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Com foco na abertura de 
um novo processo licita-
tório, Pindamonhangaba 
suspendeu, nesta semana, 
o contrato com a empresa 
Estapar, responsável pelo 
sistema de estacionamento 
rotativo, o Área Azul. 

De acordo com a Prefei-
tura, a empresa opera na 
cidade há cerca de vinte 
anos. Após o último contra-
to completar uma década, 
o Município optou por não 
renovar. Desta forma, um 
novo sistema modernizado e 
tecnológico deve ser licitado 
buscando melhorar o serviço 
à população.

Para o estudante de fisio-
terapia e morador do Jardim 
Resende, Lucas Almeida, de 
28 anos, o modelo de Área 
Azul de Taubaté poderia 
ser adotado em Pindamo-
nhangaba, considerado mais 
prático. “Você insere na 
máquina a placa do carro o 
momento em que efetua o 
pagamento. Assim, não gera 
o papel e você não precisa 
deixar nada no carro, pois é o 
próprio sistema quem cuida 
disso”, comentou.

O projeto básico para que 
a nova concessão seja reali-
zada está sendo elaborado 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba

pela secretaria de Segurança 
Pública. A expectativa é que 
seja implantado ainda neste 
ano.

O Sistema de Estaciona-
mento Rotativo é regulamen-
tado há 24 anos. A medida 

Em preparação para nova 
licitatação, Pinda suspende 
a cobrança da Área Azul
Com medida, serviço de estacionamento rotativo segue parado temporariamente
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Parquímetro da Área Azul na região central de Pindamonhangaba; cobrança segue suspensa até o novo processo licitatório para susbstituição

tem como objetivo demo-
cratizar o uso do espaço 
público, além de viabilizar 
a ampliação da disponibi-
lidade de vagas em áreas 
congestionadas. Segundo a 
administração municipal, 

atualmente é a melhor op-
ção utilizada pelas cidades 
para amenizar a carência de 
vagas de estacionamento em 
regiões comerciais.

“Pedimos a compreensão 
dos comerciantes e da popu-

lação, pois iremos ficar um 
período sem os serviços até 
a definição da empresa que 
irá explorar essa atividade”, 
comentou o secretário de 
Segurança Pública, Fabrício 
Pereira.

Mobilidade Urbana estuda ampliar ações de 
segurança, após morte de ciclista em Guará
Estrutura para fiscalização e melhorias com foco em ciclovias são analisadas por setor; em 
apenas seis meses, cidade registrou dois acidentes com ciclistas mortos no mesmo local

Dois acidentes com vítimas 
fatais acenderam o sinal de 
alerta para os ciclistas de Gua-
ratinguetá. Após a morte de 
um homem de 49 anos, que 
pedalava pela ciclovia da aveni-
da João Pessoa, a secretaria de 
Mobilidade Urbana confirmou 
que estuda mudanças e investi-
mentos na segurança da malha 
cicloviária do município.

O último acidente foi re-
gistrado em 9 de junho. Dois 
ciclistas foram atingidos por 
um carro que seguia sentido 
Centro. O homem e a mulher, 
que pedalavam sentido Pedre-
gulho, conduziam pela ciclovia, 
foram atingidos pelo veículo e 
ficaram no chão. O homem não 
resistiu e morreu.

No mesmo local, em 21 
de dezembro do ano passa-
do, uma mulher de 50 anos 
que pedalava pela ciclovia foi 
atingida por um motoqueiro 
que trabalhava entregando 
pizzas. O motociclista tentou 
uma ultrapassagem proibida 
pela direita quando acertou a 
mulher. Ela foi socorrida, mas 
não suportou os ferimentos e 
morreu.

O entroncamento entre as 
avenidas João Pessoa e Presi-
dente Vargas preocupa a secre-
taria de Mobilidade Urbana. O 
secretário Marco Antônio ‘Ma-

Da Redação 
Guaratinguetá  

jor’ de Oliveira confirmou que 
o Município tem uma verba 
de R$ 2,5 milhões, obtida por 
meio do programa Respeito a 
Vida, convênio com o Governo 
do Estado para investir em me-
lhorias e segurança do trânsito.

O valor será injetado em 
novas sinalizações de solo e 
asfalto novo para ciclovias do 
município, entre elas as vias 
da João Pessoa e da avenida 
Ministro Salgado Filho. “Há a 
pretensão de fazer um estudo 
de verificação de possibilidade 
de colocar uma barreira na 
ciclofaixa e na avenida, para 
ter mais segurança. Isso está 
sendo estudado pelo nosso se-
tor de engenharia de tráfego”, 
destacou o secretário.

A barreira não evitaria 

uma possível colisão de 
carro ou moto que invadam 
o espaço da ciclovia, como 
nos dois casos registrados 
com vítimas fatais, mas 
aumentaria a segurança do 
ciclista em casos de queda. 
“A preocupação é constante. 
Essas ideias e o programa 
Respeito à Vida vem para 
complementar a segurança”, 
informou Oliveira.

As melhorias citadas pelo 
secretário podem começar 
em 45 dias. Ele negou que 
seja instalado um radar na 
avenida João Pessoa após 
os dois acidentes, e confir-
mou que a fiscalização na 
região aumentou após a 
última colisão entre carro 
e bicicletas. Acidente registrado com ciclistas, no Pedregulho; setor pede fiscalização

Foto: Reprodução

Cruzeiro inicia 
construção de
UBS no Retiro
da Mantiqueira 

Contando com um inves-
timento de R$ 955 mil, foi 
iniciada no último fim de 
semana a construção de 
uma UBS (Unidade Básica 
de Saúde) no bairro Retiro 
da Mantiqueira, em Cru-
zeiro. A implantação do 
aparelho público faz parte 
de um plano de medidas 
municipal que busca refor-
çar a estrutura do sistema 
público de saúde.

Em nota oficial publica-
da na sexta-feira, dia 10, 
a Prefeitura anunciou o 
pontapé inicial da edifi-
cação da UBS de 439 m2 
que será erguida em uma 
área na avenida Doutor 
Theodoro Quartim Barbo-
sa. Vencedora do processo 
licitatório, a empresa BPS 
Elétrica e Construções 
Eireli, sediada em Cara-
guatatuba, deverá concluir 
a construção do prédio 
até 20 de janeiro do ano 
que vem.

A implantação da unida-
de atende a uma antiga rei-
vindicação das famílias do 
Retiro da Mantiqueira, que 
há décadas necessitam se 
deslocar até a UBS do bair-
ro Vila Loyelo em busca de 
atendimento. A construção 
será viabilizada através de 
uma emenda parlamentar 
de R$ 750 mil encaminha-
da pelo deputado federal 
Orlando Silva (PCdoB), e 
uma contrapartida muni-
cipal de R$ 205 mil. 

Além de ressaltar a im-
portância do reforço no 
sistema público de Saúde, 
o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) revelou 
detalhes da primeira etapa 
da obra. “A empresa que 
venceu a licitação faz, 
nesse primeiro momento, 
o serviço de fundação, 
para que o espaço possa 
receber a edificação. O 
investimento na Atenção 
Básica de Saúde se mos-
tra necessário, e mais um 
equipamento trará melho-
rias consideráveis para a 
nossa população”.

A criação da UBS Retiro 
da Mantiqueira faz parte 
de um plano municipal de 
medidas que tenta ampliar 
a estrutura do sistema de 
Saúde. Em busca deste ob-
jetivo, a Prefeitura, desde o 
ano passado, investe cerca 
de R$358 mil na reforma 
de cinco USF’s (Unidade 
de Saúde da Família) da 
zona rural. Em maio foram 
reinauguradas as unidades 
dos bairros Entre Rios e 
Várzea Alegre. A expec-
tativa do Executivo é que 
até o fim deste mês sejam 
reabertas as USF’s dos 
bairros Brejetuba, Embaú 
Mirim e Passa Vinte.

Lucas Barbosa 
Ubatuba 
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PALAVRAS AO VENTO
A imprensa e parte da socie-

dade cobram dos candidatos os 
planos de governo.

Com a introdução do marke-
ting político nas campanhas 
eleitorais os planos de governo 
tornaram-se peças publicitárias.

Coloridas, extensas, repletas 
de tópicos, parágrafos, como: 
saúde, educação, segurança 
pública, políticas sociais, tor-
nando-se num folhetim que nin-
guém lê e muito menos indaga 
de onde virão os recursos para 
tamanha façanha.

A pouca informação do elei-
torado e entender de políticas 
públicas é para especialistas.

Daí a generalidade das pro-
postas de governo dos candi-
datos.

O presidente Bolsonaro está 
providenciando o seu plano de 
governo.

Desnecessário, porque não 
cumpriu nenhum item da sua 
proposta de candidato. Pode 
repetir!

Difícil apresentar algum pro-
grama quando o presidente tem 

dúvidas sobre a legitimidade da 
democracia e do instrumento do 
voto: a urna eletrônica!

O presidente Lula, através 
de seu partido, submeteu o seu 
plano de governo a sociedade 
para a análise.

Proposta vazias, repleto de 
parágrafos (noventa), inten-
ções, “Políticas que garantam 
os direitos, a discriminação”; 
para os deficientes “Políticas 
que assegurem a todos o direito 
à vida com dignidade e liberda-
de”, para os jovens: “Políticas 
que viabilizem novas oportuni-
dades” (?)

Desnecessário, pois o a 
sociedade conhece profun-
damente os seus métodos de 
governar e, não fugindo a regra, 
receberá um país devastado, no 
mesmo estilo quando recebeu o 
Plano Real denominando-o de 
“herança maldita”, usufruindo 
dos resultados positivos do 
plano como: a valorização da 
moeda, o aumento do poder de 
consumo, redução da dívida 
pública, o equacionamento 
da dívida externa (legado dos 
militares).

Aliás, este é o mote da velha 
esquerda: destruir o que foi 
positivo para o país e a nefasta 
arrogância de que só eles sabem 
governar.

O programa não é de cons-
trução.

Os exemplos são vários: 
destruiu as bases do Plano Real; 
destruiu a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, quebrou a rigidez 
dos gastos públicos, distribuiu 
a mãos cheias, subsídios, renún-

cias fiscais, institucionalizou a 
corrupção.

Talvez o que tenha chamado 
mais a atenção do eleitor é a 
reforma trabalhista.

À primeira vista seria revo-
gar a reformas, mas a economia 
está recuperando, lentamente, os 
postos de trabalho e a reforma 
tem apenas cinco anos e foi feita 
em momentos trágicos para a 
economia com o surto do vírus 
e a guerra no leste europeu.

Por outro lado, o partido 
toma posição contrária a volta do 
imposto sindical. Ainda, bem!

Quanto ao processo de priva-
tização a Petrobras está blindada 
e terá que cumprir a sua missão 
“colocada de novo a serviço do 
povo e não dos grandes acionis-
tas estrangeiros”. 

No tocante a Petrobras o 
programa não explicita de onde 
virão os recursos para os inves-
timentos da empresa.

Em resumo: não privatiza e 
diminui o valor de mercado da 
Petrobras. 

Esta proposta não é para le-
var a sério! Já vimos este filme!

Quanto ao teto de gasto, 
instituído no governo Temer, 
será extinto.

O interessante que o teto foi 
feito exatamente porque o seu 
governo e de sua pupila instituí-
ram à bancarrota fiscal em nome 
do social. 

A falta de familiaridade com 
o gasto público, a falta de dis-
tinção do público e privado, o 
desprezo pela economia de mer-
cado, a falta de incentivo para a 
produtividade e a permanência 
da pobreza através de programas 
assistencialistas, o “nois contra 
eles”, etc.

Apesar de estarmos quatro 
meses do pleito, onde tudo pode 
acontecer, a volta do PT ao poder 
uma oportunidade para afirmar-
-se em uma social-democracia 
que deu certo pelo mundo afora.

Quem sabe não seja este 
o desejo, não explícito, com a 
vice-presidência de Geraldo 
Alkmin. Ver para crer!

O atual programa do partido 
dos trabalhadores traz no seu 
bojo o mesmo de sempre, mas 
que poderá mudar durante o 
curso da campanha. Para pior!

Os tempos são outros.
Lula governou vinte anos 

atrás, o mundo mudou, a lem-
brança do governo Dilma é um 
trauma a carregar.

O que a sociedade espera 
e almeja, diante das inúmeras 
necessidades difusas e que o país 
não seja governado olhando o 
espelho retrovisor.

Tiveram tempo suficiente 
pata aprender e não fazer o 
mesmo!

  Tiveram tempo suficiente 
pata aprender e não fazer o 

mesmo! 

“No Brasil, o traço 
comum nos programas 

de governo é a generalidade”
Fernando Schüler, cientista político

PREFEITURA DE LORENA
Anulação de Sessão Pública:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 – PROC. Nº 241/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Anulação da sessão pública que ocorreu dia 
13 de junho ás 09:30 hrs do Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto 
é a Ata de Registro de Preço para contratação de serviços de segurança não armada, 
controlador de acesso e bombeiro civil para realização de eventos pela Secretaria de 
Cultura, 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 TERMO 

ADITIVO Nº 06 – Contrato nº 185/20 – CP 06/20 – Proc. nº 380/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 185/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 380/2020, CP nº 
06/2020, firmado em 16/10/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 16/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original. DATA DA ASSINATURA: 15/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - PROCESSO 279/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de  preços para aquisição 
de kits para testes de diagnósticos de dengue, pelo período de 12 (doze) meses, que do 
dia 21 de junho de 2022 a 05 de julho de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 05 de 
julho de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. 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 Edital Rerratificado:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 – PROC. Nº 241/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Ata de Registro de Preço para 
contratação de serviços de segurança não armada, controlador de acesso e bombeiro civil 
para realização de eventos pela Secretaria de Cultura, a realizar-se às 09h30min do dia 30 
de Junho de 2022, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. A rerratificação ocorreu na mudança 
do tipo de adjudicação que atualmente é do tipo menor preço por item. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 027/2022

CONVITE Nº 05/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de: 
elaboração de projeto de urbanismo para o Conjunto Habitacional “CDHU Silveiras 
V”, com execução de sondagem, elaboração dos projetos básicos, executivos e de 
aprovação, bem como, o registro do loteamento, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 
do dia 28/06/2022 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma 
data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço 
www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 20 de junho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Ubatuba supera expectativa 
com novo Refis e arrecadação 
ultrapassa os R$ 43 milhões
Cidade realiza 3.794 contratos com contribuintes que estavam em 
atraso; foco de atendimento é retomada econômica pós-pandemia

Superando as expecta-
tivas para os acordos re-
alizados, a Prefeitura de 
Ubatuba fechou seu Refis 
(programa de Recuperação 
Fiscal) com 3.794 contra-
tos, que contabilizam mais 
de R$43 milhões para os 
cofres públicos. A medida 
focou a população com 
dívida ativa no município.

O programa, que apli-
ca descontos nos juros e 
multas em qualquer débito 
tributário como IPTU, ISS e 
contribuições, além de ou-
tros, não tributários (mul-
tas e encargos municipais 
de qualquer natureza), foi 
finalizado no último dia 20, 
sem prorrogação.

Próximo a data, o secre-
tário adjunto de Fazenda 
e Planejamento Benedito 
Altair afirmou que a meta 
de R$ 18,5 milhões já ha-
via sido superada no dia 
26 de abril, com o valor 

Thamiris Silva  
Ubatuba   

de R$ 19,5, milhões, mas o 
serviço permaneceria sendo 
realizado até o prazo esti-
pulado pela administração 
municipal.

O relatório divulgado 
pela secretaria da Fazen-
da e Planejamento sobre 
o programa disponível à 
população no período de 
7 de março a 20 de maio 
informa que a arrecadação 
a maior do valor total anun-
ciado pela Prefeitura será 
de cerca de 27%, atingindo 
R$ 11.816.277,08. O valor 
se refere ao pagamento em 
parcela única ou entrada do 
parcelamento.

Quanto ao número de 
pessoas que optaram pelo 
acordo, 2.072 são morado-
res efetivos da cidade e 749 
são de outros municípios, ou 
seja, o atendimento chegou 
a 2.821 pessoas.

Segundo a Prefeitura, 
a ação é vista como uma 
aposta para aumentar a 
arrecadação municipal e 
incentivar a retomada eco-
nômica após os danos cau-

sados pela pandemia do 
novo coronavírus, além de 
oferecer a oportunidade de 
negociação antes da inclu-
são do nome em sistemas 
de créditos como Serasa e 
SPC (Serviço de Proteção 
ao Crédito).

Dívida ativa – Segun-
do o documento da lei 
complementar número 
22/2022, a dívida ativa 

do Município é cerca de 
R$ 439.018.336,24. Com 
juros, o valor passar a ser 
R$ 1.614.913.869.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato 
com a Prefeitura de Caraguá 
para buscar mais dados e 
planejamento para o valor 
arrecadado, mas não obteve 
resposta até o fechamento 
desta edição.

A sede da Prefeitura de Caraguá, que conseguiu arrecadação acima do esperado com acordos fetos por meio do Regis; R$ 43 milhões no caixa
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FUNDO SOCIAL DE

CRUZEIRO-SP
SOLIDARIEDADE

cruzeiro.sp.gov.br PrefeituradeCruzeiro prefeituradecruzeiro

SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

À espera do Tripé da Saúde, Ballerini 
anuncia R$ 3 milhões para Santa Casa
Estado confirma repasse, mas não detalha entrega de aporte anunciado em 2021 para o fortalecimento de 
hospitais de Lorena e Guaratinguetá; verba liberada para prefeito que direciona à entidade em meio à crise

Depois de um ano da pro-
messa sobre o envio de in-
vestimentos, o Tripé da Saú-
de ainda é uma incógnita. 
Enquanto o fortalecimento 
das santas casas de Lorena 
e Guaratinguetá não é dis-
ponibilizado pelo Estado, 
o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) anuncia o repasse de 
R$ 3 milhões para o hospital 
de Lorena. O recurso pode 
ser complementado com 

Rafaela Lourenço 
RMVale 

emendas parlamentares. 
Atrelado à construção do 

Hospital Regional em Cru-
zeiro, o governo estadual, 
à época com João Doria 
(PSDB), anunciou o fortale-
cimento para as cidades que 
já exercem um atendimento 
regional, os prazos foram 
repassados aos prefeitos e 
diretorias dos hospitais, mas 
até o momento, nenhuma 
definição. Na última semana, 
o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) se reuniu com prefei-
tos da região, em São José 
dos Campos, encontro que 

rendeu um contato direto 
do secretário de Saúde do 
Estado, Jean Gorinchteyn, 
com Ballerini.

Segundo o chefe do Execu-
tivo, a semana foi de muita 
pressão e cobrança para o 
hospital da cidade. Com o 
retorno do secretário, veio 
a notícia do repasse de R$ 3 
milhões para a saúde pública. 
“Tá pra sair, mas fica uma 
demora política, né. O secre-
tário me disse ‘olha Sylvio, 
vou mandar R$ 3 milhões pra 
você e você faz o que quiser, 
ou vai para os postinhos...’. Eu 

vou passar automaticamente 
para a Santa Casa, que têm 
uma necessidade grande”.

O superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa, frisou que 
tem cobrado constantemente 
a Regional de Saúde e o Esta-
do, e que há cerca de trinta 
dias a cobrança foi oficializa-
da para a Prefeitura, a DRS 
(Diretoria Regional de Saú-
de), secretaria de Saúde do 
Estado e a Casa Civil. “Eu sei 
que isso aí teve uma devolu-
tiva para a regional de Saúde, 
mas eu não obtive resposta 
desse ofício que encaminhei 

ainda, essa promessa de R$2 
milhões que eu ouvi dentro 
do Palácio do Governo numa 
reunião que tivemos lá, que 
esse pagamento começaria 
em janeiro”, salientou.

Ainda de acordo com o 
superintendente, o hospital 
tem uma dívida de aproxi-
madamente R$ 800 mil com 
equipe médica, R$ 1 milhão 
de fornecedores e insumos 
hospitalares, além de enfren-
tar o desabastecimento de 
insumos. “Fiquei muito feliz 
em saber todo o empenho do 
prefeito e o compromisso que 
ele falou de um recurso que 
virá através de um deputado, 
e ele vai aportar esse dinhei-
ro na Santa Casa. Aí sim nós 
conseguiríamos equilibrar 
as contas, mas não sair do 
vermelho”, explicou ao citar 
que a verba de R$ 3 milhões 
já garantidos deve amenizar, 
mas não resolver o atual 
problema financeiro.

Por nota, o Estado, questio-
nado sobre o tripé, ressaltou 
outro programa, o “Mais 
Santas Casas”, que ampliou 
25% dos repasses em custeio 
para entidades, e confirmou 
a destinação do recurso de 

R$ 3 milhões. “Na região do 
Vale do Paraíba, 21 unidades 
estão sendo contempladas 
pelo programa, dentre elas, 
a Santa Casa de Lorena, com 
R$ 3,6 milhões, e a Santa 
Casa de Guaratinguetá, com 
R$ 3,8 milhões. Além disso, 
a Santa Casa de Lorena rece-
berá um aporte financeiro de 
três milhões extras, para o 
fortalecimento dos serviços 
prestados à região” (trecho 
da nota que não especifica 
se o repasse será mensal ou 
único).

Lorena segue com uma 
média de atendimentos alta 
e 75% de ocupação de lei-
tos. Segundo Dario Costa, 
há serviços com mais de 
100% de ocupação. Apenas 
de Pronto Socorro são cerca 
de quatrocentos pacientes 
locais e de cidades vizinhas 
atendidos por dia. No final 
de abril, o hospital chegou a 
suspender internações após 
superlotação de leitos.

Neste ano, o levantamento 
feito até o dia 2 de junho 
apontou que a Santa Casa 
havia recebido 89 mil pes-
soas via SUS (Sistema Único 
de Saúde).
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Acesso principal à Santa Casa de Lorena; entidade recebeu aporte de R$ 3 milhões da Prefeitura após repasse enviado pelo Governo do Estado


