têm recebido queixas 
de moradores sobre demora 
nos atendimentos, durante 
defesa do requerimento de 
Fabrício Dias (MDB). Marcelo 
da Santa Casa (PSD) pediu que 
a Casa oficializasse convite 
aos gestores do Hospital e 
a secretária de Saúde, para 
sabatina na Casa.

“Em virtude dos sérios 
problemas apresentados 
no Pronto Socorro, que fun-
ciona nas dependências do 
Hospital Frei Galvão, que se 
arrastam e se agravam desde 
o último ano, tenho insistido 
nas discussões na Câmara, os 
quais propus diversos reque-
rimentos. As discussões, assim 
sendo, têm sido constantes”.

O parlamentar contou ain-
da que a sessão tem como 
objetivo “colocar os proble-
mas na mesa, ouvirmos os 
dois lados, questionarmos e 
procurássemos uma saída, 
com uma solução para os 
principais problemas”.

A sessão foi marcada para 
o próximo dia 8. São aguarda-
dos representantes da secre-
taria de Saúde e do Hospital 
Frei Galvão.

Foto: Leandro Oliveira



23 DE FEVEREIRO DE 2022 3

Prefeitura de Aparecida publica 
novo decreto de emergência 
para áreas afetadas por chuvas
Bairros dos Motas e Bonfim estão entre os mais prejudicados; Exército 
firma acordo para auxiliar município para recuperar oito pontos críticos

A Prefeitura de Aparecida 
publicou um decreto de 
emergência no último do-
mingo (18), após um longo 
período de intensas chuvas 
que castigaram a cidade 
entre os dias 16 de janeiro 
e 15 de fevereiro. Entre as 
regiões mais afetadas estão 
os bairros de Bonfim e Motas.

O acesso ao bairro dos Mo-
tas está interditado desde o 
último dia 2, quando parte da 
estrada na zona rural cedeu 
após uma forte pancada de 

chuva. A Defesa Civil do mu-
nicípio decidiu interditar a 
estrada por falta de seguran-
ça da via, tanto para quem 
trafega com veículos como 
para quem transita a pé. 
Foi iniciado um trabalho de 
recuperação do acesso, mas 
que ainda não foi concluído.

Para chegar até o bairro 
os moradores precisam aces-
sar a região pela cidade de 
Guaratinguetá. O bairro dos 
Motas foi um dos que mais 
sofreram com as chuvas, as-
sim como o Bonfim, também 
castigado por enxurradas 
desde janeiro.

Com a publicação do de-

creto, o prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, o ‘Piriquito’ 
(Podemos), autoriza a mobi-
lização de todos os órgãos 
municipais para atuarem sob 
coordenação da Defesa Civil 
de Aparecida, na reconstru-
ção das áreas mais afetadas 
pelos temporais. Estão au-
torizadas ainda campanhas 
de arrecadação de recursos 
para fortalecer a assistência 
aos moradores vítimas das 
tempestades.

O documento cita ainda 
que os agentes da Defesa 
Civil poderão determinar a 
evacuação de moradores, 
caso o imóvel esteja em 
área considerada de risco 
iminente.

Com base na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, a Pre-
feitura também confirmou 
a dispensa de licitação para 
o período de vigência do 
decreto, que foi fixado para 
180 dias.

O coordenador da Defesa 
Civil de Aparecida, Allan 
Siqueira, foi procurado pela 

Leandro Oliveira
Aparecida

reportagem do Jornal Atos, 
mas não pôde atender. Em 
entrevista à Rádio Pop, ele 
revelou que, de forma emer-
gencial, houve a definição 
da convocação do Exército 
para auxiliar nos reparos. “O 
segundo batalhão já mandou 
um grupo de reconhecimen-
to, estivemos percorrendo 
toda a região dos Motas e 
Bonfim vendo os pontos crí-
ticos, e o Exército agora está 
preparando o relatório que 
vai mostrar nossas opções, 
o que eles podem nos ajudar 
para retornar à situação a 
normalidade”.

Ainda de acordo Siqueira, 
mesmo com a baixa de chu-
vas nesta semana, as con-
dições de tráfego nas duas 
regiões estão melhores, mas 
existem ainda oito pontos 
críticos para trafegabilida-
de de veículos. Os reparos 
podem começar na próxima 
semana, já que o solo das 
duas áreas permanece en-
charcado e impróprio para 
trabalhos.

Obra de acesso a bairro da zona rural de Aparecida; decreto tenta acelerar trabalhos em áreas de risco com apoio de homens do Exército

Fotos: Reprodução PMA

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

GALERIA VERAS

LEI ORDINÁRIA N.º3.980 DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO, A IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 
DE RETENÇÃO E RECUO EXCLUSIVO PARA MOTOCICLETAS E 
BICICLETAS NAS VIAS PÚBLICAS EQUIPADAS COM SEMÁFOROS 
NO MUNICÍPIO.
LEI ORDINÁRIA N.º3.983 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE O COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E 
A DOAÇÃO DE EXCEDENTES DE ALIMENTOS PARA O CONSUMO 
HUMANO.
LEI ORDINÁRIA N.º3.984 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DISPONIBILIZAR UMA 
PLATAFORMA ONLINE PARA TELEATENDIMENTO A PACIENTES 
COM SEQUELAS DA COVID-19 PARA DESENVOLVIMENTO FÍSICO-
FUNCIONAL POR MEIO DE ATIVIDADES FISIOTERAPÊUTICAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI ORDINÁRIA N.º3.985 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O PROGRAMA DE 
SUPORTE EMOCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LORENA.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LORENA

LEIS - DECRETOS - RESOLUÇÕES

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 03/2022 PROC. Nº 48/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para locação de um analisador totalmente automatizado de 
hemoglobina pela metodologia HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance) novo 
de primeiro uso, determinando a porcentagem de A1, A1c, A2, F, S e C, no mínimo, pelo 
período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 11 de Março de 2022, no Prédio
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 04/2022 PROC. Nº 51/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Contratação de empresa 
especializada para locação de contador automatizado de células, pelo período de 12 meses, 
a realizar-se às 09h30min do dia 10 de Março de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 04/2022 – PROC. Nº 52/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços, do tipo empreitada por preço unitário, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviços de engenharia para término das obras de construção da 
creche/escola Comerciários – Bairro dos Comerciários II, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 14 de Março de 2022, na 
Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046,
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 37/2022 SUP – 641/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de remanejamento de estruturas/componentes 
semafóricos e instalação semafórica na Avenida Targino Vilela Nunes x Avenida Presidente 
Eurico Gaspar Dutra, para atender as necessidades da Secretaria de Trânsito, que serão 
prestados nas condições estabelecidas neste contrato e na proposta, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: CONTRANSIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME -
CNPJ: 00.390.052/0001-11 -VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais)-VIGÊNCIA: 03 
(três) meses -DATA DA ASSINATURA:21/02/2022

Sindicato dos Servidores Municipais 
de Guaratinguetá

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá, em cumprimento aos ditames estatutários vem 
através deste CONVOCAR todos (as) trabalhadores (as) da CODESG – 
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá para a assembleia geral 
extraordinária que acontecerá no dia 25 de Fevereiro de 2022, na sede da 
CODESG, LOCALIZADO a Avenida Prof. João Rodrigues Alckmin, 670 – Beira 
Rio II - Nesta, em primeira convocação às 06h30min com 50% mais um dos 
associados e em segunda convocação às 07h00min com qualquer numero dos 
presentes e que terá a seguinte ordem do dia:
1 – Apresentação e votação das propostas para o acordo coletivo de trabalho 
2022/2023.
                                 

Jose Eduardo Ayres
Presidente do SISEMUG

Guaratinguetá, 22 de Fevereiro de 2022.
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