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Comissão de Saúde da Câmara 
cobra planos da UPA em Guará
Atendimentos de urgência e emergência seguem concentrados no Pronto Socorro; 
unidade sofre com demanda, "inchada" com aumento de casos com sintomas gripais

O Pronto Socorro de Gua-
ratinguetá virou alvo de uma 
série de reclamações. Nas redes 
sociais, não são poucos os rela-
tos de queixas sobre a lotação 
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e a demora no atendimento. A 
unidade concentra, além dos 
atendimentos a casos de ur-
gência e emergência, o auxílio a 
pessoas com sintomas gripais.

Na Câmara, o tema virou 
requerimentos apresentados 
nos últimos meses e cobranças 
por melhorias na única porta 

de entrada da saúde pública 
aberta 24 horas por dia. Dessa 
vez, o presidente da Comissão 
de Saúde cobra que sejam es-
clarecidos detalhes do contrato 
da gestão da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), prestes 
a ser inaugurada.

De acordo com o vereador 

Marcelo da Santa Casa (PSD), 
presidente da Comissão, as 
queixas sobre lotação e conse-
quente demora nos atendimen-
tos se repetem dia após dia e 
não se limitam às redes sociais. 
Alguns moradores procuraram 
a sede do Legislativo para se 
queixarem do problema e pe-

dem a presença dos vereadores 
no Pronto Socorro.

“Nós temos cobrado cons-
tantemente. É importante a 
população ter um atendimento 
de qualidade da saúde. A gente 
sabe que no Pronto Socorro já 
está saturado, no Frei Galvão. 
As coisas têm andado de uma 
forma contrária à vontade da 
gente, enfim, agora temos a 
oportunidade de começar do 
zero de uma forma digna”, 
salientou.

Atualmente o PS funciona 
anexo ao Hospital Frei Galvão, 
mas o local será desativado 
após a inauguração da UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento), prevista para o fim 
de junho ou início de julho. 
A mudança de sede também 
chama atenção da Câmara, que 
busca desde já uma aproxima-
ção maior com o Executivo e a 
instituição que administrará a 
unidade de saúde.

“Solicitamos para a Prefei-
tura que apresente o plano 
operativo de trabalho, bem 
como o contrato para execução 
desse serviço, para que a gente 
não cometa o mesmo erro que 
cometeu no Pronto Socorro, 
que hoje está no Frei Galvão”, 
concluiu Marcelo.

A secretaria de Saúde foi 
procurada pela reportagem 
do Jornal Atos para comentar 
as críticas aos atendimentos 
no Pronto Socorro, mas não se 
manifestou até o fechamento 
desta edição. A Prefeitura de 
Guaratinguetá, anteriormente, 
confirmou que a UPA poderá 
ser inaugurada no início do 
próximo mês.
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Pronto Socorro anexo ao Frei Galvão, em Guaratinguetá; cobrança de vereadores e população estampa necessidade de maior estrutura no serviço

O investimento e planos 
para alavancar a saúde 
de Guaratinguetá, com 
foco em novas sedes de 
atendimentos, teve mais 
um passo nesta semana. 
O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) anunciou a chegada 
de uma maternidade ao 
município. 

A ação, que foca o aten-
dimento à demanda de 
gestantes na sub-região de 
Guaratinguetá, é custeada 
por uma emenda parla-
mentar de R$ 4 milhões, 
provenientes do deputado 
federal Marco Bertaiolli 
(PSD). 

A maternidade municipal 
será instalada na Santa Casa 
e tem projeto arquitetônico 
em processo de análise pela 
Vigilância Sanitária. 

“Esse é um sonho, mas 
acima de tudo uma neces-
sidade para que as nossas 
crianças possam nascer 
com dignidade e respeito 
em um lugar adequado 
para elas”, enfatizou a 
secretária de Saúde, Ma-
ristela Macedo. 

A sede municipal de Gua-
ratinguetá atende, em mé-
dia, 1,7 mil pessoas entre 
consultas ginecológicas, 
obstetrícia e pediatria.

A expectativa do gover-
no de Soliva é que com a 
implantação da Materni-
dade Municipal, a cidade 
passe a contar com maior 
conforto para o acolhimen-
to das gestantes.

Em meio a crise na saú-
de, o município é referên-
cia para Cunha no aten-
dimento de gestações de 
alto risco.
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Soliva anuncia 
construção de 
maternidade 
municipal 

Prefeitura de Cruzeiro inaugura AME e 
anuncia reestruturação do Pronto Socorro 

O prefeito Thales Gabriel durante entrega do AME; empreendimento garante maior condição de atendimento

Foto: Gabriel Mota 

A Prefeitura de Cruzeiro 
inaugurou, na quarta-feira 
(15), o AME (Ambulatório 
Municipal de Especialidades). 
O novo equipamento de saúde 
terá uma gestão compartilhada 
por Executivo e Santa Casa e 
envolve 13 especialidades. No 
evento, o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD) anunciou 
uma reestruturação no Pronto 
Socorro, que deve ser concluída 
até 2023.

Com capacidade de 1.300 a 
3.000 atendimentos mensais, 
a unidade estará aberta a par-
tir da próxima segunda-feira 
(20). Ortopedia, dermatologia, 
neurologia, oftalmologia, endo-
crinologia, obstetrícia de alto 
risco, cirurgia geral e vascular, 
cardiologia, pneumologia, 
geriatria, otorrinolaringologia, 
urologia e ginecologia geral 
fazem parte do quadro de aten-
dimentos do AME nesse início.

Em até sessenta dias, o am-
bulatório deve contar com 
mais duas especialidades, neu-
ropediatria e reumatologia. 
Segundo a secretária de Saúde 
de Cruzeiro, Imaculada Maga-
lhães, essa é uma necessidade 
do município. “Já estamos em 
tratativas com dois profissio-
nais, aguardando o ‘ok’ deles, e 
assim que tivermos, estaremos 
implementando esse serviço 
no município” afirmou a chefe 
da pasta.

Utilizando recursos do te-
souro municipal, a Prefeitura 
investiu R$ 400 mil na cons-
trução do AME. A estrutura é 
anexa à Santa Casa de Cruzei-
ro, corresponsável pela gestão.

“Existe o compartilha-
mento de colaboradores 
e o compartilhamento no 
momento decisório. É óbvio 
que, por conta de a Santa 
Casa estar sob intervenção 
do Município, a secretaria 
de Saúde tem uma ascen-
dência interessante para 
que a gente possa tornar 
cada vez mais essa sinergia 
produtiva” explicou Fonseca.

O diretor da Santa Casa, 
Ricardo Duarte, pontuou que 
a escolha do hospital como 
sede do ambulatório facilita 
a integração dos serviços de 
saúde, que também conta 

Gabriel Mota
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com o Centro de Diagnóstico 
por Imagem. “A secretaria de 
Saúde faz o agendamento 
das consultas, dos pacientes, 
e nós vamos administrar o 
ambulatório, promover o 
atendimento e devolver o 
paciente para a rede quando 
tiver terminado o tratamen-
to aqui”, completou.

Ainda no evento, o prefeito 
anunciou o início da reestru-
turação do Pronto Socorro. 
Entre emendas parlamen-
tares e aportes do governo 
estadual, afirmou que o in-
vestimento será de cerca de 
R$ 2 milhões. A expectativa 
do chefe do Executivo é de 
que a reforma que busca 
aprimorar o atendimento de 
porta aberta seja concluída, 
no mais tardar, até o início 
de 2023.

“A gente reconhece que 
o nosso Pronto Socorro 
precisa melhorar, precisa 
ampliar, precisa acolher 
melhor e precisa ofertar 
melhor esse serviço” admitiu 
Fonseca.
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Incidência com casos de Covid-19 afeta 
o funcionamento da Saúde de Pinda
Unidades de saúde tiveram o atendimento afetado por casos de coronavírus entre os funcionários

A crescente de casos de 
Covid-19 tem afetado o funcio-
namento dos postos de saúde, 
em Pindamonhangaba. Nesta 
semana, o PSF (Programa Saú-
de da Família) do bairro Maricá 
teve o atendimento reduzido 
devido a contaminação de 
funcionários. Ao menos quatro 
funcionários com coronaírus 
foram afastados.Segundo a 
Prefeitura, o PSF deve funcio-
nar parcialmente até o retorno 
dos trabalhadores. Ainda nesta 
semana, a vacinação contra o 
vírus Influenza (gripe) precisou 
ser suspensa temporariamente.

Embora não tenha confirma-
do quais unidades, o Município 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba  

apontou que mais postos de 
saúde podem apresentar o 
atendimento parcial devido 
ao afastamento de servidores 
com coronavírus. Segundo 
um levantamento realizado 
ainda no início desta semana, 
19 trabalhadores estavam em 
isolamento domiciliar.

Assim como em toda RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), Pin-
damonhangaba observa uma 
crescente nas contaminações 
pela doença. Somente na pri-
meira quinzena de junho foram 
identificadas mais de 1,5 mil 
novas infecções em diferentes 
pontos nos bairros  Água Preta, 
Alto Cardoso, Andrade, Ouro 
Verde, Real Ville, Reserva dos 
Lagos, Santana, Santa Luzia, 
Vila Suíça, Village Esplendore 

e Jardim Carlota. 
Ao menos um óbito por foi 

registrado no município neste 
período. Anteriormente, a cida-
de havia comemorado o marco 
de ter ficado um mês sem 
registrar mortes pela Covid-19.

A secretaria de Saúde emitiu 
um alerta para que a população 
busque unidades de saúde de 
referência em caso de sintomas 
gripais, como o Pronto Socorro 
Municipal, unidades de Pronto 
Atendimento do Araretama e 
Moreira César, além da Uni-
dade Mista do Cidade Nova. 
O foco está em testar, tratar 
a notificar os casos. Por outro 
lado, se o morador realizar o 
autoteste, a recomendação é 
buscar a unidade para que a 
notificação à Vigilância Epide-
miológica seja efetuada.O Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que sofre com sistema lotado após novos casos de Covid-19

Foto: Bruna Silva

Banco Santander amplia serviços depois de assumir 
folha de pagamento para os servidores de Cunha

O banco Santander assumiu 
a gestão da folha de pagamento 
da Prefeitura de Cunha e deve 
atender cerca de 580 servido-
res municipais. Os funcionários 
ativos e aposentados terão 
facilidades e benefícios como 
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isenção de tarifa por 12 meses 
em pacotes de serviços.

Para a abertura de contas, o 
banco preparou uma equipe 
de gerentes de relacionamento 
pessoa física e consultores para 
atendimentos simultâneos a 
partir dessa terça-feira (14). 
As orientações para o crédito 
terão datas específicas para 
o Centro da cidade e o bairro 

Campos Novos. 
De acordo com a assessoria 

da empresa, os funcionários 
terão condições especiais para 
pagamentos como dez dias 
sem juros para uso do limite 
vinculado à conta corrente; 
financiamento imobiliário e de 
veículos com juros competiti-
vos; cartões de crédito; opções 
de investimentos, soluções em 

renda fixa e renda variável 
e, caso o servidor já possua 
um empréstimo consignado, 
poderá fazer a portabilidade, 
reduzindo seus gastos, ou ainda 
pegar crédito novo. Há também 
os consórcios de veículos e 
para compra, construção ou 
reforma de imóveis.

Os interessados em abrirem 
as respectivas contas terão até 

o próximo dia 23 para compa-
recerem à estrutura instalada 
na secretaria de Turismo, ao 
lado da igreja Matriz, no Centro 
da cidade, das 8h30 às 17h. No 
último dia de atendimentos 
(24), as equipes estarão em 
Campos Novos. Para facilitar 
o serviço, o servidor pode 
agendar o atendimento pelo 
link agendafopa.com.br/cunha. 

“Estamos trabalhando para 
atender também o comércio e 
serviços locais, o turismo regio-
nal e o setor agropecuário que 
vem crescendo, principalmente 
como a bovinocultura de corte 
e leite, impulsionando a econo-
mia. É uma cidade com grande 
potencial de negócios”, salien-
tou o superintendente execu-
tivo da Rede SP Metropolitana 
do Santander, Javier Garcia 
Verdous, ao citar a ampliação 
da atuação no município.

Cunha conta com uma unida-
de na rua Casemiro da Rocha, 
nº 51, no Centro.
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SINDICATO DOS EMRPEGADOS NO COMERCIO DE LORENA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca toda 

a categoria dos  trabalhadores e empregados do comércio varejista, atacadista em geral e 

Concessionárias de veículos, sócios e não-sócios, de sua base territorial integrada pelos 

Municípios de Lorena, Piquete, Canas e Cunha, no Estado de São Paulo, para participarem da 

Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de junho do ano de 2022,  das 8:00 

às 18:00 horas. A assembleia contará com uma urna fixa na sede do sindicato onde os 

estabelecimentos do comércio varejista, atacadista em geral e concessionárias de veículos e se 

encerrará no dia 30/06/2022, na sede do sindicato, na Rua Major Rodrigo Luiz nº 46, Bairro 

Centro, nesta cidade de Lorena, Estado de São Paulo, a fim de deliberar, a partir dos votos 

coletados, sobre os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a - apresentação, 
discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para a negociação da 

Convenção Coletiva de Trabalho a ser negociada junto às categorias econômicas 

representantes do Comércio Varejista e Atacadista do Estado de São Paulo, com 
representação específica e geral  e, Sindicato das Concessionárias de Veículos do 
Estado de São Paulo - SINCODIV, visando a obtenção de vantagens econômico-sociais para 

os componentes da respectiva categoria profissional; b - deliberar e aprovar sobre as 
formas  e meios de custeio das atividades sindicais; c - discussão e aprovação das 
condições em que haverá paralisação coletiva, na hipótese de recusa pela categoria 

patronal em discutir as reivindicações constantes da pauta a ser aprovada, ou cumprimento da 

mesma após formalizada; d - votação pela Assembleia sobre a concessão de poderes 
específicos ao Presidente da entidade e/ou da Federação dos Empregados no Comércio 
do Estado de São Paulo para negociar e firmar a norma coletiva, ou instaurar Dissídio Coletivo 

de Trabalho nos termos da legislação vigente, se for o caso; e – outros assuntos de interesse 
da categoria profissional, especialmente, a autorização  para a implementação de um 

sistema para o tratamento de dados pessoais e informações da categoria 
profissional representada,  inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade referente aos dados coletados por 

esta entidade, com a finalidade de desenvolver pesquisa, estudo, elaborar propostas 

que contemple os interesses da categoria profissional, oferecer serviços individuais e 

coletivos, atender a normativos e regulamentos legais administrativo e judicialmente,  

aptos a atender ao disposto na Lei 13709/2018,  na forma do art. 612 c/c o art. 859, da 

CLT, e em consonância com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá deliberar, 

em primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois terços) dos sócios e de 

qualquer número de não sócios, e em segunda convocação, uma hora após, com a presença e 

votação de 1/3 (um terço) dos sócios e de qualquer número de não sócios (atentar para o que 

dispõe o estatuto). Lorena, 22 de junho de 2.022.   

 
Luiz Alfredo Gervazio Pereira  
-  Presidente. 

 

Águas Piquete realiza palestra para 
celebração do Dia do Meio Ambiente
Concessionária abordou temas para reforçar a importância da água para a vida

Dentre as ações da semana 
do Meio Ambiente, a Águas 
Piquete, pertencente ao Grupo 
Iguá, realizou uma palestra 
educacional para os alunos do 
ensino médio da Escola Estadu-
al Professor Eleonor Guimarães. 
Os estudantes tiveram acesso 
ao conhecimento de diversos 
assuntos envolvendo a água, 
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como a presença do recurso 
no Brasil e mundo, dicas de uso 
consciente, além de aprender 
um pouco mais sobre o fun-
cionamento da ETA – Estação 
de Tratamento de Água e os 
serviços oferecidos pela con-
cessionária no município.

Um vídeo institucional foi exi-
bido para apresentar o processo 
de captação, tratamento e distri-
buição de água na cidade. Para 
o gerente da empresa, Carlos 
Santana, trabalhar temas como 

esses nas escolas tem um papel 
fundamental na vida de todos, 
pois trabalha na formação de 
uma sociedade consciente e 
participativa frente às pautas 
socioambientais.

“Adquirir o conhecimento so-
bre o meio ambiente, influencia 
diretamente no desenvolvimen-
to de práticas de conservação, 
nos exercícios sustentáveis 
e na economia dos recursos 
limitados da natureza”, disse 
Santana.

Além da parte operacional 
do sistema, foi apresentado 
algumas funcionalidades do 
DIGIGUA, um aplicativo que 
oferece ao cliente algumas 
facilidades como o pagamento, 
consulta débitos, parcelamento 
da fatura, entre outras vanta-
gens. “A ideia de apresentar 
essa ferramenta ao jovem é 
fazer com auxilie o pai, a mãe 
e os avós na utilização desse re-
curso que pode otimizar a vida 
do cliente”, concluiu o gerente.

Caraguá entra na Justiça contra Praiamar 
para restituição de valores retidos em cartões
Depois de polêmicas, empresa deixou a administração do transporte público no fim do último mês

A polêmica sobre a rescisão 
de contrato para o transporte 
público entre Caraguatatuba 
e a Praiamar parece não ter 

Bruna Silva
Caraguatatuba

fim. A Prefeitura protocolou 
na 3ª Vara Civil uma ação 
civil pública com pedido de 
concessão liminar contra a 
corporação. A medida busca 
que a firma apresente, de 
maneira imediata, a listagem 
e o extrato de bilhetagem de 

passes, vales-transportes e va-
lores recebidos anteriormente 
pelo Município, empresas e 
pessoas físicas.

Segundo a Prefeitura, a 
solicitação consiste ainda no 
cumprimento imediato da 
liminar, “sob a pena de fixação 
de multa diária pelo eventual 
novo atraso no fornecimento 
do extrato do sistema de bi-
lhetagem ou do equipamento 
que possibilite a consulta pelo 
poder público”. Há a ainda a 
cobrança de restituir o valor 
retido no prazo de cinco dias.

Na ação, o Município requer 
a citação e intimação da em-
presa de modo a apresentar 
sua defesa, sob pena de revelia 
e confissão. A Praiamar operou 
até o último dia 31, depois 
da cidade ter conquistado na 
Justiça uma liminar de caduci-
dade no contrato de concessão, 
firmado entre o poder público 
e a terceirizada, devido às 
deficiências identificadas na 
prestação dos serviços. 

No pedido, o Executivo afir-
mou que mediante a atitude da 

Foto: Reprodução

Ônibus da Praiamar, que circulou pelas ruas de Caraguatatuba até maio; após troca de empresas, Prefeitura quer recuperar investimento

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LORENA

LEIS - DECRETOS - RESOLUÇÕES

SECRETARIA LEGISLATIVA
RESOLUÇÃO N° 10 DE 21 DE JUNHO DE 2022
DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA ATA ELETRÔNICA NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE LORENA.

SECRETARIA LEGISLATIVA
RESOLUÇÃO N° 9 DE 21 DE JUNHO DE 2022
ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 115 DA RESOLUÇÃO N° 18/2013, 
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE LORENA.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPE SA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 272/2022-SUP; 4665/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição emergencial de medicamento, para atender a determinação judicial, processo 
nº. 1001737-90.2021.8.26.0323.
CONTRATADA: SERVIMED COMERCIAL LTDA - CNPJ/MF Nº: 44.463.156/0001-84
DATA DA ASSINATURA: 22/06/22

empresa, o prejuízo à popula-
ção é “evidente e imensurável”.

Histórico – A Praiamar foi 
notificada a deixar o aten-
dimento público, após uma 
série de problemas na cidade. 
Caraguatatuba chegou a en-
frentar uma greve entre os 
funcionários da empresa. A 
paralisação foi motivada após 
a corporação descumprir as 
discussões sobre o reajuste 
salarial deste ano. Conforme 
o Sindicato, os funcionários 
possuíam um acordo com 
a Praiamar, em que todo 
início de maio aconteceria a 
discussão sobre o reajuste 
salarial. Entretanto, nenhuma 
articulação havia sido feita 
até o dia 20 de maio, data de 
início da greve. A empresa 
havia apontado que não se-
ria possível o reajuste anual 
devido a situação econômica 
do município. Além disso, o 
Executivo apontou que havia 
recorrentes reclamações de 
passageiros acerca de linhas 
atrasadas e descumprimento 
de horários.
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TUDO FEITO PRA VOCÊ.
#TUDOISSOÉPINDA

Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Aparecida libera Carteirinha Individual 
do Autista para acelerar atendimento
Famílias de pessoas com TEA contam com quatro pontos para adesão dentro da cidade; sistema 
nacional garante assistência ampliada após “Lei Romeu Mion” receber sanção do governo federal

Foto: Divulgação PMU

Eventos com informações sobre autismo, cada vez mais comuns; carteirinha para melhor atender

A Prefeitura de Aparecida 
iniciou a elaboração e confec-
ção da Carteirinha Individual 
do Autista a todos os morado-
res da cidade portadores do 
espectro. A iniciativa busca 
dar visibilidade e prioridade 
de atendimento em serviços 
públicos e privados. 

Sancionada em 2020, a “Lei 
Romeu Mion” (o nome é uma 
referência ao filho do apre-
sentador de televisão Marcos 
Mion, que atua na propagação 
de informações e direitos da 
pessoa com TEA - transtorno 
do espectro autista), garante a 
Ciptea (Carteira de Identifica-
ção da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista). A emissão 
é feita de forma gratuita e 
gradual por todo o país. Pen-
sando nisso, as secretarias de 
Educação, Esporte e Cultura e 
de Desenvolvimento e Promo-
ção Social implementaram a 
iniciativa em Aparecida, com o 
foco de garantir a prioridade de 
atendimento ao público autista.

Os responsáveis pelas crian-
ças ou adolescentes matricula-
dos na rede pública de ensino, 

Gabriela Santos
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que têm interesse na obtenção 
da carteirinha, devem informar 
os dados dos atendidos no 
Cemaee (Centro Municipal 
de Atendimento à Educação 
Especial), localizado na Estação 
de Cultura, à rua Valério Fran-
cisco, no Centro. Em seguida, 
será feito o encaminhamento 
ao centro de atendimento assis-
tencial mais próximo de onde 
a família mora. Outras pessoas 
com TEA, que não estão na rede 
de ensino, devem procurar 
diretamente o Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) ou a Promoção Social. É 
necessário realizar o Cadastro 
Único para acompanhamento 
e contabilização de dados na 
carteirinha.

Os atendimentos serão rea-
lizados com horário agendado 
para que não haja espera no 
atendimento, pois o público 
autista necessita de rapidez.

Gislaine Lemes, mãe do ado-
lescente Kaiky, de 16 anos, que 
tem espectro autista moderado, 
comemorou a liberação da car-
teirinha em relação a priorida-
de no atendimento. “Ninguém 
entende a necessidade que eles 
têm de ter um atendimento 
mais rápido. Muitos não conse-

guem esperar e podem entrar 
em crise”, lembrou.

Atualmente, 176 crianças 
e adolescentes são atendidos 
pela rede pública de ensino em 
Aparecida. A Prefeitura ainda 
não conseguiu identificar ao 
certo quantas pessoas com 
autismo habitam na cidade. 
“É importante que crianças, 
adolescentes e adultos venham 
fazer a carteirinha para que 
elas sejam visibilizadas, tenham 
prioridade no atendimento e 
acesso aos programas sociais”, 
segundo a secretária de Desen-
volvimento e Promoção Social, 
Natália Carvalho. 

De acordo com o atendi-
mento, as famílias de pessoas 
com TEA devem estar atentos 
a quatro pontos disponíveis 
para contato: Promoção So-
cial (3105-0714), Cras São 
Francisco (3105-1489), Cras 
Itaguaçu (3105-4006) e Cras 
Vila Mariana (3105-0724).

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com a 
secretária de Educação, Esporte 
e Cultura, Adrielle Romain, em 
busca de mais dados e informa-
ções sobre a Carteirinha do Au-
tista, mas não obteve retorno 
até o fechamento desta edição.

Caraguá amplia data-limite para regularização de imóveis

Com foco em avançar na 
regularização, Caraguatatuba 
prorrogou, nesta semana, o 
prazo para que os morado-
res possam adequar os seus 
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imóveis. Os moradores terão 
mais seis meses para estarem 
alinhados ao processo.

De acordo com o Município, 
a medida atende edificações 
residenciais e comerciais re-
formadas, ampliadas, conclu-
ídas ou em fase de finalização 
com área construída de uso 

misto e institucional. Depois 
da aprovação do projeto de 
regularização pela secretaria 
de Urbanismo, o Alvará de 
Regularização da Edificação e 
o “Habite-se” serão expedidos.

A ação é realizada em acor-
do com o Plano Diretor, fer-
ramenta básica da política de 

desenvolvimento urbano e pla-
nejamento municipal, medida 
obrigatória para cidades que 
excedem vinte mil habitantes.

Para regularizar o imóvel é 
preciso acessar o site oficial 
da Prefeitura, caraguatatuba.
sp.gov.br, onde está a lista de 
documentários necessários e 

as instruções específicas.
Caso haja dúvidas, o mora-

dor deve entrar em contato 
com a secretaria de Urbanis-

mo através do telefone (12) 
3886-6060. Há ainda a opção 
de atendimento presencial, 
na sede da pasta, de segunda 
à sexta-feira, das 8h30 às 
16h30, na avenida Brasil, nº 
749, no Sumaré.


