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Servidores vão à sessão pedir apoio de vereadores em busca de ampliação do reajuste anunciado em Pinda

Servidores cobram apoio 
da Câmara por reajuste 
salarial de 20% em Pinda
Grupo de funcionários aposta em ajuda parlamentar para expandir 
diálogos com Município; reajuste de 2022 já foi anunciado em 11%

Um aumento salarial de 20%. 
Essa é a meta de um grupo de 
servidores de Pindamonhanga-
ba, que protestou nesta semana 
para pressionar vereadores por 
um diálogo com a Prefeitura. 
O anúncio do reajuste foi feito 
ainda no último mês, estabele-
cido em 11%. De acordo com 
os dirigentes do grupo, uma 
comissão foi montada no dia 
9 de fevereiro para avançar 
com a proposta. Segundo eles, 
a Prefeitura possui saúde 
financeira para conceder o re-
ajuste de 20%, pois o aumento 
anunciado “não está entrando 
o repasse de 2020”. Os tra-
balhadores apontam ainda o 
poder de compra afetado pela 
inflação, como um dos meios 
de justificativa. O grupo arti-
cula com outros sindicatos da 
região por uma movimentação 
direcionada.
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Ballerini 
anuncia 
obras para 
Vila Geny

Prevendo um investimento 
superior a R$ 2 milhões, a 
Prefeitura de Lorena anun-
ciou na quinta-feira (10) um 
pacote de obras de melho-
rias para os moradores da 
Vila Geny. Além de garantir 
avanços nas áreas do Lazer 
e da Segurança Pública, a 
medida busca evitar que a 
região continue sofrendo com 
alagamentos. O Município 
revelou que o pacote de obras 
foi apresentado às famílias do 
bairro durante uma reunião 
na na quarta-feira (9), na sede 
da Associação dos Moradores 
da Vila Geny.

Líquido precioso!
Região registra filas em 
postos de combustível

Com o anúncio do au-
mento de 18%, os postos 
de gasolina na RMVale 
(Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte) registraram 
longas filas na noite da 
quinta-feira (10). Moto-
ristas buscavam garantir 
combustível a preço mais 
baixo. Cidades como Pin-

damonhangaba, Lorena, 
Guaratinguetá, Cruzeiro, 
Caraguatatuba e São Se-
bastião registraram longas 
filas. Em Pindamonhangaba, 
ao menos três postos de 
gasolina tiveram alto fluxo 
de atendimento, gerando 
demora acima do normal 
para abaster.
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Fila em posto de Pindamonhangaba; região sente impacto de aumento

Cachoeira projeta mutirão com 
exames de ultrassonografia
para reduzir a fila de espera

Com o intuito de amenizar a 
fila de espera no atendimento 
do SUS (Sistema Único de Saú-
de), causada pela pandemia 
de Covid-19, cidades da região 
estão projetando e oferecen-

do serviços com alternativas 
mais ágeis. Em Cachoeira 
Paulista, a Prefeitura realiza 
neste sábado (12), o Mutirão 
da Saúde.
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Regional de Cruzeiro avança 
com licitação e projeto do 
Tripé da Saúde fica para maio

O Hospital Regional de 
Cruzeiro teve um novo e 
importante progresso nesta 
semana: o processo licitatório 
para contratação da empresa 
responsável pelas obras. Com 
cerca de 26% de redução nos 
custos, a unidade aguarda a 
segunda etapa do certame. 
O Estado aposta na unidade 
para atendimento de 17 ci-
dades. Anunciado em maio de 
2021 pelo governador João 

Doria (PSDB), o HR pode ser 
arrematado em cerca de R$                                                                             
117 milhões, ao invés do 
orçado em R$150 milhões, 
informação repassada pelo 
prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), que 
esteve em São Paulo com a 
secretária de Saúde, Imacu-
lada Conceição Magalhães, 
para acompanhar o processo 
licitatório.

Guaratinguetá recua após 
intervenção da promotoria 
e prorroga contrato do PS 
com o Hospital Frei Galvão

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSC), confirmou 
em entrevista ao Atos no Rádio 
da última quinta-feira (10) que 
o Pronto Socorro do município 
permanecerá sob administra-
ção do Hospital Frei Galvão. 
A confirmação ocorre quase 
uma semana após a Prefeitura 
ter concluído a licitação emer-
gencial para gestão do OS, que 
terminou com vitória de uma 
organização social, o INCS (Ins-
tituto Nacional de Ciências da 

Saúde). A licitação foi aberta 
no início do ano, após o Mi-
nistério Público pedir uma 
solução ao Executivo sobre 
a administração e prestação 
de atendimentos no Pronto 
Socorro Municipal. A pauta 
veio à tona depois que o Hos-
pital Frei Galvão suspendeu 
parcialmente os atendimen-
tos no PS, sob alegação de 
ter atingido sua capacidade 
máxima de serviços.
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Potim anuncia sede própria 
para o Corpo de Bombeiros

Ampliando o atendimento à 
saúde, a Prefeitura de Potim 
anunciou a chegada de uma 
unidade própria do Corpo 
de Bombeiros. De acordo 
com o Gabinete, a ação já foi 
publicada no Diário Oficial. 
O planejamento municipal 
é para que a unidade fique 
na entrada da cidade, onde 
funcionava o antigo “prédio 
da caixa d’água”. Ainda sem 
especificar o valor exato do 
investimento, o chefe de Ga-

binete, Waldir Amaro, afirmou 
que a ação é válida. Atual-
mente, Potim depende das 
unidades de Guaratinguetá e 
Aparecida, mas a expectativa 
é que o cenário seja alterado 
em breve. O local que deve se 
tornar a sede dos Bombeiros 
passará ainda por processo de 
reforma e deve receber nova 
pintura, além de adaptações 
necessárias para atender os 
militares.
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Silveiras calça 
estradas para 
seu turismo e 
agropecuária

Contando com investimento 
de cerca de R$ 250 mil, Silvei-
ras iniciou o calçamento da 
estrada de acesso ao bairro 
Calunga, um dos principais 
pontos de produção agrope-
cuária da cidade. A ação tenta 
garantir mais segurança aos 
moradores e turistas que tra-
fegam pela região.
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FEDERAÇÃO: A NOVA 
JABUTICABA

Dizem que jabuticaba é uma fruta 
genuinamente brasileira.

Há controversas.
A federação de partidos é um jei-

tinho brasileiro.
Não há controversas.
Para escapar da futura regra de 

desempenho os partidos combinam 
alianças de modo a formar uma força 
política de atuação conjunta para 
concorrer ou pelo menos dividir a 
influência do Centrão sobre as ações 
do presidente da República na próxi-
ma eleição.

À primeira vista, parece que o 
objetivo é não ter um centrão único, 
mas vários centrões.

Até o momento, a grande movi-
mentação política é a renovação do 
Congresso Nacional, no mais, os dois 
sonolentos candidatos à presidência 
da República aguardam o despertar 
de uma terceira opção.

Por enquanto, nenhum dos candi-

datos fez menção de como pretendem 
lidar com um Congresso que - manda 
e desmanda - e só cumpre as decisões 
judiciais quando quer, distribui recur-
sos em benefício próprio, os donos do 
pedaço.

Se o presidente eleito imagina que 
governará com tranquilidade, ter um 
centrão para chamar de seu, se prepa-
re para enfrentá-lo ou ter a coragem 
de elaborar uma reforma do sistema 
político-eleitoral

que já perdeu a sua validade, ficou 
caduco e não atende mais as necessi-
dades do país.

Caso contrário, a certeza de que 
tudo está como antes, como no quartel 
de Abrantes!

E a governabilidade?
O nosso sistema político-partidário 

apresenta-se como um cipoal de leis, 
processos e requisitos judicantes.

Com 36 partidos (existem 36 
ideologias políticas?), com mais 
umas duas dezenas com pedido de 
aprovação e os estímulos para a sua 
multiplicação, o fundo partidário, 
horário gratuito na mídia – um ne-
gócio bem-sucedido -, inevitável que 
os governos se alinhem em torno de 
uma estratégia de coalizações para a 
governabilidade.

De passagem, boa parte dos par-
tidos políticos sujeitos ao controle de 
famílias ou grupos políticos que se re-
vestem de vocação patriótica e cívica.

Daí, a perda da representatividade, 

diante da fragilidade do sistema elei-
toral quanto a escolha dos candidatos 
não produzindo o natural lastreamento 
da legitimidade do mandato.

O mandato perde a justa expressão 
e força na medida que a represen-
tatividade não atinge mais os seus 
objetivos.

A quantidade de partidos e a falta 
de legitimidade da representação 
produzem coalisões improvisadas 
com a finalidade de assegurar a go-
vernabilidade.

A governabilidade torna-se em uma 
oportuna negociação de votos e cargos 
à margem dos encargos da gestão pú-
blica, ao largo das questões essenciais 
de governo, de políticas públicas, de 
ações administrativas que devem ser 
consideradas na partilha dos cargos e 
privilégios.

O presidencialismo de coalizão 
criada pelo sociólogo, cientista político 
e escritor, Sergio Abranches, subordina 
as ações de governo e uma mobilização 
de votos para a constituição do que 

chamamos de “base aliada”.
Entretanto, a dinâmica da gover-

nabilidade impõe uma revisão perma-
nente das inclinações políticas dentro 
e fora dos partidos.

Como formular uma reforma polí-
tica, com legisladores que não estão a 
fim de patrocinar uma reforma política 
que reduza os desequilíbrios que com-
prometem a nossa jovem democracia 
e as pretensões republicanas.

A elaboração de uma reforma que 
nos remeta para o futuro e próximos 
governos.

 Ação efetiva que desenvolva a 
“cultura política” do povo brasileiro, 
livrando-o de massa de manobra na 
ocasião das políticas populistas e presas 
fácil das velhas promessas e do assédio 
de candidatos.

Dotar a sociedade de uma cultura 
democrática que alcance, por mera 
responsabilidade política, o rechaço de 
falsas promessas.

O país precisa de reformas políti-
cas para melhorar a governabilidade 
e a formação de maiorias estáveis, a 
adoção do sistema eleitoral distrital 
misto e da modernização da legislação 
dos partidos permitindo a renovação 
política.

A crônica dificuldade para a for-
mação de maiorias estáveis, desde a 
democratização do país, origem da in-
governabilidade e instabilidade política 
e pedidos de impeachment!

Ver para crer!

   A quantidade de partidos e a falta de 
legitimidade da representação produzem 
coalisões improvisadas com a finalidade 

de assegurar a governabilidade

“Gostaria de lembrar 
que no meio de 

presidentes que estão lá e dos que 
estarão, há o Congresso Nacional”

Arthur Lira, presidente da Câmara

Política a conta-gotas...
Monitoramento

Independente da correria elei-
toral de 2 de outubro envolver 
postulantes como Regis Yasumura, 
Fabrício da Aeronáutica e Cabo 
Samuel, ambos estão atentos nas 
movimentações de Junior Filippo, 
João Vaz, Edson Riccomi e, por 
mais improvável que seja, em Ce-
lão, e ainda na Pop Star da Câmara, 
que se articulam para disputar a 
Prefeitura de Guaratinguetá. Se-
gundo o pessoal do Ponto Chique, a 
lista de interessados em administrar 
o orçamento municipal a partir de 
2025 deve aumentar. 

E por falar em eleição...
...que ninguém no mercado po-

lítico de Guará se engane achando 
que o vereador Marcelo Coutinho 
– Celão, está deletado do cenário 
eleitoral ou que tenha perdido seus 
eleitores por conta da fase crítica 
que está passando. Informações da 
periferia da cidade dão conta que 
ele estará ativo e com saúde jurídica 
para disputar em 2024.

Artilharia pesada
É voz corrente na periferia 

política de Guará que enfrentar a 
artilharia do prefeito Marcus Soliva 
no processo de sucessão não será 
‘mamão com açúcar’, como imagi-
nam alguns cientistas da Praça. Se-
gundo os bem informados, além do 
maior conjunto de obras já visto em 
8 anos de mandato e nomes capazes 
de garantir a continuidade de muitos 
projetos de desenvolvimento do 
município, os governistas contam 
com o percentual de aprovação da 
administração pública. Perguntem 
ao Malvadeza, que é da área imo-
biliária...

  
Alinhamento positivo

Quem subiu no prestígio político 
nos últimos meses em Pinda foi 
o vereador Carlos Moura Magrão 
(PL), que tem demonstrado cada 
vez mais sintonia e afinação com o 
prefeito Isael Domingues. Um dos 
pontos positivos para o vereador é 
seu desempenhado fazendo as vezes 
de líder do Governo na Câmara, 
defendendo e explicando os projetos 
do Executivo. Ao que tudo indica, 
Magrão reconquistou o espaço na 
base governista e se firma como 
importante liderança da cidade em 
seu terceiro mandato.

Saia justa
Parece que o vereador Herivelto 

Vela (PT) está com muita dificulda-
de de explicar o motivo pelo qual foi 
o único vereador que votou contra o 
projeto de lei do Executivo que traz 
novas regras para a arrecadação da 
Contribuição de Iluminação Pública 
(CIP), como medida para fomentar a 
economia das grandes empresas da 
cidade. O aparente descontrole de 
Vela ficou evidente quando ao tér-
mino da sessão abriu uma live onde 
proferiu palavras de baixo calão 
contra o vereador Magrão, por ter 
posicionamento diferente ao dele.

Não convidem para...
...a mesma picanha – Os verea-

dores Carlos de Moura – o Magrão 
do PL e Herivelto Vela do PT, ainda 
que o churrasqueiro seja o presiden-
te Cal – com toda sua calma – e a 
churrascada for para passar a limpo 
a autonomia do voto e alinhamento 
político no plenário da Câmara de 
Pinda...

Contra emprego?
Ainda sobre Vela (PT), ele esteve 

na inauguração da ampliação da 
Novelis recentemente, e ouviu com 
seus próprios ouvidos o apelo da 
multinacional pela importância da 
aprovação do projeto. Nas esqui-
nas do Mercadão de Pinda, ele foi 
o assunto da semana; a população 

Críticas & dificuldades
Em passagem pelo Atos no Rádio nesta quinta-feira, o prefeito Marcus 

Soliva falou dos desafios de várias cidades, defendeu a preocupação do colega 
Thales Gabriel em iniciar as obras do Hospital Regional em Cruzeiro antes 
do período eleitoral e, a curto prazo para Guaratinguetá, o funcionamento da 
UPA 3 como Pronto Socorro, seguida da instalação de um setor para neonatal 
– equipado com UTI – e a construção de uma nova maternidade anexa à Santa 
Casa, com recursos de R$ 4 milhões do Governo Federal.

Tom crítico – Sobre a morosidade do governo do Estado em liberar as 
especialidades de atendimento de alta complexidade para as cidades de Cru-
zeiro, Lorena e Guaratinguetá, conforme havia prometido há cerca de um ano, 
o prefeito se mostrou indignado, porque dispensou também o plano de trans-
formar provisoriamente o hospital Frei Galvão em Regional, até que o prédio 
definitivo fique pronto.

Fortalecimento da região – Soliva defende a integração dos Vales da Fé e 
Histórico nas reivindicações junto aos governos nas demandas regionais e até 
eleitorais – porque existe a falta de representação da região na ALESP. “Temos 
mais de 600 mil eleitores de Aparecida a Bananal, e há muito não elegemos depu-
tados estaduais do nosso circuito de cidades para nos representar”, argumentou.

Em entrevista ao Atos, Marcus Soliva não descarta permanência na política pós mandato

está perguntando: o que faltou para 
ele votar sim? Ah! estão taxando o 
vereador de ser contrário à geração 
de empregos na cidade. Vai ter que 
explicar essa, hein companheiro!

Corra que o ‘leão’ pega!!!
Quem está devendo explicações 

em Piquete, em especial no Legis-
lativo, é o vereador Cleber Mateus 
(PL), por suspeita de sonegação de 
impostos. Segundo o pessoal da 
Praça da Bandeira, possivelmente 
ele tenha se confundido ao informar 
seus rendimentos oriundos de duas 
fontes distintas. A expectativa dos 
eleitores é para as próximas sessões 
de Câmara, para ver se os vereado-
res vão solicitar uma investigação 
sobre o assunto...

O que muitos querem saber
É verdade que em Lorena tem 

um rio milagroso que enriquece 
devotos de ‘são real’? Rolou na feira 
do Bairro da Cruz, no último domin-
go, que aquele famoso ex-vereador 
encheu os bol$o$ na operação lim-
peza Rio Mandi. Para quem entende, 
um pingo é letra...

Novidade no mercado
O presidente da Câmara Gu 

Castro, foi um dos protagonistas 
do maior recurso conquistado por 
um vereador em Aparecida. Junto 
aos colegas Marcio Almeida (Gua-
ratinguetá) e Bigorna (Roseira), 
eles reuniram respectivamente os 
três prefeitos – Luiz Carlos – o Pi-
riquito, Marcus Soliva e Fernando 
Siqueira – para as assinaturas de um 
convênio tríplice com a Secretaria 
de Agricultura do Estado, no valor 
de R$ 4,8 milhões, para obras de 
perenização de 34 quilômetros da 
Estrada dos Motas, que interligam 
os municípios. Se alguém na Terra 
da Padroeira tinha dúvidas sobre Gu 
Castro ter projeção futura, já aderiu 
a maioria...

Escassez
Em análise geral em Cruzeiro 

sobre pluralidade de nomes que 
‘reúnam condições’ de disputar a 
próxima Prefeitura, a especulação 
política não enxerga, até o momen-
to, nenhum postulante ao ponto 
de empolgar a torcida no bloco da 
adormecida oposição, muito menos 
entre os governistas do palanque de 
Thales Gabriel.

E por falar em Thales...
...Gabriel – até a oposição con-

corda que seu número de acertos 

frente à Prefeitura de Cruzeiro 
tem sido a cima da média, porém, 
quando o assunto é sucessor, ainda 
não tem um nome que extraia um 
suspiro de exclamação dos eleitores. 
E detalhe, quem de fato poderia ser 
sua aposta segura, não poderá ser 
candidata. É consanguínea...

Carreira solo
O vereador Diego Miranda bem 

que tem se esforçado em sua carreira 
solo para viabilizar sua candida-
tura em 2024, depois que de auto 
independeu da bancada governista. 
Procura os eleitores por toda cidade, 
conversa, anota pedidos, discute 
problemas, ouve opiniões, mas... as 
coisas viram, porque quando precisa 
de uma solução, tudo cai no colo do 
prefeito. Exemplo: a ‘roleta russa’ 
pela presidência da Câmara de Cru-
zeiro. Na disputa com, quer dizer 
contra, os colegas Higmar, Fafa e 
Paulo Filipe, nesta hora, uma ‘prece 
a São Gabriel’ ajudaria muito...

Tiro no pé!!!
Circula pelas esquinas de Lorena 

que aquele secretário que tenta sair 
na foto como o ‘senhor benfeitor’, 
que faz de seu trabalho um teatro 
buscando ser mais importante que o 
próprio prefeito, jamais imaginaria 
que estaria atirando no próprio pé. 
De tanto acenar para a plateia e com 
aplausos excessivos de meia dúzia 
de vereadores 'baba ovo', acabou 
chamando atenção até do Ministé-
rio Público. Parece que o promotor 
de Justiça lembrou dele dias atrás, 
e pediu para checar os trâmites 
da sentença de improbidade que 
foi premiado quando pa$$ou pela 
Câmara...

Show do milhão
A semana foi de boas notícias, do 

Governo do Estado, para o prefeito 
Sylvio Ballerini. O convênio Nova 
Frota, que libera aos municípios 
até seis veículos funcionais para 
as Prefeitura – retroescavadeira; 
kit agrícola composto por trator e 
várias implementos acoplados; van 
de transporte com acessibilidade; ca-
minhão ‘pipa’ e basculante – rendeu 
100% para Lorena, ou seja, todos. 
Também foram liberados R$ 2 mi-
lhões para recuperação da estrada ru-
ral Tito Vilela Nunes, e cerca de R$5 
milhões para obras de drenagens e 
desassoreamento dos rios Mandi, 
Taboão e lagoa do Parque Ecológico 
do Taboão. Sylvinho comemorou e 
ainda batalha para os recursos pro-
metidos à Santa Casa local.
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Guará recua após intervenção da promotoria 
e prorroga contrato do PS com Frei Galvão
Hospital continua à frente do PS após Executivo concluir licitação que teve vitória de organização social

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSC), 
confirmou em entrevista 
ao Atos no Rádio da última 
quinta-feira (10) que o Pronto 
Socorro do município perma-
necerá sob administração 
do Hospital Frei Galvão. A 
confirmação ocorre quase 
uma semana após a Prefei-
tura ter concluído a licitação 
emergencial para gestão do 
OS, que terminou com vitória 
de uma organização social, o 

INCS (Instituto Nacional de 
Ciências da Saúde).

A licitação foi aberta no 
início do ano, após o Mi-
nistério Público pedir uma 
solução ao Executivo sobre 
a administração e prestação 
de atendimentos no Pronto 
Socorro Municipal. A pauta 
veio à tona depois que o Hos-
pital Frei Galvão suspendeu 
parcialmente os atendimen-
tos no PS, sob alegação de 
ter atingido sua capacidade 
máxima de serviços. 

Em coletiva de imprensa, a 
diretoria da unidade hospita-
lar informou que os valores 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

contratuais estavam defasa-
dos. A Prefeitura, por sua vez, 
informou que o Hospital não 
tinha CND (Certidão Negativa 
de Débitos) e, por isso, teria 
que abrir uma nova licitação.

O certame foi concluído na 
última semana e a INCS foi 
a vencedora. A organização 
social presta serviços em 
unidades de saúde de São José 
dos Campos e ofertou a me-
lhor proposta dentre as con-
correntes para administrar o 
Pronto Socorro, mas Soliva 
afirmou ao Jornal Atos, uma 
semana depois, que a Justiça 
deu aval para que o contrato 

entre Prefeitura e Frei Galvão 
fosse prorrogado, mesmo com 
a ausência da CND por parte 
do Hospital. “Agora veio uma 
decisão do juiz que autoriza 
a prorrogação desse contrato 
em um período que a gente 
faça a abertura da UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
com uma OS (Organização 
Social), sem CND mesmo. A 
Justiça pode, nós não pode-
mos”, destacou.

De acordo com Soliva, a per-
manência com prorrogação 
de contrato com o Hospital 
Frei Galvão pode facilitar a 
tramitação para mudança dos 

novos atendimentos emer-
genciais e urgentes para a 
UPA da rua Rangel Pestana. A 
previsão é de que a mudança 
ocorra entre 60 e 90 dias. 
Para os serviços da UPA, a 
Prefeitura abre os processos 
licitatórios para gestão da 
unidade e para retaguarda 
hospitalar.

Atualmente – Os serviços 
de urgência e emergência 
permanecem no Hospital Frei 
Galvão, no prédio usado como 
Pronto Socorro Municipal. Os 
serviços seguem mantidos 
pela equipe médica e de enfer-
magem do próprio hospital e 

devem durar mais três meses.
Futuramente – Segundo o 

prefeito, os atendimentos de 
pediatria e materno-infantil 
continuarão no Frei Galvão. 
“Dentro da estrutura que 
nós temos no novo Pronto 
Socorro, não teremos a UTI 
Neonatal. A Santa Casa não 
tem UTI Neonatal”.

O Hospital Frei Galvão foi 
procurado pela reportagem 
do Jornal Atos para comen-
tar a informação divulgada 
por Marcus Soliva. "Con-
cordamos com a posição da 
Prefeitura", frisou a direção 
do HFG.

Ballerini anuncia obras 
para atender pedido por 
melhor de infraestrutura
e segurança no Vila Geny
Com investimento de mais de R$ 2 milhões, ação tem 
missão de atender pedidos como acabar alagamentos

Prevendo um investimento 
superior a R$ 2 milhões, a 
Prefeitura de Lorena anun-
ciou na quinta-feira (10) um 
pacote de obras de melho-
rias para os moradores da 
Vila Geny. Além de garantir 
avanços nas áreas do Lazer 
e da Segurança Pública, a 
medida busca evitar que a 
região continue sofrendo com 
alagamentos.

Em nota divulgada na pá-
gina oficial da Prefeitura no 
Facebook, o Município reve-
lou que o pacote de obras foi 
apresentado às famílias do 
bairro durante uma reunião 
na quarta-feira (9), na sede 
da Amovige (Associação dos 
Moradores da Vila Geny). 
Organizado pelo vereador 
Mauro Fradique, o Maurinho 
(MDB), o encontro contou 
com a presença do prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) e parte 
de seu secretariado.

Na ocasião, o chefe do Exe-

cutivo confirmou que buscará 
contribuir para a resolução de 
um problema que há décadas 
afeta o cotidiano das famílias 
do bairro, os seus constantes 
alagamentos. Ballerini anun-
ciou a implantação de um 
novo sistema de galerias de 
águas pluviais (provenientes 
da chuva) no entorno do 1º 
Distrito Policial de Lorena, 
que fica à rua Joaquim Cardo-
so Machado. O prefeito e sua 
equipe apresentaram ainda 
um projeto de drenagem 
para o escoamento das águas 

Lucas Barbosa
Lorena

O prefeito Sylvio Ballerini e o vereador Mauro Fradique participam de reunião com famílias da Vila Geny

Fotos: Divulgação PML

lançadas no Rio Mandi, que 
passariam a desaguar num 
canal paralelo que poderá ser 
criado à margem oposta da 
BR-459, rodovia federal que 
liga Lorena ao Sul de Minas 
Gerais, passando por Piquete.

Durante a reunião, os repre-
sentantes do Executivo con-
firmaram que será realizada 
a reforma da praça pública 
Vila Geny e a implantação 
de câmeras de videomonito-
ramento do COI (Centro de 
Operações Integradas) em 
pontos estratégicos do bairro. 
A secretaria de Segurança 
Pública deverá definir em 
breve o número de câmeras 
que serão instaladas.

No encontro, as autorida-
des municipais e os membros 
da Amovige discutiram ou-
tras alternativas que possam 

melhorar a qualidade de vida 
das famílias da região. Além 
de mudanças nos serviços 
de limpeza e manutenção 
do bairro, foi debatida a 
necessidade da retomada da 
construção de uma creche 
municipal no bairro Santa 
Edwiges, vizinho à Vila Geny, 
que está paralisada há cerca 
de três anos. Em resposta, 
Ballerini informou que aguar-
da a liberação de uma verba 
federal para a abertura de 
um processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que será responsável pela 
conclusão do serviço, iniciado 
em 2017 por meio de um 
investimento do Governo 
Federal de R$ 1,1 milhão.

Responsável pela organi-
zação do encontro, Fradique 
comemorou o resultado da 

ação. “Essa reunião com-
provou, de forma clara, a 
importância dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo ouvirem 
diretamente os problemas dos 
bairros e, juntos, apresenta-
rem as soluções necessárias 
para a melhoria contínua da 
qualidade de vida do nosso 
povo. Ainda foi anunciado 
pelo prefeito um investimento 
de aproximadamente R$ 2 
milhões para a consecução da 
obra de escoamento e drena-
gem das águas do Rio Mandi, 
visando evitar as recorrentes 
enchentes no bairro”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Lorena as previsões de início 
e de término das obras, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição. 

Funcionários cobram apoio de vereadores por 
aumento salarial de 20% em Pindamonhangaba
Classe aposta em parlamentares para expandir diálogos com governo; reajuste já foi anunciado em 11%

Um aumento salarial de 20%. 
Essa é a meta de um grupo de 
servidores de Pindamonhanga-
ba, que protestou nesta semana 
para pressionar vereadores por 
um diálogo com a Prefeitura. 
O anúncio do reajuste foi feito 
ainda no último mês, estabele-
cido em 11%.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

De acordo com os dirigentes 
do grupo, uma comissão foi 
montada no dia 9 de fevereiro 
para avançar com a proposta. 
Segundo eles, a Prefeitura 
possui saúde financeira para 
conceder o reajuste de 20%, 
pois o aumento anunciado 
“não está entrando o repasse de 
2020”. Os trabalhadores apon-
tam ainda o poder de compra 
afetado pela inflação, como um 
dos meios de justificativa.

O grupo articula junto a 
outros sindicatos da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba) por uma movimen-
tação direcionada.

Para prosseguir com as tra-
tativas com o Município, eles 
buscam apoio da Câmara. 
Uma mobilização chegou a 
ser marcada para a quinta-
-feira (10), durante a sessão 
solene de celebração de Dia 
Internacional da Mulher. “É 

para cobrar uma devolutiva 
dos vereadores, porque nós 
os convidamos e marcamos 
(uma reunião). Protocolamos 
na Câmara e nenhum vereador 
apareceu”, criticou a professora 
Érika Cândido.

Ainda no último mês, o pre-
feito Isael Domingues (PL) 
anunciou a injeção de R$ 17 
milhões na economia local, 
com o adiantamento do 13º 
salário e aumento de 11% 

na folha de pagamento dos 
servidores. O montante deve 
movimentar o comércio local, 
especialmente para as compras 
do Dia das Mães, a partir do dia 
29 de abril.

O Município concedeu rea-
juste de 11%, cerca de 0,84% 
acima do IPC (Índice de Preços 
ao Consumidor) analisado 
entre janeiro e dezembro de 
2021.

A assessoria de imprensa 

da Prefeitura destacou que 
a elevação salarial de 11% 
segue estabelecida e que no 
último ano não houve reajuste 
devido a uma medida provisó-
ria do Governo Federal, que 
impedia o aumento de gastos 
públicos, devido a pandemia 
da Covid-19.

A lei sancionada ainda em 
maio de 2020 determinava 
que a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municí-
pios afetados pela calamidade 
publicada causada pelo novo 
coronavírus ficavam proibidos, 
até 31 de dezembro de 2021, 
de viabilizar vantagem, au-
mento, reajuste ou adequação 
de remuneração a membros 
de poder ou órgão, servidores 
públicos e militares.

Câmara de Guará analisa mudança no regimento para ausências

A Câmara de Guaratinguetá 
analisa uma possível alteração 
no regimento interno sobre 
as faltas dos vereadores nas 
sessões realizadas na Casa. 
Atualmente, quando um ve-
reador falta em uma das 
sessões, é descontado do seu 
subsídio o valor de um dia 
dos trinta referentes ao mês. 
A proposta é discutida neste 
mês e foi confirmada pelo 
presidente da Câmara, Arilson 
Santos (PSC).

Arilson foi procurado para 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

atender ao Jornal Atos e 
confirmou entrevista, mas 
não atendeu as ligações no 
dia agendado. Em entrevista à 
Rádio Pop, na última semana, 
ele confirmou que a Casa en-
frenta hoje um sério problema 
com relação aos descontos do 
vereador, quando o parlamen-
tar falta em uma das sessões.

Em Guaratinguetá é com-
putada falta apenas quando 
o parlamentar não comparece 
as sessões, e não quando ele 
não está na sede do Legislati-
vo em dias comuns. Com isso, 
por mais que o vereador não 
vá em nenhum dia na Câmara, 
ele terá descontado apenas 

quatro dias, referentes as 
diárias de sessões realizadas 
naquele mês.

“Uma vez que o vereador 
falte na sessão, é descontado 
apenas 1/30 do seu salário. 
Isso, no meu entendimento, 
não é justo, porque se o vere-
ador quiser faltar o mês todo, 
quatro sessões, ele recebe 26 
dias trabalhados, porque os 
outros dias ele não é obrigado 
estar na Câmara. Se o verea-
dor se ausentar trinta dias da 
Câmara, vai receber apenas 
quatro dias de falta. A gente 
está revendo no regimento, 
porque não é justo”, confir-
mou Arilson à emissora.

Hoje, a Câmara de Guaratin-
guetá vive situação parecida 
com o exemplo descrito por 
Arilson. O vereador Marcelo 
Coutinho, o ‘Celão’ (PSD), 
tem se ausentado das sessões 
plenárias e apresentou um 
atestado médico para justi-
ficar uma das ausências. Em 
contato com sua assessoria, 
na tarde desta terça-feira (8), o 
assessor parlamentar Galvão 
César informou que tem ido 
à sede do Legislativo todos os 
dias, mas que o parlamentar 
não tem comparecido.

A possível mudança do re-
gimento interno está sendo 
analisada pelo departamen-

to jurídico da Câmara. O 
vereador foi contatado para 
responder a reportagem do 
Jornal Atos, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição. 

Investigação – A Comissão 
Processante que apura denún-
cia contra Marcelo Coutinho 
notificou oficialmente o inves-
tigado na manhã desta quar-
ta-feira (9). O presidente da 
Comissão, Nei Carteiro (MDB), 
confirmou a notificação de 
Celão, que terá dez dias para 
apresentar defesa ao grupo 
de três parlamentares que 
investigam os apontamentos 
contra ele.

Presidente confirma possível alterações nos descontos dos subsídios; Celão tem série de faltas e é notificado sobre processo

Celão, que recebeu notificação

Fotos: Arquivo Atos
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Secretarias de Saúde intensificam campanhas 
de vacinação contra covid ao público infantil
Baixa procura pelas doses contra a Covid-19 preocupa prefeitos, que buscam apoio nas escolas

Foto: Rafaela Lourenço

Com o foco em ampliar a 
adesão do público infantil à 
vacinação contra a Covid-19, 
secretarias de Saúde da RM-
Vale (Região Metropolitana 

Rafaela Lourenço
RMVale

do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte) têm confirmado 
a presença da campanha 
nas escolas. Guaratinguetá 
segue com as ações nas uni-
dades escolares há cerca de 
um mês, enquanto Cruzeiro 
descarta a possibilidade no 
momento.

Com base nos últimos dados 
da secretaria de Saúde, Lorena 
havia vacinado apenas 39,6% 
do público entre 5 e 11 anos 
de idade, até a última semana. 
Na tentativa de alcançar os 
pais e os responsáveis, a cida-
de, além de ampliar o horário 
e locais de atendimento, anun-

Vacinação contra a Covid-19, em Lorena; secretarias de turismo da região ampliam alcance da campanha para acelerar atendimento na pandemia

ciou que deve aderir à campa-
nha estadual de vacinação nas 
escolas, como Guaratinguetá, 
que segue com as aplicações 
nos colégios. O vacinômetro 
de Guaratinguetá mostra 
o efeito positivo das ações. 
Até a quinta-feira (10) eram 
6.995 crianças já vacinadas 

contra o novo coronavírus, o 
equivalente a 59,88%. 

Registrando apenas 3.224 
crianças vacinadas, a Saúde 
de Lorena alterou a disposi-
ção das doses, oferecendo-as 
na UBS do Cidade Industrial 
todas as quartas e quintas-fei-
ras, das 7h30 às 19h, além da 
ação na praça Dr. Arnolfo de 
Azevedo, neste sábado (12), 
das 8h30 às 15h30. Segundo 
o secretário de Saúde, Adail-
ton José Pinto, no início da 
campanha infantil, a cidade 
registrou uma procura maior 
pela imunização, e para voltar 
atingir mais pais e responsá-
veis, haverá o trabalho em 
parceria com a secretaria de 
Educação para levar o serviço 
até as escolas públicas munici-
pais, estaduais e particulares, 
atividade essa, ainda sem 
uma data definida. “Estamos 
desenvolvendo uma ideia de 
acordo com essa condição e 
necessidade das aplicações 
nas escolas através da libe-
ração dos pais ou uma forma 
pra gente aplicar com toda a 
segurança”.

Outra cidade que confirmou 
a adesão a campanha estadual 
de vacinação nas escolas é Ca-
choeira Paulista, que, de acor-
do com o secretário de Saúde, 

Rafael Franco, tem um índice 
satisfatório. Da média de 3,5 
mil a 4 mil como meta, 62,9% 
estão com o esquema vacinal 
inicial e 4,6% com o esquema 
completo. A justificativa de 
uma melhor conscientização 
dos pais também está atrelada 
a ampla divulgação sobre a 
doença e a importância da 
vacina. “Estamos utilizando 
vários recursos como mídias 
sociais, carros de som, as 
unidades de saúde também 
mantendo as famílias da sua 
micro área sempre infor-
madas. E a parceria com a 
Educação, porque com a volta 
às aulas, seguimos levando a 
informação correta para os 
pais e responsáveis”, frisou 
Franco. Quanto aos colégios, 
a ação deve ter início até abril, 
com um dia específico para 
cada escola. As aplicações 
serão mediante aviso prévio 
e presença dos pais ou res-
ponsáveis pelo aluno.

Por outro lado, há cidades 
que descartaram a ação nas 
unidades escolares, pelo me-
nos neste momento, como 
Cruzeiro, que mesmo sem a 
ação, já vacinou 7.610 crian-
ças nesta faixa etária, ou seja, 
63,63% com a primeira dose e 
23,55% com a segunda.

Cachoeira Paulista projeta mutirão da Saúde com 
exames de ultrassonografia para fila de espera
Parceria entre secretaria de Saúde e Dr. Rafu Junior tenta atender grupo que aguarda por assistência médica

Com o intuito de amenizar a 
fila de espera no atendimento 
do SUS (Sistema Único de Saú-
de), causada pela pandemia de 
Covid-19, cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
estão projetando e oferecendo 
serviços com alternativas mais 
ágeis. Em Cachoeira Paulista, 
a Prefeitura realiza neste sá-
bado (12), o Mutirão da Saúde.

Para suprimir as filas dos 
exames de ultrassonografia, 
a secretária de Saúde de Ca-
choeira iniciou uma parceria 
com o médico radiologista 
Joseph Raffoul Júnior, o Dr. 
Rafu, ex-candidato a deputado 
federal e a prefeito em Ferraz 
de Vasconcelos-SP, para ofere-
cer exames de ultrassom.

O Mutirão da Saúde será 
ofertado por meio de uma 

van aparelhada com equipa-
mentos para a realização do 
exame. Todo o serviço médico 
é coordenado pelo Dr. Rafu 
Junior. Para evitar filas, cada 
paciente terá seu horário 
agendado.

A iniciativa, que ainda está 
em fase de teste, promete 
ampliar o atendimento e 
reduzir as filas de exames na 
cidade. “A princípio, pensamos 
em mutirões em várias áreas, 
mas nós estamos atendendo a 
demanda da fila de ultrassono-
grafia. Depois, vamos fazer o 
do eletro e mais para frente 
de oftalmologia”, detalhou o 
secretário de Saúde, Rafael 
Carvalho Franco.

Segundo a administração, 
os exames serão oferecidos a 
setenta pacientes que aguar-
dam na fila de espera nas 
áreas de ginecologia, com o 
transvaginal, cardiologia com 
ultrassonografia do coração, 
gastroenterologista com ul-

trassom abdominal entre ou-
tras especialidades médicas.

As notificações para os 
setenta pacientes das listas 
de espera foram realizadas 
pelas UBS (Unidades Básicas 
de Saúde) na quinta (10) e 
sexta-feira (11).

Os pacientes notificados 
devem procurar a Rodoviária 
Nova, localizada à rua José da 
Silveira Mendes, do n°156 ao 
228, no Centro, no horário do 
agendamento da sua ficha de 
exame, com dez minutos de 
antecedência para realizar o 
exame.

Bananal – A secretária de 
Saúde anunciou para este sá-
bado (12) o mutirão de exame 
preventivo, como gancho do 
Dia Internacional da Mulher, 
oferecendo atendimento gi-
necológico. O serviço será nas 
ESF’s (Estratégia Saúde Fa-
mília) do Centro e Palha, nos 
períodos das 9h às 16h. Não 
é necessário agendamento.

Thamiris Silva
Cachoeira Paulista 

Rodoviária de Cachoeira, que receberá o Mutirão da Saúde neste sábado; ação para reduzir filas na saúde

Fotos: Grabriel Mota

Piquete tem mutirão de consultas de prevenção ao câncer

Com o objetivo de auxiliar 
a população de Piquete na 
prevenção ao câncer, a Prefei-
tura anunciou na quarta-feira 
(9) que promoverá o Mutirão 
da Oncologia, que oferecerá 
consultas e exames gratuitos 
aos moradores no próximo 
dia 26. Com inscrições abertas 
apenas até a próxima semana, 

a iniciativa tenta reduzir a fila 
de espera por atendimentos na 
rede pública de saúde.

De acordo com a administra-
ção municipal, comandada pelo 
prefeito Rômulo Kazimierz, o 
Rominho (PSDB), o mutirão 
será realizado por meio de uma 
parceria com a Liga Piquetense 
de Combate ao Câncer e com o 
médico e coordenador da Liga 
de Oncologia da Faculdade de 
Medicina de Taubaté, Flávio 
Luiz Salgado.

Lucas Barbosa
Piquete

A ação ocorrerá no Ambula-
tório Municipal de Especiali-
dades e no ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) do Centro. Na 
ocasião, os médicos realizarão 
avaliações focadas na identifi-
cação de sintomas de câncer de 
boca, pele, mama, ginecológico 
e de próstata.

Segundo a secretaria de 
Saúde de Piquete, o público 
alvo da iniciativa é formado 
por homens e mulheres com 
mais de quarenta anos que 

aguardam a primeira consulta 
oncológica na fila de espera da 
rede pública de saúde. Serão 
atendidos também pacientes de 
todas as idades, que possuem 
histórico de câncer na família.

Os moradores interessados 
em participar do mutirão de-
vem se inscrever até a próxi-
ma quarta-feira (16), numa 
das quatro ESF’s da cidade. A 
expectativa municipal é que 
pelo menos 160 pacientes 
sejam atendidos no dia 26. 

“Ações como essa são sempre 
importantes, pois trazem mais 
acolhimento à população, agi-
lizam a realização de exames 
e também diminuem nossa 
fila de espera. Dessa maneira, 
sempre que possível, promo-
veremos mais mutirões e de 
diversas especialidades. Saúde 
é vida, e ela sempre será nossa 
prioridade”, ressaltou Rominho.

O secretário de Saúde, Luiz 
Humberto Leite, fez uma con-
vocação especial ao público 

masculino de Piquete. “O muti-
rão é para homens e mulheres, 
mas sabemos que o público 
masculino apresenta resis-
tência maior na procura por 
serviços de saúde, ainda mais 
quando se trata de prevenção 
ao câncer de próstata. Então, 
orientamos as ESF’s a realizar 
busca ativa com o intuito de 
facilitar o acesso deles à con-
sulta. É importante lembrar 
que o câncer de próstata atinge 
milhares de homens todos os 
anos, por isso existe a neces-
sidade de realizar o exame 
regularmente”.
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Com o anúncio do au-
mento de 18%, os postos de 
gasolina na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
registraram longas filas na 
noite da quinta-feira (10). 
Motoristas buscavam ga-
rantir combustível a preço 
mais baixo.

Cidades como Pindamo-
nhangaba, Lorena, Guara-
tinguetá, Cruzeiro, Cara-
guatatuba e São Sebastião 
registraram longas filas. 
Em Pindamonhangaba, ao 
menos três postos de ga-
solina tiveram alto fluxo 
de atendimento, gerando 
demora acima do normal 

Após anúncio de aumento, postos de 
gasolina registram filas na RMVale
Postos são foco de busca acelerada de motoristas na tentativa de antecipar novos 
reajustes nas bombas; em protesto, caminhoneiros decidem por paralisação nacional

para o abastecimento. 
A elevação anunciada 

pela Petrobrás foi justifi-
cada pelo aumento da co-
tação do barril de petróleo 
no mercado internacional, 
causada pela Guerra na 
Ucrânia. O preço médio de 
comercialização da gasolina 
nas refinarias passou de 
R$ 3,25 para R$ 3,86 por 
litro, registrando aumento 
de 18,8%. Em Guaratin-
guetá, bombas chegaram a 
registrar R$6,45 o litro. Em 
Lorena, a gasolina comum 
atingiu R$ 6,55 (comum) e 
R$ 6,79 a aditivada.

O diesel também registrou 
aumento de R$ 3,61 para 
R$ 4,51 por litro, atingindo 
24,9% de alta. Em Pindamo-
nhangaba, o valor teve uma 
das maiores elevações, com 

o litro do óleo diesel saindo 
de R$ 5,60 para R$ 6,98.

Como meio de economizar 
e garantir o combustível a 
preço mais baixo, diversos 
motoristas foram até os 
postos de gasolina ainda na 
noite de quinta-feira (10). 

Para o eletricista e mora-
dor do Cidade de Jardim, em 
Pindamonhangaba, Carlos 
Henrique de Souza, de 29 
anos, a opção será usar a 
bicicleta como principal 
meio de locomoção, deixan-
do o carro somente para 
“quando não houver outra 
alternativa”.

Caminhoneiros – Contra 
o aumento, a classe afirmou, 
nesta sexta-feira (11), uma 
nova greve. De acordo com 
as empresas e entidades, o 
reajuste inviabilizou o frete e 
as frotas ficarão paralisadas. 
Segundo a CNTA (Confede-
ração de Transportes Autô-
nomos) é uma paralisação 
técnica e sem bloqueios nas 
estradas. O órgão afirmou 
ainda que “o aumento fez 
com que o sistema entrasse 
em colapso”.

A categoria já aponta que 
os produtos devem encarecer 
com os aumentos repassados 
ao frete dos motoristas.Fila em posto de combustível de Pinda; região sente impacto de aumento da gasolina e busca menor preço

Fotos: Bruna Silva
Bruna Silva
RMVale

Silveiras amplia investimento para calçar estradas e 
facilitar acesso ao turismo e produção agropecuária
Melhoria é orçada em aproximadamente R$ 250 mil; Prefeitura inicia pavimentação de via estratégica do bairro Calunga

Contando com um inves-
timento municipal de cerca 
de R$ 250 mil, a Prefeitura 
de Silveiras iniciou, na ter-
ça-feira (8), o calçamento da 
estrada de acesso ao bairro 
Calunga, um dos principais 
pontos de produção agro-
pecuária da cidade. Antiga 
reivindicação de fazendeiros 

Lucas Barbosa
Silveiras 

e famílias da zona rural, 
a obra busca facilitar o 
escoamento de produtos e 
garantir mais segurança aos 
moradores e turistas que 
trafegam pela região. 

O prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) anunciou o 
calçamento de aproxima-
damente quinhentos metros 
da Estrada Municipal do Ca-
lunga. Além dos produtores 
agrícolas e moradores do 
bairro, o chefe do Executivo 

afirmou que o serviço atende 
a uma antiga solicitação dos 
vereadores Djalma do Prado 
(PSDB) e Pedro Cirilo (PSD). 

Em relação à questão co-
mercial, a via é utilizada, 
principalmente, para o es-
coamento de produtos agrí-
colas e para o transporte de 
gado de corte e leiteiro. A 
estrada é considerada cru-
cial para o setor turístico 
da cidade, dando acesso à 
Serra Bocaina, atrativo na-

tural que recebe o fluxo de 
visitantes. 

Segundo Carvalho, o cal-
çamento será importante 
também para melhorar a 
qualidade de vida das fa-
mílias do bairro. “A obra 

garantirá mais segurança 
aos moradores que se des-
locam diariamente pela 
estrada, como as crianças e 
adolescentes atendidos pelo 
transporte escolar. Esse ser-
viço é um antigo sonho dos 

produtores agrícolas e famí-
lias do Calunga, que agora se 
tornará em realidade”.       

A Prefeitura informou 
que ainda não é possível 
estipular um prazo para a 
conclusão da obra.

O prefeito de Silveiras Guilherme Carvalho acompanhando obra que promete qualificar acesso à bairro rural

Fotos: Divulgação PMS
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 09/2022 – PROC. Nº 73/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços, do tipo empreitada por menor preço unitário, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de engenharia para obra de infraestrutura - 
pavimentação asfáltica da Avenida Brasil, Bairro Cidade Industrial – Trecho 2, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do 
dia 31 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
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 08/2022 – PROC. Nº 71/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo empreitada por menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para prestação de serviços de engenharia para obra de infraestrutura - pavimentação 
asfáltica da Avenida Brasil, Bairro Cidade Industrial – Trecho 3, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 30 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
ERRATA: PE Nº 37/2021, PROCESSO Nº 478/2021

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação da HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO do processo acima referido, onde lê-se: “Valor Total: R$ 97.353,60 (noventa 
e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)”, leia-se “Valor Total: 
R$ 967.353,60 (novecentos sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e 
sessenta centavos)”.
O restante permanece inalterado.

IRMANDADE SANTA ISABEL 
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL 

Rua Tamandaré, nº. 451 – Centro – Telefone: (12) 3132-8114 –  
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000. 

Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 – 
 Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95 

CNPJ. 48.545.594/0001-42 
“RESPEITO E DIGNIDADE” 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÄO 

 
 

   A Irmandade Santa Isabel – Casa de Repouso Santa Isabel, através de seu 
representante legal Sr. José Paulo Tavares de Oliveira e em cumprimento de  
seu Estatuto Social convida Vossa Senhoria para a Assembleia Geral  
Ordinária, a realizar-se em sua Sede à Rua Tamandaré, nº 451, no dia 29 de  
março de 2022 às 19:30 horas, em primeira convocação e às 20:00 horas em  
segunda convocação, com qualquer número de associados, desde que o  
número de associados não seja inferior a um quinto do total de associados,  
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
 
 

A. Aprovar a proposta de programação Anual da Entidade (Plano de  
Trabalho 2022). 

               B. Apreciar o relatório anual da Diretoria 

               C. Apresentar, discutir e aprovar as contas e o Balanço Financeiro de 2021,  
                  apreciado pelo Conselho  Fiscal. ( Art.14 – Estatuto da Irmandade). 

               D. Exclusão de associados inadimplentes. 

 

Contando com a vossa presença, agradecemos 

 
 

Guaratinguetá, 08 de fevereiro de 2022 
 
 
 
 

                  
José Paulo Tavares de Oliveira 
Presidente 
Gestão 2021/2023 

f. ’ 
 
 
 
Pedro Fernandos  dos Santos 

IRMANDADE SANTA ISABEL 
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL 

Rua Tamandaré, nº. 451 – Centro – Telefone: (12) 3132-8114 –  
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000. 

Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 – 
 Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95 

CNPJ. 48.545.594/0001-42 
“RESPEITO E DIGNIDADE” 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÄO 

 
 

   A Irmandade Santa Isabel – Casa de Repouso Santa Isabel, através de seu 
representante legal Sr. José Paulo Tavares de Oliveira e em cumprimento de  
seu Estatuto Social convida Vossa Senhoria para a Assembleia Geral  
Ordinária, a realizar-se em sua Sede à Rua Tamandaré, nº 451, no dia 29 de  
março de 2022 às 19:30 horas, em primeira convocação e às 20:00 horas em  
segunda convocação, com qualquer número de associados, desde que o  
número de associados não seja inferior a um quinto do total de associados,  
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
 
 

A. Aprovar a proposta de programação Anual da Entidade (Plano de  
Trabalho 2022). 

               B. Apreciar o relatório anual da Diretoria 

               C. Apresentar, discutir e aprovar as contas e o Balanço Financeiro de 2021,  
                  apreciado pelo Conselho  Fiscal. ( Art.14 – Estatuto da Irmandade). 

               D. Exclusão de associados inadimplentes. 

 

Contando com a vossa presença, agradecemos 

 
 

Guaratinguetá, 08 de fevereiro de 2022 
 
 
 
 

                  
José Paulo Tavares de Oliveira 
Presidente 
Gestão 2021/2023 

f. ’ 
 
 
 
Pedro Fernandos  dos Santos 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 72/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE LANCETA 
ESTÉRIL E GLICOFITAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 24/03/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 24/03/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 24/03/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 14/02/2022. 
 

Cruzeiro, 11 de março de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 71/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS 
PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 29/03/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 29/03/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 29/03/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 14/02/2022. 

 

Cruzeiro, 11 de março de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 015/2022.  
PROCESSO DE COMPRAS Nº 69/2022 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE OVOS DE 
GALINHA E LEITE PARA COZINHA PILOTO DE CRUZEIRO, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
Abertura: 10/03/2022 – Sessão Pública: 23/03/2022 – 09:30h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de início abaixo indicada.  

Cruzeiro, 10 de março de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2022

O Município de Lorena – SP torna pública a Abertura da Seleção Pública nº 01/2022, cujo 
objeto é o processo seletivo para o Programa Emergencial para Auxílio Desemprego “Frente 
de Trabalho” destinando à concessão de bolsas, pelo período de 12 meses. As inscrições 
serão realizadas no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, de forma presencial, no Centro 
de Convivência da Melhor Idade, das 09 h às 16h. Informações (12) 3153-2400, das 09h 
às 16h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 07/2021 – PROC. Nº 438/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a engenharia de reforma e modernização do campo de 
futebol do Bairro Vila Brito, Rua Expedicionário Teófilo Pedroso, s/n, Vila Brito, Lorena/
SP, no âmbito do Programa Esportes e grandes eventos esportivos, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº: 04.769.815/0001-90
Valor Total: R$ 315.620,42 (trezentos e quinze mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e 
dois centavos)
DATA DA ASSINATURA: 09/03/2022

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras  da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira  Paulista/SP, CEP 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
CHAMADA PÚBLICA 003/2022. EDITAL N° 021/2022 PROC. ADM. MUN. n° 023/2022. 
DISPENSA Nº 012/2022.
Objeto: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA PAULISTA.
ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 18 de março de 2022, às 
09:30 horas (horário de Brasília).
LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações 
do Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Rua Coronel 
Domiciano, nº92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n° 001/2022 - Edital nº 010/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 011/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO 
PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO PARA CORPO DE BOMBEIROS CONFORME 
PROJETO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO E 
MEMORIAL DESCRITIVO. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 31 de março de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:00 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.

PREFEITURA DE LORENA
Extrato de Dispensa de Chamamento Público – Processo nº 954/2022 – APAE

O Município de Lorena/SP, CNPJ 47.563.739/0001-75, torna pública a Ratificação da 
Dispensa de Chamamento Público para celebrar Termo de Fomento com a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE, CNPJ 51.785.590/0001-46, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, visto que a APAE de Lorena, em razão 
da natureza singular de atendimento, é a única instituição no município que acolhe os 
alunos com patologias pervasivos permanentes que demandam necessidades específicas 
não suportadas pela escola regular. A OSC presta cuidados de saúde e pedagógico que 
esses alunos necessitam e que são inviáveis dentro das escolas da rede municipal, visto 
que a estrutura tanto física quanto de pessoal da educação municipal não é adequada 
para atender esse público restrito, por isso a necessidade em firmar uma parceria para 
garantir o direito à educação previsto na Constituição Federal e dever do Estado. Admite-
se impugnação a esta justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua publicação, 
a ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Nº 18/2022 – ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE 
LORENA - AACAL
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC AACAL, CNPJ nº 
51.783.777/0001-00, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
celebram o Termo de Colaboração 18/22, decorrente do Chamamento Público nº 02/2021, 
que tem por objeto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na garantia da 
formação integral da criança e adolescente de 06 a 17 anos em situação de vulnerabilidade, 
no valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), consoante Plano de Trabalho 
detalhado previsto no Processo Administrativo nº 769/2022. Data de assinatura: 28/02/2022.

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:
JONATHAS AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de fevereiro de 1996, residente e domiciliado Rua Francisco de Oliveira Penteado,
nº 150, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO
e ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA CANDIDO.
FABIANA DOS SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
abril de 2000, residente e domiciliada Rua Francisco de Oliveira Penteado, nº 150, Vila
Rica, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA e VANILDA
DOS SANTOS DA SILVA. 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, 07 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENILSON ARCANJO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão químico,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Mauá-SP, no dia 22 de janeiro
de 1995, residente e domiciliado Estrada Municipal Alcides Soares de Oliveira, nº 16,
Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de REINALDO ARCANJO DE ALMEIDA e
MARLENE FERREIRA XAVIER.
MIRIAN CRISTINA CASSIANO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços
gerais, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 17 de julho de 1997, residente e domiciliada Estrada Municipal Alcides Soares
de Oliveira, nº 16, Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS
CASSIANO e ELIETE CÁSSIA DOS SANTOS CASSIANO. 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, 07 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MOISÉS RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão líder de
prevenção de perda, estado civil divorciado, de 28 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de maio de 1993, residente e domiciliado Rua
Coronel Homero da Silveira, nº 235, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de
MOISÉS ALVES DA SILVA e ADENICE RODRIGUES DA SILVA.
JULYE CRISTINE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
novembro de 1995, residente e domiciliada Rua Coronel Homero da Silveira, nº 235,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDIO DE JESUS e MATILDE ISABEL
DE JESUS. 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, 07 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JONAS DONIZETI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador III,
estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
fevereiro de 1986, residente e domiciliado Estrada Municipal Alcides Soares de Oliveira,
nº 118, Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de ZENILDA DA PIEDADE DOS SANTOS.
DENISE LUCIA DE OIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de fevereiro
de 1988, residente e domiciliada Estrada Municipal Alcides Soares de Oliveira, nº 118,
Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDEMIR DE OLIVEIRA e SELMA LUCIA
DE OLIVEIRA. 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, 08 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCUS VINÍCIUS RANDES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de julho de 1990, residente e domiciliado Rua Doutor Jamil Samahá, nº
76, Resicencial Reserva dos Lagos, filho de VANDERLEI BARBOSA SILVA e MARIA
DE FATIMA SILVA RANDES.
ANDREIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
administradora, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Areado-MG, no dia
29 de abril de 1991, residente e domiciliada Rua Doutor Jamil Samahá, nº 76, Resicencial
Reserva dos Lagos, filha de JOAQUIM MENDES DA SILVEIRA e IZABEL DE FÁTIMA
MOREIRA DA SILVEIRA. 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, 08 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO LEITE SAQUETI, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de abril de 1993, residente e domiciliado Avenida Paraná, nº 1097,
Residencial Maricá, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANTONIO SAQUETI e
ROSELENE APARECIDA LEITE.
THAINARA DE MOURA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgica,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de junho de 1994, residente e domiciliada Avenida Rodrigo da Silva Araújo, nº 314,
Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ MONTEIRO e ROSE JANE DE
MOURA MONTEIRO. 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, 08 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURICIO CORREA VIAN, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de
agosto de 1998, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa Guimarães, nº 1864,
Loteamento Eduardo da Silva Neto, Pindamonhangaba SP, filho de WAGNER
RODRIGUES VIAN e PATRICIA CORREA LEITE.
CAROLINA CYPRIANO REOLON, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de abril de 1998, residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Ignácio Marcondes
Romeiro, nº 1020, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de EDSON REOLON e
MARLY CONCEIÇÃO CYPRIANO REOLON. 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, 09 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ EDMILSON DA SILVA BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil viúvo, de 65 anos de idade, nascido em Cachoeirinha-PE, no dia 04 de
setembro de 1956, residente e domiciliado Rua Cachoeira Paulista, nº 790, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filho de ENOQUE SIMÕES BORGES e MARIA DE
LOURDES SIMÕES BORGES.
MARIA ALDENI DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 67 anos de idade, nascida em Trindade-PE, no dia 16 de fevereiro de
1955, residente e domiciliada Rua Cachoeira Paulista, nº 790, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de CONSTÂNCIO DE SOUZA LIMA e ISABEL MARIA DE
JESUS. 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, 09 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBENS DE OLIVEIRA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 08
de novembro de 1995, residente e domiciliado Rua Luiz Caninéo, nº 106, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de RUBENS DE OLIVEIRA e LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA.
PALOMA CRISTINA DE CASTRO AMARAL, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de maio de 2000, residente e domiciliada Rua Ignácio Henrique Romeiro,
nº 54, Apto 12, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS ROGERIO
MOREIRA DO AMARAL e MARIA TEREZA DE CASTRO AMARAL. 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, 10 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS MIRANDA BONINI, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de março de 1993, residente e domiciliado Rua Monsenhor Antonio Olinto Paiva
Dutra, nº 271, Santa Luzia, Pindamonhangaba SP, filho de ETORE BONINI e LUIZA
MADALENA MIRANDA BONINI.
FABIULLA BIANCA DI ANGELIS, de nacionalidade brasileira, profissão corretora de
imóveis, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia
16 de maio de 1987, residente e domiciliada Rodovia Oswaldo Cruz, Jardim Julieta,
Taubaté SP, filha de LUÍS CARLOS DI ANGELIS e SOLANGELA TOLEDO DI ANGELIS.
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, 10 de março de 2022.
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Regional de Cruzeiro avança com licitação 
e projeto do Tripé da Saúde fica para maio
Orçamento aguarda segunda fase do processo licitatório; previsão de início de obras ainda neste semestre

Fotos: Reprodução PMC

Thales Gabriel e Imaculada Conceição acompanhando o certame do HR em São Paulo; novo orçamento

O Hospital Regional de 
Cruzeiro teve um novo e 
importante progresso nesta 
semana: o processo licitatório 
para contratação da empresa 
responsável pelas obras. Com 
cerca de 26% de redução nos 
custos, a unidade aguarda a 
segunda etapa do certame. 
O Estado aposta na unidade 
para atendimento de 17 ci-
dades.

Anunciado em maio de 
2021 pelo governador João 
Doria (PSDB), o HR pode 
ser arrematado em cerca de 
R$117 milhões, ao invés do 
orçado em R$150 milhões, 
informação repassada pelo 
prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), que 
esteve em São Paulo com a 
secretária de Saúde, Imacu-
lada Conceição Magalhães, 
para acompanhar o processo 
licitatório. 

De acordo com Fonseca, a 
primeira etapa, realizada na 
segunda-feira (7), contou com 
a apresentação de quatro pro-

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

postas de empresas distintas. 
A vencedora, que já presta ou-
tros serviços ao Estado, teve 
como proposta final o descon-
to de 26%. “Como não houve 
impugnações, foi lavrada uma 
ata que será devidamente pu-
blicada no Diário Oficial para 
que possa ser feita a próxima 
etapa”, explicou, ao citar a fase 
de habilitação e apresentação 
de documentos, que deve ser 
realizada ainda este mês.

Para Fonseca, o fato da ven-
cedora possuir toda a docu-
mentação necessária e já ser 
fornecedora do Estado, com 
outros contratos em vigência, 
pode agilizar o processo de 
contratação ou regularização, 
caso haja impugnações. 

Após a assinatura da ordem 
de serviço, a previsão de en-
trega do prédio, que ofertará 
duzentos leitos, sendo 160 de 
clínica e 40 de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), será 
de 24 meses. “Estamos espe-
rançosos que, até meados de 
2024, tenhamos esse equi-
pamento pronto pra atender 
pacientes de Cruzeiro, Vale 
Histórico e Circuito da Fé”, 
salientou.

Segundo Doria, a unidade 
será referência em áreas 
como a obstetrícia de alto ris-
co, traumatologia, ortopedia, 
neurologia, neurocirurgia e 
hemodiálise.

Para custeio dos serviços, o 
Estado deve arcar com aproxi-
madamente R$ 150 milhões 
por ano.

Tripé da Saúde – Com a 
passagem do governador e 
sua comitiva por Lorena para 
assinatura de convênios e 
inauguração do Poupatempo, 
no último dia 25, o secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, admitiu o 
“vazio assistencial” no Vale 
da Fé e Histórico e garantiu 
que as santas casas de Lorena 
e Guaratinguetá serão forta-
lecidas conforme anunciado 
em maio de 2021. “Neste 
momento estamos dialogando 
com a Santa Casa de Lorena 
pra aumentar ainda mais esse 
repasse e incluir algumas 
operações que não são feitas: 
ortopedia, implantes e outras 
situações”.

O anúncio dos repasses e 
das especialidades fortaleci-
das ficou definido para maio.

Potim anuncia sede própria do Corpo de Bombeiros
Unidade promete agilizar socorro aos moradores; atualmente, município depende das bases de Guará e Aparecida

Ampliando o atendimento à 
saúde, a Prefeitura de Potim 
anunciou a chegada de uma 
unidade própria do Corpo 
de Bombeiros. De acordo 
com o Gabinete, a ação já foi 
publicada no Diário Oficial.

O planejamento municipal 
é para que a unidade fique 
na entrada da cidade, onde 
funcionava o antigo “prédio 
da caixa d’água”. Ainda sem 
especificar o valor exato do 
investimento, o chefe de 
Gabinete, Waldir Amaro, 
afirmou que a ação é válida.

Atualmente, Potim depende 
das unidades de Guaratingue-
tá e Aparecida, mas a expec-
tativa é que o cenário seja 
alterado em breve. O local 
que deve se tornar a sede dos 
Bombeiros passará ainda por 
processo de reforma e deve 
receber nova pintura, além 
de adaptações necessárias 
para atender o trabalho dos 
militares.

A medida promete melho-
rar o acolhimento, principal-
mente em casos de acidentes, 
uma vez que o socorro estará 
agilizado. “Imagina uma 
viatura se deslocando de 
Guaratinguetá ou Aparecida... 
A gente tendo essa base em 

Potim, o deslocamento vai ser 
mais rápido, o município vai 
ganhar no socorro rápido. 
Então, pra nós, é um orgulho”, 
exaltou Amaro.

O Corpo de Bombeiros 
pode ser acionado em casos 
de incêndios, acidentes de 
trânsito com vítimas, afoga-
mentos, acidentes domésti-
cos (queimaduras, intoxica-
ção e explosões), quedas que 
resultam em lesões, busca de 
pessoas, salvamentos, lesões 
causadas por ataques de ani-
mais, ferimentos causados 
por arma de fogo ou objeto 
cortantes, desabamentos, 
soterramentos e desliza-
mentos.

Bruna Silva
Potim 

Caminhão do Corpo de Bombeiros, durante combate a incêndio; Prefeitura de Potim projeta sede própria

Fotos: Arquivo Atos

Secretaria de Saúde de Pinda amplia UTI em mais dez leitos
Cidade passa a contar com 17 unidades; vagas são controladas pelo sistema Cross, disponibilizados pelo Governo do Estado

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba ampliou 
em mais dez os leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va). Assim, a cidade passa de 
7 para 17 vagas para trata-
mento de alta complexidade.

Segundo o Município, a 
expansão é referente a um 
convênio firmado ainda no 
início do mês com o Ministé-
rio da Saúde. Os leitos foram 
instalados na Santa Casa de 
Misericórdia e possuem a 

possibilidade de internação 
de isolamento, em casos de 
doenças que requeiram este 
tipo de protocolo, como a 
Covid-19. As vagas serão su-
pervisionadas e liberadas pela 
secretaria estadual de Saúde 
por meio do sistema Cross 
(Central de Regulação de 
Ofertas de Serviço de Saúde).

A responsável interina pela 
secretaria municipal de Saú-
de, Ana Claudia Macedo, res-
saltou que essa é uma grande 
conquista para a cidade. “O 
prefeito Isael Domingues (PL) 
tem trabalhado há tempos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

nesta questão junto à Santa 
Casa e ao Ministério da Saú-
de, para esse incremento de 
leitos, devido ao crescimento 
populacional e a constante 
necessidade de mais leitos. 
Agora, com 17 leitos UTI, 
temos mais condições para 
tratamento intensivo dos usu-
ários do SUS (Sistema Único 
de Saúde)”.

Em queda de internações 
por coronavírus, atualmente a 
UTI pública opera em 10% de 
ocupação, enquanto a privada 
está em 25%.  Conforme o úl-
timo boletim epidemiológico 

divulgado, o índice de hospita-
lização em leitos de enferma-
ria pública e privada está em 
29%. O levantamento leva em 
consideração as unidades de 
saúde Pronto Socorro, Santa 
Casa, Hospital Unimed 10 

de Julho, Unidade de Pronto 
Atendimento de Moreira Cé-
sar e Centro de Tratamento 
Covid-19 Cidade Nova.

Desde o início da pandemia 
(março de 2020), Pindamo-
nhangaba identificou 32,3 mil 

casos de coronavírus. Mais de 
31,4 mil moradores se recu-
peraram da doença. Ao menos 
479 seguem em isolamento 
para contenção do vírus. Ao 
todo, a Covid-19 vitimou 491 
pessoas na cidade.

Unidade de Tratamento Intensivo em Pinda; secretaria amplia quantidade de instalações para internações

Fotos: Arquivo Atos



12 DE MARÇO DE 20228

APOLO TUBULARS S.A.
CNPJ nº 42.419.150/0001-84

NIRE nº 35.3.0033682-8
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022
LOCAL E HORA: Realizada por videoconferência por conta do isolamento social decorrente da 
pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), às 15:00 horas. PRESENÇA: Presente 
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Apolo Tubulars S/A (“Companhia”). 
Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides Raphael e Cesar Augusto Peixoto de 
Castro Palhares (Diretores da Companhia). CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: Amin 
Alves Murad – Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário. ORDEM 
DO DIA: Eleição da Diretoria Executiva da Companhia. DELIBERAÇÕES: Primeiramente, foram 
declarados abertos os trabalhos da reunião e lida a ordem do dia, tendo o Presidente esclarecido 
aos demais Conselheiros que a ata a que se refere esta reunião será lavrada na forma sumária, 
facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei. Após debates 
acerca do tema constante da ordem do dia os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade de votos, elegem para cumprimento de um mandato de 3 (três) anos, a contar do dia 
28 de fevereiro de 2022, como: Diretor Presidente: Rafael Alcides Raphael, brasileiro, casado, 
engenheiro de produção, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço comercial na Rua 
do Passeio nº 70 – 3º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira de 
identidade nº 10.623.696-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 071.006.197-85; 
Diretor Industrial: Carlos Fernando Souza Coutinho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
residente e domiciliado nesta cidade, com endereço comercial na Avenida Chrisóstomo Pimentel 
de Oliveira nº 2651, Pavuna, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, portador da CNH nº 00405497663, 
expedida pelo Detran/RJ, e inscrito CPF/ME sob o nº 552.869.417-53; e Diretor Jurídico: Cesar 
Augusto Peixoto de Castro Palhares, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta 
cidade, com endereço comercial na Rua do Passeio nº 70 – 3º andar, Centro, na Cidade do Rio 
de Janeiro/RJ, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 095.378 e no CPF/ME sob o n.º 013.050.107-79. Foi 
observado pelo Sr. Presidente da reunião que os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da 
lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtudes de condenação, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, 
contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. Os Diretores ora eleitos tomarão posse após a assinatura dos respectivos Termos de 
Posse lavrados no livro próprio da Companhia e perceberão honorários conforme estabelecido na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. O Conselho de Administração decidiu 
pelo não preenchimento, no momento, de 3 (três) cargos vagos da Diretoria da Companhia, nos 
termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada 
conforme, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes. Membros Presentes à Reunião: 
Amin Alves Murad – Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cesar Peixoto de Castro 
Palhares - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antônio Joaquim Peixoto de Castro 
Palhares; Alcides Morales Filho; e Carlos Eduardo de Sá Baptista – Membros do Conselho de 
Administração. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Todos os documentos que suportaram a presente 
reunião encontram-se arquivados na sede da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022. Cesar 
Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o registro sob o 
nº 123.615/22-7 em 08/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CADEIRA DE RODAS,
CADEIRA DE BANHO,
MULETA,
ANDADOR,
COLCHÃO D’ÁGUA,
DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, RAIO X,
DENTISTAS,
CONSULTAS GRÁTIS COM 
MÉDICO PEDIATRA,
(UMA CONSULTA POR MÊS)
CARRO SAÚDE
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, 
RAIO X,
DENTISTAS,
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C

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:
LUÍS CARLOS DA SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 54 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de outubro
de 1967, residente e domiciliado Estrada Antônio Viotti Nogueira de Sá, nº 2425,
Ribeirão Grande, Pindamonhangaba SP, filho de CLELIA ADÉGINA DA SILVA RAMOS.
MARTA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada,
de 59 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de fevereiro de
1963, residente e domiciliada Estrada Antônio Viotti Nogueira de Sá, nº 2425, Ribeirão
Grande, Pindamonhangaba SP, filha de DARCY NOGUEIRA DE SÁ e MARIA MALVINA
NOGUEIRA. 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, 10 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ITALO COSME DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em meio
ambiente, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Diadema-SP, no dia
12 de março de 1991, residente e domiciliado Rua Guilherme Schmidt, nº 238, Jardim
Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de MARIA APARECIDA DA SILVA.
ANA FLÁVIA EVARISTO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de classe, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de abril de 1993, residente e domiciliada Rua
Guilherme Schmidt, nº 238, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
TARCISIO DA CONCEIÇÃO e MARINA EVARISTO DA CONCEIÇÃO. 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, 10 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WANICIUS RODRIGUES SELLEGER MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão
marceneiro, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Padre Paraíso-
MG, no dia 21 de agosto de 1995, residente e domiciliado Rua B, nº 363, Conjunto
Habitacional Água Quente, Taubaté SP, filho de CARLOS ROBERTO SELLERGER
MARTINS e IVONETE RODRIGUES AMARAL.
THAIS PACHECO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de
controladoria, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em São Roque-SP, no dia
22 de abril de 1997, residente e domiciliada Rua Synphronio de Castro Junior, nº 30,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS e MARIA
TEREZA PACHECO RIBEIRO. 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, 11 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil divorciado,
de 70 anos de idade, nascido em Natividade da Serra-SP, no dia 08 de setembro de
1951, residente e domiciliado Rua Dra Rosely Kobbaz Paim Muassab, nº 111, Shangrila,
Pindamonhangaba SP, filho de JUSTINA MATILDE.
MARIA APARECIDA DE FATIMA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
aposentada, estado civil viúva, de 61 anos de idade, nascida em Ubatuba-SP, no dia
08 de abril de 1960, residente e domiciliada Rua João Bosco Camilo, nº 639, Goiabal,
Pindamonhangaba SP, filha de ROQUE JORGE FAUSTINO e MARIA GERALDA DE
JESUS FAUSTINO. 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, 11 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SIDNEY DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado civil
divorciado, de 58 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 18 de abril de 1963,
residente e domiciliado Avenida das Primaveras, nº 157, Goiabal, Pindamonhangaba
SP, filho de EUGENIO JOÃO DOS SANTOS e CARMELINA DOS SANTOS.
MARIA APARECIDA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Delfim Moreira-MG, no dia 08 de
dezembro de 1970, residente e domiciliada Av Pau Brasil, nº 3, Goiabal,
Pindamonhangaba SP, filha de MARIA DE FÁTIMA ROSA. 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, 11 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
setembro de 1996, residente e domiciliado Rua João Livramento, nº 1256, Vila Rica,
Pindamonhangaba SP, filho de ALBERTO PEREIRA DA SILVA e ORLANDA
APARECIDA MARTINS DA SILVA.
GRACIELE GONÇALVES NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Contagem-MG, no dia 11 de
março de 1997, residente e domiciliada Rua João Livramento, nº 1256, Vila Rica,
Pindamonhangaba SP, filha de CLEBER NUNES TEIXEIRA e MARIA DAS GRAÇAS
GONÇALVES. 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, 11 de março de 2022.

Taxa de absenteísmo em consultas médicas 
cresce e preocupa Saúde de Caraguatatuba
Cerca de 22% dos pacientes da rede pública não compareceram às consultas com especialistas

Dados da secretaria de Saú-
de de Caraguatatuba apontou 
taxa de absenteísmo em 22% 
nas consultas agendadas no 
AME (Ambulatório Médi-
co de Especialistas). A taxa 
constada preocupa acerca 
do tratamento dos pacientes 
assistidos.

O levantamento apontou 
que de setembro a dezem-
bro de 2021, dos 5,3 mil 

pacientes que haviam agen-
dado consultas na unidade 
de especialistas, mais de 1,1 
mil não compareceram. Um 
número semelhante pode 
ser observado, também, em 
relação aos exames. De 2,4 
mil pessoas agendadas, quase 
23% não compareceram.

Em toda a rede municipal 
de saúde, o índice de ausên-
cia às consultas foi de 21%, 
no terceiro quadrimestre do 
ano. Como meio de solucio-
nar o problema, os agentes 
comunitários de saúde da 
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Rede de Atenção Básica têm 
realizado busca ativa para 
os números sejam reduzidos.

“Manter o cadastrado na 
UBS (Unidade Básica de 
Saúde) de referência ajuda 
muito, já que há diversos 
problemas com mudanças de 
número e endereços”, esclare-
ceu a diretora da Divisão de 
Planejamento da secretaria 
de Saúde, Priscila Meyer.

A falta na consulta ou exa-
me gera transtornos à pasta, 
como aumento da fila de 
espera e, consequentemente, 

queixas acerca da demora do 
atendimento. Por esta razão, 
o cadastro dos moradores 
deve ser atualizado com 
frequência. Caso o morador 
precise faltar, a recomen-
dação é informar na UBS 
de referência ou ao agente 
comunitário de saúde. O 
indicado é que a ausência 
seja justificada com dois dias 
de antecedência, para que a 
Central de Agendamentos 
da secretaria de Saúde possa 
viabilizar um encaixe para 
outro paciente.

Prefeitura de Aparecida abre inscrições 
para processo seletivo de estagiários
Ação voltada ao cadastro reserva de ensino superior e técnico de R$ 580 a R$ 650

A Prefeitura de Apareci-
da abriu, no último dia 3, as 
inscrições para o processo 
seletivo de cadastro reserva 
para contratação de estagiários 
que estejam cursando o ensino 
superior e técnico.

De acordo com o edital, os 
interessados devem se inscre-
ver pelo site ciee.com.br ou em 
um link que está disponível no 
site da Prefeitura, aparecida.
sp.gov.br, até as 12h do próxi-
mo dia 21.

Ainda segundo o documen-
to, após o candidato realizar 
a inscrição, responderá um 
questionário para análise cur-
ricular de forma online. Caso 
seja aprovado, ele passará para 
a segunda fase, que será uma 
entrevista com o departamen-
to de recursos humanos da 
Prefeitura.

Para curso superior são 
ofertadas as vagas de admi-
nistração de empresa, empre-
endedorismo, gestão pública, 
tecnologia em gestão empre-
sarial, gerenciais, tecnologia 
em gestão de processos ge-
renciais, tecnologia em gestão 
de negócios empresariais, 
administração pública, ciências 
contábeis, ciências econômi-
cas, tecnologia em gestão de 
finanças, matemática, comu-
nicação social, jornalismo, 
relações públicas, marketing, 
publicidade e propaganda, 
direito, educação física, enge-
nharia ambiental e sanitária, 
engenharia civil, engenharia do 
trabalho, enfermagem, letras, 
nutrição, pedagogia, psicolo-
gia, tecnólogo em recursos 

humanos, informática, análise 
de sistemas, tecnologia em 
sistemas de informação; ciência 
da computação, engenharia da 
computação, gestão de tecnolo-
gia da informação, tecnologia 
em análise e desenvolvimento 
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de sistemas, tecnologia em 
redes e computadores, serviço 
social e gestão de turismo.

A bolsa auxílio é de R$ 650 
mensais e o vale transporte 
R$ 100.

Para a formação técnica são 

ofertados técnico em adminis-
tração, enfermagem, nutrição, 
design gráfico, recursos hu-
manos, segurança do trabalho, 
informática e guia de turismo, 
com bolsa auxílio R$ 580 e vale 
transporte R$ 100.


