
Saeg planeja 
acelerar seu 
atendimento 
com aplicativo
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Oesg reúne escolas de samba para o
lançamento do Carnaval 2023 em Guará
Entidade espera repasse de R$ 75 mil para cada agremiação; evento tem retorno previsto após três anos

A Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Guaratin-
guetá) promove nesse final de 
semana o Lançamento Oficial 
do Carnaval 2023. O evento, 
que acontece no sábado e no 
domingo, será realizado na 
praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, a partir das 14h, com 
entrada franca. O espaço terá 
área de alimentação, parque 
de diversões e apresentações 
de grupos de pagode e das 
agremiações carnavalescas.

De acordo com o presidente 
da Oesg, Tiago Domingos, no 
lançamento será feito o sorteio 
da ordem dos desfiles das esco-
las. “No sábado, a abertura fica 
por conta de Júnior Pérola & 
Banda e, em seguida, as Escolas 
de Samba Beira Rio da Nova 
Guará, Bonecos Cobiçados 
e Acadêmicos do Campo do 
Galvão. Já no domingo, além 

Andréa Moroni
Guaratinguetá do sorteio da ordem dos desfi-

les, haverá Roda de Samba do 
Mestre Pelé e shows de Unidos 
da Tamandaré, Embaixada do 
Morro e Mocidade Alegre do 
Pedregulho”.

Após o lançamento da festa 
de 2023, Thiago informou que 
o próximo passo é a homologa-
ção do edital de chamamento 
público, que já está em anda-
mento na Prefeitura, contem-
plando todos os compromissos 
das agremiações carnavalescas 
e os valores financeiros envol-
vidos. “A nossa expectativa é 
que seja liberado R$ 75 mil 
para cada escola”.

Guaratinguetá está há três 
anos sem Carnaval de rua. 
“Devido a pandemia, passamos 
dois carnavais vacantes, mas 
esse ano realizamos a Carna-
live, no Recinto de Exposições 
com todas as escolas, sem pú-
blico, e transmissão via internet 
com mais de cinquenta mil 
visualizações”, concluiu Tiago.Bandeiras das seis escolas de samba de Guaratinguetá; depois de três anos, cidade prepara festa para o próximo ano

Guará tem três 
mortes por covid 
em uma semana
Entre os óbitos registrados está uma criança
de cinco anos; Prefeitura volta a destacar queda
na procura por quarta dose contra o coronavírus

Novos casos de contamina-
ção pelo novo coronavíros 
continuam a preocupar a 
RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte). Três pessoas 

morreram vítimas da Co-
vid-19 em Guaratinguetá, 
segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela 
Prefeitura. Entre as vítimas 
está uma criança de cinco 

anos. De acordo com o chefe 
de gabinete da secretaria de 
Saúde, José Mário Amato, a 
criança apresentava comor-
bidades.
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Leito para atendimento de pacientes com covid, implantado em Guaratinguetá durante o ápice da epidemia
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O Saeg (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Guara-
tinguetá) lança nessa semana 
um edital para a contratação 
de uma empresa para a im-
plantação de um aplicativo 
de atendimento à população. 
A expectativa da autarquia é 
que o serviço esteja disponí-
vel em dois meses. Segundo 
o diretor Miguel Sampaio, o 
Saeg Digital vai centralizar 
todo o relacionamento do 
usuário com a Saeg. “(O app 
atenderá) reclamação, segun-
da via de conta, tapa buraco, 
vazamento", afirmou.
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Obra realizada pela equipe da Saeg; autarquia de Guaratinguetá aposta em novo aplicativo para agilizar atendimento a moradores da cidade
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A Prefeitura de Aparecida 
está dando andamento à re-
gularização fundiária dos ter-
renos do bairro São Francisco. 
A portaria nº 284, publicada 
no Diário Oficial do Município 
no sábado (9), possibilita ao 
Município o levantamento 
junto aos moradores de do-
cumentações como contrato 
de compra e venda dos terre-
nos ou residências. Para isso, 
equipes técnicas darão início 
ao período de visitas aos mo-
radores para levantamento da 
documentação.

Regularização 
fundiária do 
São Francisco 
é iniciada
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Uma ciclista de 60 anos 
morreu eletrocutada na ma-
nhã do sábado (9) enquanto 
fazia uma trilha pela zona ru-
ral de Guaratinguetá. Morado-
ra de Aparecida, a esportista 
recebeu uma forte descarga 
elétrica ao pisar em um cabo 
de alta tensão.

Ciclista morre 
eletrocutada 
durante trilha 
em Guará
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Contando com um in-
vestimento municipal de 
R$ 315 mil, foi iniciada na 
segunda-feira (5) a cons-
trução do novo Albergue 
de Aparecida. A iniciativa 
possibilitará que o aparelho 
público amplie em até 60% 
o número de atendimentos 
diários.

Aparecida tem 
investimento 
de R$ 315 mil 
em albergue
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Com o cronograma no-
vamente afetado pelo alto 
número de pacientes que 
faltaram em procedimentos 
médicos pré-agendados, a 
secretaria de Saúde de Potim 
publicou nas redes sociais, 
um novo apelo à população. 
As abstenções prejudicam  
planejamento na rede mu-
nicipal.

Aumento de 
abstenções em 
consultas já 
preocupa Potim
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Aumento de abstenções em consultas 
médicas preocupa Prefeitura de Potim 
Munícipio volta a registrar mais de trezentas faltas no mês; ausências agravam filas de espera por exames 

Com o cronograma no-
vamente afetado pelo alto 
número de pacientes que 
faltaram em procedimentos 
médicos pré-agendados, 
a secretaria de Saúde de 
Potim publicou nas redes 
sociais, na última semana, 
um novo apelo à popula-
ção. As abstenções têm 
prejudicado o planejamento 
municipal que busca reduzir 
a fila de espera por exames 
e consultas na rede pública 
de Saúde.

Publicado na página ofi-
cial da Prefeitura de Potim 
no Facebook, um levan-
tamento da secretaria de 
Saúde apontou que em 
junho 311 moradores não 
compareceram aos procedi-
mentos médicos marcados. 
Solicitadas pelos próprios 
pacientes, as consultas e 

Lucas Barbosa
Potim

exames foram agendadas 
pelas equipes das sete ESF’s 
(Estratégia de Saúde da Fa-
mília) do município, distri-
buídas pelos bairros CDHU, 
Centro, Cidade Nova, Frei 
Galvão, Jardim Alvorada, 
Miguel Vieira e Vista Alegre.

O levantamento revelou 
que 60% dos ausentes pas-
sariam por consultas e 40% 
por exames. Do montante de 
abstenções, 188 se referem 
a atendimentos com médi-
cos, sendo 139 com clínicos 
gerais e 49 com pediatras. 
Em contrapartida, 78 pa-
cientes seriam submetidos 
a exames de ultrassom e 
outros 45 a coletas de exa-
mes laboratoriais.

Além de cobrar mais 
consciência por parte dos 
moradores, a secretária 
de Saúde, Maria Rodinéia 
Rodrigues, ressaltou que o 
alto índice de abstenções 
vem prejudicando a fluidez 
da execução do cronograma 

de atendimentos, já que a 
remarcação dos procedi-
mentos aos faltosos gera 
congestionamentos e atra-
sos na programação. “Não 

sabemos os motivos para 
tantas faltas, até porque a 
maioria delas é injustificada. 
As abstenções prejudicam 
muito o nosso trabalho, pois 

diversos moradores deixam 
de ser atendidos devido a 
essa falta de compromisso 
de algumas pessoas”. 

A chefe da pasta fez ainda 

um apelo para que os pa-
cientes que não puderem 
comparecer aos serviços 
pré-agendados informem o 
fato ao ESF com no mínimo 
um dia de antecedência, as-
sim proporcionando tempo 
hábil para que os profis-
sionais convoquem outras 
pessoas.  

Rotina – O Jornal Atos 
publicou uma matéria, em 
14 de abril, mostrando as 
dificuldades enfrentadas 
pela secretaria de Saúde de 
Potim diante do alto número 
de abstenções registrado 
em abril. Na ocasião, a Pre-
feitura informou que 324 
moradores faltaram em 
procedimentos pré-agen-
dados na rede pública de 
Saúde. Do montante, 177 
não foram em consultas 
com médicos clínicos gerais, 
outros 77 com pediatras, 67 
pacientes faltaram a exames 
de ultrassom e outros 34 a 
coletas laboratoriais.

UBS que faz parte da rede de atendimento, que sofre com o aumento das faltas em exames e consultas
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Aparecida inicia regularização fundiária do São Francisco
Prefeitura deve dividir custos do serviço com programa Cidade Legal; trabalho segue com levantamento de documentos

A Prefeitura de Aparecida 
está dando andamento à regu-
larização fundiária dos terre-
nos do bairro São Francisco. A 

Da Redação
Aparecida

portaria nº 284, publicada no 
Diário Oficial do Município no 
sábado (9), possibilita ao Muni-
cípio o levantamento junto aos 
moradores de documentações 
como contrato de compra e 
venda dos terrenos ou residên-
cias. Para isso, equipes técnicas 

darão início ao período de 
visitas aos moradores para le-
vantamento da documentação.

Segundo o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito, 
o objetivo desse programa é 
possibilitar a regularização das 
áreas para que os moradores 

consigam o registro do imóvel. 
“Nós conseguimos através do 
secretário Estadual da Habi-
tação, Fernando Marangone, 
firmar um convênio para fazer 
essa reforma fundiária através 
do programa Cidade Legal. No 
final da reforma será feita a re-

Ciclista de 60 anos morre eletrocutada durante trilha em Guaratinguetá

Uma ciclista de 60 anos 
morreu eletrocutada na manhã 
do sábado (9) enquanto fazia 
uma trilha pela zona rural de 
Guaratinguetá. Moradora de 
Aparecida, a esportista recebeu 
uma forte descarga elétrica 
ao pisar em um cabo de alta 
tensão.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a ciclista, identifica-
da como Priscila Abdalla, e dois 
amigos, percorriam a trilha da 
Canaleta, no bairro Rio Acima, 
quando ocorreu o incidente, 
por volta das 8h. Segundo 
as testemunhas, a esportista 
se desequilibrou em um de-
terminado ponto da trilha, 
precisando colocar os pés no 
chão. Ao fazer o movimento, ela 
acabou pisando em um cabo de 
alta tensão que estava ao lado 
de um poste de madeira caído, 
resultando em um choque de 
cerca de 7,8 mil watts. Os ami-
gos tentaram socorrer a vítima, 
mas ela morreu no local.

O corpo de Priscila foi enter-
rado na manhã do domingo 
(10) no Cemitério Municipal 
de Aparecida.

Da Redação
Guaratinguetá

A Polícia Civil investiga 
o caso para averiguar as 
circunstâncias do inciden-
te. Em nota à imprensa 
regional, a concessionária 
de energia elétrica EDP la-
mentou a morte da ciclista 

e afirmou que o poste de 
madeira caiu após uma 
ocorrência de fogo na re-
gião de mata da trilha da 
Canaleta. Os cabos de alta 
tensão foram recolhidos do 
local pela empresa.

A ciclista Priscila Abdalla, morta após descarga elétrica em Guará

Foto: Reprodução

gularização das áreas”, contou.
Pela parceria, o programa 

Cidade Legal vai custear parte 
da regularização fundiária e a 
outra parte será paga pelo Mu-
nicípio com recursos próprios.

Ação – Existe uma ação mo-
vida pelo Ministério Público, 

que está em fase de execução 
de sentença, determinando que 
os moradores em situação irre-
gular deixem as suas moradias. 
Para solucionar o problema, a 
Prefeitura conseguiu incluir 
o bairro no programa Cidade 
Legal.
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Guará registra três mortes 
por covid na última semana
Entre os óbitos registrados está uma criança de cinco anos; Prefeitura 
volta a destacar queda na procura por quarta dose contra o coronavírus

Novos casos de contami-
nação pelo novo coronavíros 
continuam a preocupar a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Três pessoas morre-
ram vítimas da Covid-19 em 
Guaratinguetá, segundo o 
boletim epidemiológico divul-
gado pela Prefeitura. Entre as 
vítimas está uma criança de 
cinco anos. De acordo com o 
chefe de gabinete da secre-
taria de Saúde, José Mário 
Amato, a criança apresentava 
comorbidades.

José Mário informou que 
tem sido registrado um au-
mento de óbitos no município. 
“Entre junho e julho, foram 
12 mortes por Covid-19. 
Nós temos observado que as 
pessoas não têm completado 
o esquema vacinal porque 
a maioria das pessoas que 
morreram não estavam com 
o esquema vacinal completo”, 
revelou.

No último boletim, publi-
cado na sexta-feira (8), a 

Andréa Moroni
Guaratinguetá

Prefeitura registrou queda 
no número de infectados 
pelo novo coronavírus, mas 
o número de mortes continua 
estável. “A Prefeitura tem 
orientado para que se evite 
aglomeração e se coloque a 
vacina em dia, principalmente 
os idosos”, concluiu Amato.

Ainda de acordo com os 
números divulgados pelo 
Município, foram registrados 
24.396 casos positivos na 
cidade, com 368 mortes.

Leito para atendimento de pacientes com covid, implantado em Guaratinguetá durante o ápice da epidemia; cidade volta a destaque com mortes

Foto: Arquivo Atos

Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2518- PABLO DA SILVA ARAUJO DIAS E REGIANE APARECIDA 
PRUDENTE GALDINO. ELE, brasileiro, mecânico, solteiro, nascido 
no dia 02 de abril de 1983, residente e domiciliado Rua Aristeu 
Vieira Vilela, no 43, São Geraldo, Aparecida-SP, filho de PEDRO 
DE ARAÚJO DIAS e de EUGÉNIA BENEDITA DA SILVA. ELA, 
brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 03 de janeiro de 
1997, residente e domiciliada Rua Aristeu Vieira Vilela, no 43, São 
Geraldo, Aparecida-SP, filha de JOSÉ ANTONIO GALDINO e de 
APARECIDA MARIA PRUDENTE.
2517- DENIS XAVIER GABY E CINTIA EUGENIO FERREIRA. ELE, 
brasileiro, operador de máquinas, solteiro, nascido no dia 12 de 
julho de 1990, residente e domiciliado Rua João Maria Guimarães 
Filippo, no 40, Vila Mariana, Aparecida-SP, filho de HAMILTON 
ALVES GABY e de ROSEMERI XAVIER RIBEIRO GABY. ELA, 
brasileira, bombeiro civil, solteira, nascida no dia 16 de junho de 
1989, residente e domiciliada Rua João Maria Guimarães Filippo, 
no 40, Vila Mariana, Aparecida-SP, filha de ADEMIR BARBOSA 
FERREIRA e de MARIA EUGENIO FERREIRA.
2516- RENATO DOS SANTOS RIBEIRO E RAFAELA APARECIDA 
FERREIRA DE PAULO. ELE, brasileiro, personal training, solteiro, 
nascido no dia 06 de março de 1989, residente e domiciliado Rua 
Santa Rita, no 769, casa 06, Santa Rita, Aparecida-SP, filho de 
RENATO DE LIMA RIBEIRO e de ROGÉRIA APARECIDA DOS 
SANTOS RIBEIRO.ELA, brasileira, fotógrafa, solteira, nascida no 
dia 05 de janeiro de 1995, residente e domiciliada Rua Santa Rita, 
no 769, casa 06, Santa Rita, Aparecida-SP, filha de SEBASTIÃO 
APARECIDO DE PAULO e de FATIMA APARECIDA FERREIRA.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS E FARMACEUTICAS DE LORENA, PIQUETE 

E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTIRAS QUÍMICAS e FARMACEUTICAS DE LORENA, PIQUETE 
E REGIÃO, inscritos no CNPJ 51784676/0001-54 com sede Na Rua 
Coronel José Vicente, 516, Centro, Lorena, Estado de São Paulo por 
seu representante legal, nos termos do seu Estatuto Social, convocam 
os Associados, os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria a 
comparecerem no dia 19 de julho de 2019 as 08: 00 em primeira e às 
09:00 em segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1-Leitura e discussão da ata da assembleia anterior; 2-discussão 
e votação da Prestação de Contas do Exercício de 2021.
Lorena, 13 de julho de 2022.

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

- Tomada de Preços 003/2022 -  
 

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que a 
licitação na modalidade de Tomada de Preços nº. 003/2022, que após análise das propostas 
comerciais das empresas habilitadas na referida licitação, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO CDHU EM CACHOEIRA 
PAULISTA/SP, CONFORME PROJETO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA 
FISICO- FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, que 
julgou classificada com a menor proposta comercial e vencedora da licitação a 
empresa CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUCAO LTDA (ME/EPP) CNPJ: 
21.564.305/0001-04 com valor de R$ 1.030.106,90 (UM MILHÃO TRINTA MIL CENTO E 
SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS),  tendo a mesma atendida às exigências editalícias, 
quanto à habilitação e classificação.  Os interessados, querendo, poderão ter vistas dos 
autos, para, inclusive interposição de recurso, no prazo de 05 dias úteis (art.109, I da Lei 
8.666/93). 

Cachoeira Paulista, 12 de julho de 2022. 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 
 PREFEITURA DE LORENA

CP n°. 01/2022 - Proc. nº. 94/2022
DATA ABERTURA 4ª SESSÃO

O Município de Lorena-SP torna público a DATA DE ABERTURA DA 4ª SESSÃO pública 
para a Concorrência Pública nº. 01/2022, cujo o objeto é a contratação de serviços 
de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, por demanda, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a compra de espaços e 
tempos publicitários para distribuição das peças ou campanhas junto aos veículos de 
divulgação, fica marcado para o dia 15 de JULHO de 2022, as 09:30 hrs a 4ª Sessão 
Pública para os seguimentos dos trabalhos. O Processo encontra-se à disposição para 
vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 18/2022 - PROC. Nº263/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a 
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para os funcionários da Secretaria 
de Serviços Municipais, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Trânsito pelo período 
de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a 
contratação das empresa vencedora:
Empresa: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME - CNPJ: 26.844.478/0001-91 Vencedora 
do Lote 02 - Valor Total: R$ 19.316,39 (Dezenove mil trezentos e dezesseis reais e trinta 
e nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 12/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Homologação

PREGÃO ELETRONICO Nº. 18/2022 - PROCESSO nº. 263/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO da Homologação para o lote 
02, da empresa DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME, CNPJ: 26.844.478/0001-91, 
que tem por objeto a Ata de Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) para os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, da 
Secretaria de Saúde e da Secretaria de Trânsito, pelo período de 12 (doze) meses, com 
base na Súmula 473¹ do Supremo Tribunal Federal. Os autos do processo permanecem 
à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala 
de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - PROCESSO 325/2022
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 material de consumo para o Centro de Esterilização Animal, pelo período de 12 (doze) 
meses, que do dia 13 de julho de 2022 a 10 de agosto 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 10 de agosto 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.
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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 investe R$ 300 mil em albergue
Iniciativa deve ampliar em 60% a capacidade de acolhimento de pessoas em situação de rua

Contando com um investi-
mento municipal de R$ 315 
mil, foi iniciada na última 
segunda-feira (5) a cons-
trução do novo Albergue 
de Aparecida. A iniciativa 
possibilitará que o aparelho 
público amplie em até 60% 
o número de atendimentos 
diários. 

Em um vídeo publicado 
no Facebook, o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriqui-
to (Podemos), explicou que 
a decisão em transferir o al-
bergue para um espaço mais 
amplo e moderno tem como 
principal objetivo oferecer 
uma melhor estrutura para 
o acolhimento às pessoas em 
situação de rua. 

Lucas Barbosa 
Aparecida 

A nova unidade está sendo 
erguida em um imóvel mu-
nicipal que anteriormente 
abrigava a Farmácia Popular 
de Aparecida, na rua Chico 
Palma no bairro Santa Tere-
zinha. Como a obra, execu-
tada pela Construtora P.R. 
Pasin LTDA de Guaratingue-
tá, deverá ser concluída em 
até dez meses, a Prefeitura 
manterá o funcionamento 
do atual albergue, instalado 
em um imóvel alugado na 
rua João Maron, no bairro 
Ponte Alta.  

De acordo com a secre-
taria de Desenvolvimento 
e Promoção Social, a atual 
unidade, que possui uma 
média quatrocentos aten-
dimentos mensais, tem ca-
pacidade para atender até 
vinte pessoas por noite. Já 
o novo espaço, que contará 

com mais cômodos, possibi-
litará que o número diário 
de acolhidos salte para 32, 
o que corresponderá a um 
aumento de 60%. 

O chefe do Executivo des-
tacou a necessidade da am-
pliação e modernização. 
“Esse é mais um dos projetos 
que buscam melhorar a vida 
de nossa gente e dar dig-
nidade a aqueles que mais 
precisam. A implantação do 
albergue será importante 
para atendermos a alta de-
manda, que não é apenas 
de pessoas em situação de 
rua, já que em Aparecida 
ocorrem casos atípicos como 
o de turistas que por algum 
motivo perdem o transporte 
de volta às suas cidades e 
necessitam de um local gra-
tuito para passarem a noite”, 
ressaltou Piriquito.Parte da estrutura do antigo albergue, que será substituído com investimento de R$ 315 mil, em Aparecida 

Foto: Reprodução PMA

Saeg quer agilizar atendimento com novo aplicativo
Com investimento de R$ 35 mil ao mês, autarquia planeja reduzir demora sobre demanda com serviço 24 horas

O Saeg (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Guara-
tinguetá) lança nessa semana 
um edital para a contratação 
de uma empresa para a im-
plantação de um aplicativo 
de atendimento à população. 
A expectativa da autarquia é 
que o serviço esteja disponí-
vel em dois meses.

Segundo o diretor Miguel 
Sampaio, o Saeg Digital vai 
centralizar todo o relacio-
namento do usuário com 
a Saeg. “(O app atenderá)

Andréa Moroni
Guaratinguetá

reclamação, segunda via de 
conta, tapa buraco, vaza-
mento. Com isso, nós vamos 
melhorar o atendimento e, 
consequentemente, diminuir 
o número de pessoas que 
precisam ir pessoalmente 
ao nosso escritório”.

Outro benefício do aplica-
tivo será aumentar o tempo 
de reclamação para o usuá-
rio. “Hoje o munícipe tem até 
as 19h para fazer um pedido 
ou uma reclamação, e com 
o aplicativo, o atendimento 
será 24 horas. Nós teremos 
um chat exclusivo para rece-
ber essas demandas”.

No mês de junho, o Saeg 

registrou três mil pedidos 
e reclamações de usuários. 
De acordo com Sampaio, a 
expectativa é reduzir pela 
metade a procura por aten-
dimento com o uso do apli-
cativo. “Nós vamos aumentar 
nossa comunicação com o 
munícipe”.

A criação e implantação 
do aplicativo deve custar 
R$ 35 mil por mês ao Saeg. 
“Nós vamos substituir todo 
o sistema de atendimento 
da companhia, como hora 
extra, plantões aos finais de 
semana. Nós teremos uma 
economia de um lado, e esse 
investimento do outro”.

Obra realizada pela equipe da Saeg; autarquia de Guaratinguetá aposta em app para agilizar atendimento

Foto: Reprodução Saeg


