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Falta de medicamentos pode 
barrar terapias de Santa Casa
Hospital de Guaratinguetá é referência para hemodiálise e atende 17 municípios 
da RMVale; aumento de até 3.000% nos medicamentos prejudica atendimento
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Referência para 17 municí-
pios da região, a Santa Casa de 
Guaratinguetá tem enfrentado 
dificuldades para comprar 
insumos e medicamentos para 

atender os pacientes. O hospital 
confirmou que o estoque de 
soro hospitalar, usado para 
pessoas em tratamento de 
hemodiálise preocupa.

O cenário informado pela 
direção do hospital vai de 
encontro ao diagnóstico feito 
pela CNS (Confederação Na-
cional de Saúde), que alerta 

para falta de medicamentos e 
insumos, relatada por hospitais 
e farmácias em todo o país, se-
gundo levantamento do setor. 
Cerca de 75% das clínicas de 

hemodiálise têm encontrado 
dificuldades para comprar soro 
hospitalar, situação vivida pelo 
hospital de Guaratinguetá.

Denúncia sobre assédio 
coloca vereador no alvo de 
investigação em Lorena

A denúncia da estudante 
de jornalismo Ana Carolina 
Ferreira, 28 anos, de assédio 
contra o vereador Silvio 
Rogerio dos Santos (DEM), 
movimentou a Câmara de 
Lorena e tomou conta das 
discussões na cidade. A jo-
vem, que atua como esta-
giária de comunicação no 
Legislativo, fez um boletim 
de ocorrência contra o parla-
mentar e espera também por 
decisão da Comissão de Ética 

sobre o caso. Ao Jornal Atos, 
ela detalhou a abordagem 
do acusado.

Carolina trabalha há cinco 
meses na Câmara, auxilian-
do a equipe de comunicação. 
Entre as atribuições, fazer 
fotos dos vereadores du-
rante os trabalhos. Foi nesta 
tarefa que, como contou à 
reportagem, a estagiária 
teria começado a ser im-
portunada. 
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Frente Feminista de Lorena participa de protesto na Câmara, que cobrou medidas após denúncia de assédioSilvio, acusado por estagiária
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Comemorações na edição 2019 da Festa dos Tropeiros, a última realizada em Silveiras; 2022 fica sem eventos 

Foto: Divulgação PMS
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Estação de abastecimento para carros elétricos; sistema em Pinda promete qualificação e maior economia

Isael e PM 
debatem a 
segurança 
em Pinda
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Em uma tentativa de re-
forçar a segurança pública e 
inibir novos homicídios, o pre-
feito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), tem ar-
ticulado ações com o comando 
da Polícia Militar para reduzir 
o índice de mortes violentas. 
A cidade é destaque negativo 
nos dados deste ano.

A Prefeitura de Silvei-
ras anunciou, na última 
sexta-feira (15), que não 
promoverá neste ano os 
tradicionais eventos Festa 
do Tropeiro e Rodeio Fest. 
Além de garantir o equilí-
brio financeiro das contas 
municipais, o Executivo jus-
tificou que a medida busca 
evitar que a cidade registre 
um aumento de casos de 
Covid-19. 

Em um vídeo publicado 
em seu perfil oficial no 
Facebook, o prefeito Gui-
lherme Carvalho (PSDB) 
ressaltou que a decisão em 
não realizar as festividades, 
tradicionalmente realizadas 
entre a penúltima e a última 
semana de agosto, levou em 
conta os atuais cenários 
econômico e epidemiológico 
do município.

Com atenção à nova alta de 
covid, Silveiras decide não 
realizar edição da Festa
do Tropeiro e Rodeio Fest

Pág. 7

Pindamonhangaba anun-
ciou, nesta semana, a che-
gada de uma estação para 
carros elétricos abastecidos 
com energia solar. A propos-
ta foca o compartilhamento 
de veículos, em ação que 
busca avançar nas medidas 
de desenvolvimento tecnoló-

gico para a cidade. De acordo 
com o Município, as baterias 
da estação de carregamento 
são alimentadas por energia 
solar e armazenam a energia 
gerada. Assim, o excedente 
retorna para a rede da Pre-
feitura.

Pinda inova com estação 
para abastecimento de 
sistema de carros elétricos
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Para evitar 
surto, Guará se 
reforça contra 
Ades aegypti
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Quatro cidades 
tem 12 mortes 
por covid em 
uma semana

Quatro cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) atualizaram os nú-
meros da Covid-19. Doze 
mortes foram registradas 
em Guaratinguetá, Lorena, 
Pindamonhangaba e Cruzeiro 
na última semana. Em Guara-
tinguetá foram notificados 
dois óbitos, um homem de 
77 anos e outro de 75 anos, 
com diagnóstico confirmado 
para a doença.

Buscando a formação e 
especialização de funcio-
nários públicos, o prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior (MDB), decretou, na 
última semana, os critérios 
para fornecimento de bolsas 
de estudos. A intenção é que 
os cursos fortaleçam a admi-
nistração pública. O incentivo, 
assegurado na lei de 2.215 
de 2014 determina o paga-
mento de até metade do valor 
da mensalidade do bolsista 
matriculado em cursos de 
graduação e pós-graduação 
reconhecidos no MEC.

Caraguatatuba 
implanta bolsa 
de estudos
para servidores
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A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá promoveu 
uma sequência de encontros 
para debater formas de com-
bater o Aedes aegypti. A inci-
dência das doenças causadas 
pelo mosquito tem assustado 
a cidade.

Clínica-Escola da Unifatea leva 
atendimento gratuito com foco 
em municípios da região
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BRASIL: ESTADO 
EMERGENCIAL

Nesta semana, o presidente reali-
zou no Palácio da Alvorada, um 
encontro com dezenas de chefes de 
missões diplomáticas em Brasília 
para repetir teses conspiratórias 
sobre a urna eletrônica.
Desacreditou o sistema eleitoral, te-
ceu críticas a ministros do Supremo 
Tribunal Federal, ex-presidentes e 
futuro, fez novas ameaças golpistas 
numa manifestação imprópria de 
um mandatário eleito pela socie-
dade.
Um ato não adequado de alguém 
que se diz um patriota que expõe 
perante representantes diplomáticos 
dúvidas de um sistema eleitoral 
criado pelos brasileiros.
Aliás, reafirma uma característica 
estranha e marcante que o brasilei-
ro tem de falar mal do seu país!
A lembrança do regime militar e da 
frase: “Ame-o ou Deixe-o”!
Outro aspecto interessante de suas 
atitudes: a semelhança aos extre-
mismos do ex-presidente Trump.
A tática “trumpista “desviar fo-
cos, criar cortinas de fumaça, para 
esconder assuntos mais relevantes 
para a sociedade e talvez justificar 

uma eminente derrota nas urnas.
A tese que o resultado foi fraudado 
e incitar o grupo de apoio a uma 
invasão no STF ou no Congresso 
Nacional, a exemplo dos segui-
dores de Trump, no episódio de 
Washington.
O presidente não convenceu os 
diplomatas estrangeiros diante da 
experiência política destes repre-
sentantes.
Além de desprestigiar o seu país, 
suas instituições, e desrespeitar 
a vontade política e democrática 
de seus opositores, mostrou a sua 
fragilidade como estadista.
O auxílio emergencial (até dezem-
bro de 22) aprovado pelo Congresso 
Nacional, uma conotação impressio-
nante eleitoral, contrariando o teto 
de gastos, o afogadilho da aprova-
ção de uma emenda constitucional, 
a quebra do princípio constitucional 
da anualidade (art.150), mais a apro-
vação leviana de que vivemos em 
um estado de emergência.
A aprovação do estado de emergên-
cia manobra para fugir da legisla-
ção eleitoral!
A grande emergência está em nossa 
economia.
Nos últimos 41 anos, entre 1980 e 
2021, crescemos, em média, 0,7% 
ao ano.
O país perdeu a receita de cresci-
mento em 1980.

De 1950 a 1980 o Brasil foi o país 
que mais cresceu no mundo.
Éramos a China da época!
Apesar de termos tido um cresci-
mento chinês, deixamos um passivo 
social péssimo, principalmente, na 
educação, aproximadamente sete 
de cada dez crianças, na faixa de 7 
a 14 anos, estavam fora da escola 
e uma taxa de analfabetismo da 
população com mais de 15 anos era 
de 25%.
1980 a década perdida!
Quais as causas que impossibilita-
ram o país de reencontrar a rota do 
crescimento?
Um interno e outro externo.
Internamente, a promulgação da 
Constituição trouxe para o foco das 
políticas públicas o tema investi-
mento na área social, com a uni-
versalização do ensino, da saúde e 
uma rede de proteção social muito 
abrangente para um país de renda 
média.
Um aumento na carga tributária que 
passou de 1970 para 2000, de 25% 
do PIB para 34% para atender as 
demandas constitucionais.
Carga tributária maior e investi-
mento em infraestrutura menor 
inibem o crescimento.
Externamente, a alteração na forma 

de organizar a produção com o 
crescimento do comércio de bens.
A produção dos bens foi distribuída 
em diversas etapas e cada etapa 
produzida em um país específico.
Com esta modificação no processo 
produtivo uma queda acentuada do 
valor líquido exportado e os insu-
mos importados ficaram mais caros.
O mundo se globalizou e não con-
seguimos acompanhar este movi-
mento!
A situação econômica do país, em 
estado emergencial, ficou mais po-
bre justamente no governo atual e a 
causa não foi o Covid e a Guerra da 
Ucrânia.
O presidente herdou uma econo-
mia marcada pela recessão dos 
governos de Dilma Rousseff e 
Michel Temer e contribuiu para a 
sua fragilização com a redução dos 
investimentos públicos, travou o 
Bolsa Família produzindo uma fila 
enorme de beneficiários.
A renda média dos brasileiros- 
antes da pandemia- vem caindo 
substancialmente até os dias atuais, 
gerando classes como: desempre-
gados, desalentados, invisíveis (não 
possuem certidão de nascimento), 
aumento da linha da miséria, gera-
ção nem-nem (nem estuda e nem 
trabalha) acentuando o empobreci-
mento da sociedade.
Um país em estado emergencial!

   O mundo se globalizou e não 
conseguimos acompanhar este 

movimento!

“O rei reina, 
mas não governa”

 Adolphe Thiers

Política a conta-gotas...
Trocando figurinhas

A semana começou agitada para 
o pessoal do agronegócio da região 
de Lorena. A passagem do deputado 
Eduardo Bonsonaro atraiu vários 
produtores rurais e pecuaristas para  

um almoço com filho do presidente 
Bolsonaro, no Posto São Cristóvão. 
Muitos assuntos e troca de figuri-
nhas para 2 de outubro, e uma visita 
relâmpago na Valecap Recauchu-
tagem, do empresários Francisco 
Esoron, a convite do Major Lescura, 
um dos anfitriões do deputado.

Trocando figurinhas II
Em seu último dia, o PHN da 

Canção Nova foi palco de muitos 
políticos do cenário estadual: a 
dupla de pré-candidatos ao Estado, 
Tarcísio Gomes de Freitas e Felício 
Ramuth, acompanhados do mago 
eleitoral Gilberto Kassab. Eles 
foram recebidos no palco principal 
com direito a uma recepção ofe-
recida pelo prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antonio Mineiro.

Passando férias...
...na Prefeitura – teve eleitor 

pensando que a Câmara de Cacho-
eira voltou para o antigo endereço, 
no Paço Municipal, dado a pre-
sença mais acentuada de alguns 
vereadores frequentando, quase que 
diariamente, o gabinete do prefeito 
Antonio Mineiro. Disseram que o 
setor de Compras teve trabalho de 
repor a despensa com pó de café e 
açúcar nos últimos dias...

Dever de casa
E por falar em Câmara de Apare-

cida, os vereadores fizeram o dever 
de casa, na sessão da última segun-
da-feira, com relação a contribuição 
com a administração do prefeito 

Ana Paula Goffi

Líder nacional do MDB e um dos principais articuladores da aliança que  
promete sustentar a terceira via à presidência da República, o deputado Baleia 
Rossi visitou a região esta semana. O federal avaliou apoios e reforçou recur-
sos às prefeituras de várias cidades. Durante entrevista ao Atos no Rádio, na 
companhia do prefeito Sylvio Ballerini, falou de seu interesse pelas demandas 
da saúde e pontuou a necessidade de equilíbrio no processo democrático; sobre 
os interesses do Estado, enfatizou que o partido em São Paulo fechou apoio 
exclusivo à eleição de Rodrigo Garcia para governador.

Francisco Assis, Sylvio Ballerini, Eder Billota e Baleia Rossi no Atos no Rádio

Do cenário nacional ao municipal

Prefeitos, vereadores e líderes das cidades de Aparecida, Potim, Piquete, 
Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Areias e Lorena marcaram presença 
no almoço na redação do Jornal Atos, em atenção à visita de deputado Baleia 
Rossi. Em clima suprapartidário e sob o aroma da suculenta feijoada preparada 
pela Chef Bá'Adriana, a política rolou solta e descontraída!

A agenda de Baleia Rossi com as 
lideranças da região começou em Pin-
damonhangaba, com o prefeito Isael 
Domingues e o presidente do MDB 
local, Carlinhos Casé. O partido, que 
já tem uma participação significativa 
na administração do Dr. Isael, faz parte 
do planejamento da sucessão em 2024.

Em ato contínuo da visita de Ba-
leia, o presidente da Câmara, Fabio 
Longuinho, entregou uma homenagem 
do Legislativo ao Deputado, a pedido 
do vereador Mauro Fradique do MDB.

O deputado incluiu Cachoeira 
Paulista em seu roteiro, em atenção 
ao prefeito Antonio Mineiro, de seu 
partido. Baleia Rossi teve um momento 
reservado com todos os secretários da 
Prefeitura.

Política & parcerias

Luiz Carlos – o Piriquito, aprovan-
do a Lei de Diretrizes Orçamentário 
– a LDO. De acordo com o presi-
dente Gú Castro, no que depender 
do Legislativo, com raras exceções, 
o Executivo terá o apoio necessário 
para alavancar o desenvolvimento 
social e econômico da cidade.

Uma no cravo, outra...
...na ferradura – Quem acompa-

nhou a sessão de Câmara de Lorena, 
na última segunda-feira, percebeu 
que ‘a harmonia entre Legislativo 
e Executivo, que durou exatamente 
um ano e meio, ficou no verbo pas-
sado. Pelos verbos no presente e fu-
turo, acreditam os boateiros que se 
depender dos vereadores Maurinho 
Fradique e Marcelinho Alvarenga, 
o clima será de guerra, porém, 
existe sempre um tom conciliador. 
Bastou tirar alguns oportunistas de 
plantão da jogada, que a paz voltou 
a reinar entre Fabio Longuinho e 
Sylvio Ballerini, pela mediação de 
Flávio Thebas – que sabe fazer rir 
ou chorar...

Perguntar não ofende
Afinal, quem de fato é o líder do 

prefeito Sylvio Ballerini no Legis-
lativo de Lorena: Elcinho Vieira ou 
Vandinho? Pelo rescaldo da última 
sessão, quem atuou na função, mais 
que aparentemente do princípio 
ao fim, foi o experiente Vandinho,  
que inclusive absorveu toda fúria 
dos opostos na tribuna da Câmara, 
porque segundo consta, o então 
líder, Elcinho, só armou a arapuca 
e nem apareceu para ver o estrago. 
Perguntem ao Beto Pereira!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha – o vice-

-prefeito de Guaratinguetá, Regis 
Yasumura, e os vereadores da ci-
dade que estão vestindo a camiseta 
eleitoral do concorrente de Taubaté, 
principalmente se o churrasqueiro 
for o presidente da Câmara, Arilson 
Santos, que para fazer a carne passar 
do ponto, resolveu ser candidato a 
federal...

Senso crítico
Numa visão crítica sobre atua-

ção da Câmara de Guaratinguetá, se 
for para auferir a atuação dos verea-
dores pelos recursos e emendas que 

chegaram aos cofres da Prefeitura, 
por intermédio, é claro, de suas 
articulações, tem parlamentar de-
vendo à população. Disseram, essa 
semana, no cafezinho do Esperan-
ça, que dos onze ‘representantes do 
povo’, apenas três, quando muito 
quatro, conseguiram resultados 
juntos aos seus deputados. Detalhe, 
parece que aquela famosa, que 
praticamente desidrata a adminis-
tração de Marcus Soliva com suas 
solicitações, e que não dispensa 
uma pose pra foto, é uma das que 
menos contribuiu na captação de 
recursos. Perguntem ao Marcelo 
da Santa Casa!!!

Sinal de alerta
Os cientistas políticos de Pinda 

estão apostando nos resultados das 
urnas de 2 de outubro, como fonte 
preponderante para balizar o pleito 
municipal de 2024. Dependendo 
de quem subir no pódio do Planalto 
Central, Miryan Alckmin poderá ga-
nhar força para junto aos eleitores, o 
comando da Prefeitura – da mesma 
forma, o vereador Herivelton Vela. 
Se o Estado seguir na receita tucana, 
elegendo Rodrigo Garcia, o ex-ve-
reador Rafael Goffi deverá investir 
pesado para recompor o PSDB 
na Câmara, através de uma boa e 
vultuosa campanha à Prefeitura. E 
quando se trata de política, onde há 
fumaça, há fogo ou picanha... 

De onde não se...
...espera, vem!!! E quando muitos 

em Pindamonhangaba imaginavam 
que o ex-vereador e candidato a 
prefeito derrotado na última eleição, 

Rafael Goffi, esta-
ria discretamente 
distante das urnas 
de 2 de outubro, 
surge a surpre-
sa:próximo as 
convenções parti-
dárias, sua esposa, 
Ana Paula Goffi 
está desfilando na 

região como pré-candidata a deputada 
federal. E pelas redes sociais, a moça 
tem talento e sabe lidar com os eleitores 
e valorizar as entidades sociais...

Contagem regressiva...
...faltam 71 dias – nove semanas 

para o primeiro turno das eleições...

Extra,extra - Câmara sela a paz com Prefeitura

Um dos assuntos mais polêmicos da sessão de Câmara de Lorena, na  segunda 
feira, foi o projeto do Executivo pedindo remanejamento de verbas e créditos 
suplementares, valores que juntos somam cerca de R$ 25 milhões, incluindo o 
recurso de R$ 3 milhões destinado à Santa Casa. Após idas e vindas, com indícios 
de litígio, tudo parecia perdido, até que a 'brigada contra incêndio' entrou em 
ação e o prefeito Sylvio Ballerini e o presidente do Legislativo Fábio Longuinho 
apertaram as mãos e, até segunda, tudo estará aprovado...

Eduardo Bolsonaro e Major Lescura
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Depois de mortes violentas, Isael Domingues articula 
reforço na segurança com comando da PM em Pinda
Somente no último fim de semana foram dois homicídios; cidade está no ranking das cidades mais violentas da RMVale

Em uma tentativa de re-
forçar a segurança pública 
e inibir novos homicídios, o 
prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), tem arti-
culado ações com o comando 
da Polícia Militar para reduzir 
o índice de mortes violentas.

O diálogo aconteceu na úl-
tima semana, durante a visita 
do governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) à RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte).

O chefe do Executivo muni-
cipal conversou com o coronel 
da PM, Ricardo Ivo Gobbo, 
atual comandante do 5º Bata-
lhão de Polícia Militar, e com 
major PM Risi, coordenador 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

operacional da unidade.
Somente no último fim de 

semana, dois homens foram 
mortos na cidade. Um, víti-
ma de facadas no bairro das 
Campinas, e outro encontrado 
assassinado na estrada Pinhão 
do Borba. Ainda no último 
mês, uma jovem de 19 anos 
foi morta a tiros ao deixar a 
unidade que estudava próximo 
ao Centro da cidade.

Conforme levantamento, 
ainda nos primeiros cinco me-
ses de 2022, foram registrados 
17 homicídios, apenas em 
Pindamonhangaba. A situação 
se torna ainda mais alarmante 
ao observar dados da RMVale. 
Os municípios de Cruzeiro e 
Lorena tiveram salto de 46 e 
220%, de acordo com dados 
da PM.

“Conversamos com nossas 

autoridades da Polícia Militar 
sobre os investimentos que a 
Prefeitura vem realizando em 
tecnologia e nas ações da nos-
sa GCM para colaborar com o 
Estado. O comandante Gobbo 
mostrou os resultados obtidos 
com forte redução em furtos 
e roubos, porém, os números 
de homicídio trazem uma 
preocupação, e queremos, em 
conjunto com a PM e a Civil, 
somar esforços para reduzir 
esse indicativo”, garantiu Isael.

Para o prefeito, a maior 
parte dos casos de mortes 
violentas estão ligadas a ocor-
rências relacionadas ao tráfico 
de drogas, e seguem em mo-
nitoramento das autoridades 
policiais. A boa notícia para 
o município é a promessa de 
que, em breve, o efetivo poli-
cial deve ser expandido.Operação da Polícia Militar e Guarda Civil em Pinda; Prefeito Isael busca ações junto à PM para inibir criminosos

Foto: Bruna Silva

Foto: Arquivo Atos

Falta de medicamentos prejudica Santa 
Casa de Guará, que teme barrar terapias
Hospital é referência para hemodiálise em 17 cidades; aumento de até 3.000% nos medicamentos

Referência para 17 municí-
pios da região, a Santa Casa de 
Guaratinguetá tem enfrenta-
do dificuldades para comprar 
insumos e medicamentos 
para atender os pacientes. O 
hospital confirmou que o esto-
que de soro hospitalar, usado 
para pessoas em tratamento 
de hemodiálise, preocupa.

O cenário informado pela 
direção do hospital vai de 
encontro ao diagnóstico feito 
pela CNS (Confederação Na-
cional de Saúde), que alerta 
para falta de medicamentos 
e insumos, relatada por hos-
pitais e farmácias em todo o 
país, segundo levantamento 
do setor. Cerca de 75% das 
clínicas de hemodiálise têm 
encontrado dificuldades para 
comprar soro hospitalar, 
situação vivida pelo hospital 
de Guaratinguetá.

A Santa Casa confirmou 
que o preço de insumos e 

Da Redação
Guaratinguetá

medicamentos disparou e a 
situação hoje é pior do que o 
início da pandemia. De acordo 
com o diretor administrativo 
do hospital, André Barros, 

tem havido falta de soro hos-
pitalar e soluções parentais. 
“Estamos sim (com problema 
de abastecimento), principal-
mente soro de um modo geral, 

algumas medicações de con-
trole hemodinâmico, alguns 
antibióticos. O pior de tudo, 
além do desabastecimento, 
é o aumento expressivo de 

preço”, destacou Barros.
Segundo o diretor, para 

alguns casos, o aumento che-
ga a mais de 3.000%, devido 
a oferta e procura. “Nosso 

Câmara de Lorena decide 
na segunda-feira verba de 
R$ 3 milhões à Santa Casa

A Câmara de Lorena vota, 
na sessão da próxima se-
gunda-feira (25), o projeto 
do Executivo para suple-
mentação de verba, no valor 
total de R$ 21 milhões. Nes-
se montante, R$ 3 milhões 
serão destinados à Santa 
Casa de Misericórdia.

O projeto de lei 109 será 
analisado em primeira e 
segunda votação na se-
gunda-feira. Além da verba 
destinada ao hospital, o 

Andréa Moroni
Lorena

restante do valor será utiliza-
do em ações como obras de 
infraestrutura, aquisição de 
equipamentos odontológicos 
e contratação de serviços na 
área de saúde.

Segundo o presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD), os vereadores analisa-
ram o projeto e concordaram 
em votar a lei que beneficia 
a Santa Casa. “Outro projeto 
que vai estar na ordem do 
dia é o que repassa recursos 
para os agentes comunitá-
rios. Essas duas leis devem 
ser aprovadas na segunda”, 
explicou.

Decreto de Aguilar Junior regulamenta 
bolsa de estudos para servidores públicos

Buscando a formação e espe-
cialização de funcionários pú-
blicos, o prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior (MDB), 
decretou, na última semana, os 
critérios para fornecimento de 
bolsas de estudos. A intenção 
é que os cursos fortaleçam a 
administração pública.

O incentivo, assegurado na 
lei de 2.215 de 2014, determi-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

   

na o pagamento de até metade 
do valor da mensalidade do 
bolsista matriculado em cursos 
de graduação e pós-graduação 
reconhecidos pelo MEC (Minis-
tério da Educação). 

De acordo com o documento 
assinado pelo chefe do Execu-
tivo, o valor da bolsa fornecida 
aos funcionários deverá ser 
conforme a remuneração 
total do mês. Dessa forma, de 
até três vezes o menor piso 
salarial da tabela do município, 
o limite da bolsa será de 50%. 

Acima de três e até quatro ve-
zes o menor piso da tabela de 
vencimentos, o limite da bolsa 
será de 30% da mensalidade. 
Por outro lado, aqueles que 
possuem quatro vezes o menor 
piso da tabela de vencimento 
não estarão aptos ao desconto, 
exceto em casos de interesse 
público apontado pelo secre-
tário responsável e aval do 
prefeito, ainda de acordo com 
parágrafo 2º do artigo 2º da 
lei municipal nº 2.215.

Os professores da rede mu-

Medida decretada na última semana busca incentivar formação
de servidores com pagamento de até metade do valor da mensalidade

nicipal terão a bolsa concedida 
para as especializações no 
montante do valor integral 
pago pelo funcionário, desde 
que o curso escolhido viabilize 
avanço na educação municipal, 
com destaque à atuação na 
sala de aula.

O funcionário público terá 
até o dia 15 de janeiro de 
cada ano para a manifestação 
de interesse na bolsa, além 
de apresentar pedido de re-
novação semestralmente na 
secretaria de Administração.

maior receio é afetar a terapia 
renal e hemodiálise, porque 
eles utilizam o soro durante a 
terapia. Alguns serviços come-
çaram a ser afetados. A gente 
tem tentado algumas substi-
tuições medicamentosas, mas 
alguns medicamentos não 
tem substituto. Então ficamos 
refém da disponibilidade de 
mercado”, destacou.

Ainda segundo o diretor, 
as vezes o pedido chega a ser 
concluído pelo hospital, mas o 
fornecedor não tem estoque 
para entregar.

A CNM (Confederação 
Nacional dos Municípios) 
apontou que 2.469 cidades 
relataram falta de medica-
mentos básicos de assistência 
farmacêutica. O resultado da 
pesquisa ilustra que o proble-
ma atinge todas as regiões 
e boa parte dos municípios 
brasileiros.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com o 
Ministério da Saúde, mas não 
obteve resposta até o fecha-
mento desta edição.

Um dos acessos à Santa Casa de Guaratinguetá, que sofre com dificuldade para atendimentos após a falta de insumos; crise pode barrar terapias
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Denúncia de assédio coloca vereador no alvo 
de investigação policial e política em Lorena
Estagiária relata abordagens com frases referentes ao seu corpo e pedidos de Silvio Rogério; citados 
em depoimento de denunciante começam a ser ouvidos pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá

A denúncia da estudante 
de jornalismo Ana Carolina 
Ferreira, 28 anos, de assé-
dio contra o vereador Silvio 
Rogerio dos Santos (DEM), 
movimentou a Câmara de 
Lorena e tomou conta das 
discussões na cidade. A 
jovem, que atua como esta-
giária de comunicação no 
Legislativo, fez um boletim 
de ocorrência contra o parla-
mentar e espera também por 
decisão da comissão de ética 
sobre o caso. Ao Jornal Atos, 
ela detalhou a abordagem 
do acusado.

Carolina trabalha há cinco 
meses na Câmara, auxilian-
do a equipe de comunicação. 
Entre as atribuições, fazer 
fotos dos vereadores duran-
te os trabalhos. Foi nesta 
tarefa que, como contou à 
reportagem, a estagiária 
teria começado a ser impor-
tunada. 

Ela disse que não conhecia 
o vereador, nem tinha infor-
mações dele, mas logo nos 
primeiros dias de trabalho 
teve problemas com Silvio. 
“Desde o começo, quando 
entrei, ele sempre teve es-
sas, ‘brincadeirinhas’. Nos 
primeiros momentos, eu 
ignorava. Eram coisas como 
ficar falando que eu era mui-
to bonita, esses comentários, 
que já não são necessários. 
No segundo mês já começou 
a querer me oferecer carona. 
Ficava na porta esperando 
eu sair, insistentemente, 
mesmo sabendo que minha 
mãe vinha me buscar. Essas 
coisas aumentaram e os 
termos mudaram. Ele pas-
sava do meu lado e falava 
‘porque você não senta no 
meu colo?’”, contou.

A estagiária relatou que 
ao abordar o vereador para 
fazer fotos da sessão, recebia 
respostas como “só se você 
me der um beijo”. “Quando 
eu respondi um ‘o que isso, 
Silvio!’, ele dizia que não ia 
fazer a foto e virava o rosto, 
ou ficava ‘fazendo caras’, ‘fa-
zendo bico’. Chegava a falar 
para eu sentar no colo dele 
para fazermos fotos juntos”.

Ainda segundo a versão da 
jovem, frases como “você é 
muito gostosa, é muito bo-

Francisco Assis
Gabriel Mota
Lorena

nita”, eram ditas em frente 
a outras pessoas durante 
as sessões. “Quando estava 
fazendo as fotos da sessão 
e ele estava perto, ficava 
fazendo comentários tipo 
‘nossa que delícia, como sua 
bunda é linda’.  Coisas bem 
nojentas”.

A estagiária chegou a 
pedir para um amigo se 
poderia fazer as fotos do ve-
reador no lugar dela. Ela re-
velou também que algumas 
pessoas tentaram defender 
contra a situação. “Mas tem 
essa coisa de hierarquia né. 
Ele é um vereador e a gente 
só funcionário. As vezes ele 
passava perto no corredor 
ou na porta da nossa sala 
de trabalho e vinha com 
piadinhas, sorrisinhos”.

Com a situação, Ana Caro-
lina disse que tentou ficar 
mais afastada, mas ainda 
enfrentava a abordagem 
de Silvio Rogério. “Tentava 
ficar em outro ambiente, 
ficar longe. Mas teve esse 
dia (11 de julho) que a coisa 
‘transbordou’. Estava parada 
em uma porta da sala de 
som, ele parou do meu lado 
e me chamou para fazer 
uma foto. Disse ‘vamos fa-
zer uma foto bem juntinho, 
bem coladinho. Aí eu perdi 
a estribeira. Disse pra ele 
‘cara, me deixa em paz!’  e 
saí, no que outro vereador 
viu e perguntou o que estava 
acontecendo. Eu contei tudo 
e disse que não aguentava 
mais. Eles disseram que 
iam reportar à presidência”, 

contou. “Não sei o que acon-
teceu, se alguém falou para 
o Silvio o que iria acontecer. 
Ao passar numa catraca, ele 
veio me abordar. Veio me 
questionar desde quando 
ele fazia isso que chama de 
‘brincadeirinhas’ e eu disse 
que era desde quando en-
trei, que muita gente viu. Aí 
ele disse, gritando, que era 
mentira, que era calúnia. Foi 
quando algumas pessoas me 
tiraram dali. Depois disso, 
não vi ele mais”.

A discussão aconteceu 
nos bastidores da sessão 
da Câmara daquele dia. Em 
seguida, a jovem foi à Dele-
gacia de Lorena fazer um 
boletim de ocorrências. O 
processo foi encaminhado 
para a Delegacia Seccional 
de Guaratinguetá, que tem 
a atribuição de casos envol-
vendo agentes políticos.

“As investigações já estão 
correndo, sem juízo precipi-
tado”, destacou o delegado 
Francisco Sannini, respon-
sável pelo inquérito. Pessoas 
citadas no depoimento da 
jovem começaram a ser 
ouvidas em Guaratinguetá, 
nesta sexta-feira (22).

Cobranças - Um grupo 
composto por mulheres e 
homens, encabeçado pela 
Frente Feminista de Lorena 
e por representantes do 
Partido dos Trabalhadores 
em níveis municipal e re-
gional protestou na Câmara 
durante a sessão da última 
segunda-feira (18).

A coordenadora da Frente 

Feminista de Lorena, Rosa-
na Moreira, destacou que a 
principal reivindicação é por 
um processo esclarecedor. 

“Quando ocorre um fato 
dessa natureza, não fere só 
uma mulher, fere todo um 
corpo social. Precisamos 
romper com essa cultura 
do patriarcado que colocou 
a mulher nessa condição de 
objetificação de seus corpos 
e de suas mentes” protestou 
Rosana, que chegou a entrar 
em contato com o presidente 
da Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD) e a vereadora Wanessa 
Andrea (Cidadania). “É um 
fato que teve uma repercus-
são grande e vai trazer um 
elemento pedagógico para 
a sociedade repensar essa 
abordagem que se faz que 
muitas vezes fica escondida. 
A gente espera que o vere-
ador não seja escondido na 
sala do presidente, que já se 
posicionou que vai dar todos 
os encaminhamentos à Co-
missão de Ética”, afirmou a 
coordenadora do movimen-
to. “A gente acredita e confia 

Com apoio estadual, Potim 
inicia implantação de 
drenagem no Vista Alegre
Obra de mais de R$ 2 milhões tenta conter alagamentos; 
próxima etapa do serviço prevê pavimentação do bairro 

Atendendo à uma antiga 
reivindicação das 418 famílias 
do bairro Vista Alegre, a Prefei-
tura de Potim iniciou na última 
segunda-feira (18) a instalação 
de um sistema de drenagem no 
local, que em breve receberá 
ainda calçamento. Orçado em 
pouco mais de R$ 2 milhões, 
o serviço tem como objetivo 
evitar que os moradores con-
tinuem sofrendo com alaga-
mentos. 

De acordo com a secretaria 
de Planejamento Urbano de 
Potim, a ação de fortalecimen-
to da infraestrutura do Vista 
Alegre já estava prevista no 
plano de governo da prefeita, 
Erica Soler (PL). Viabilizado 

Lucas Barbosa
Potim

através de um investimento 
de R$ 2,097 milhões, sendo 
metade proveniente do cofre 
municipal e a outra do estadu-
al, o processo de implantação 
do sistema de captação e de 
escoamento de águas plu-
viais (provenientes da chuva) 
deverá ser concluído em até 
180 dias.

A iniciativa municipal tenta 
impedir que os moradores 
continuem enfrentando trans-
tornos em períodos chuvosos, 
já que a ausência de um meca-
nismo de drenagem contribui 
para que as vias de terra 
alaguem, tornando-se quase 
lamaçais. 

Vencedora do processo li-
citatório, a empresa Eskelsen 
Artefatos de Cimento Indústria 
e Comércio Ltda, sediada em 
Lorena, depois de concluir 

a implantação do sistema, 
promoverá ainda o bloquetea-
mento das vias do Vista Alegre, 
exceto da avenida Miguel Viera 
que será asfaltada posterior-
mente pelo DER (Departamen-
to de Estradas de Rodagem). 

O secretário de Planejamen-
to Urbano de Potim, Hiancen 
Santos, apontou os principais 
benefícios que as obras de in-
fraestrutura trarão às famílias 
do bairro. “Além de evitar a for-
mação de barro, o calçamento 
e a drenagem proporcionarão 
outras vantagens aos morado-
res, como a redução do risco 
de acidentes de trânsito, valo-
rização de seus imóveis e fim 
dos danos à saúde causados 
pela poeira. Após a conclusão 
dessas obras, certamente os 
moradores terão uma melhor 
qualidade de vida”.

que a Câmara vai fazer o 
encaminhamento regular, 
que isso não vai ‘dar em pi-
zza’, porque tem que apurar 
mesmo e, se houver indício 
ou ficar comprovado que o 
fato ocorreu, seguindo os 
trâmites regulares, que haja 
a cassação desse vereador. 
Nós não vamos abrir mão”.

O presidente da Câmara 
revelou que está acompa-
nhando a situação e que 
foram abertos dois pro-
cedimentos. “O primeiro 
pela própria denunciante, 
pedindo apuração da Câ-
mara, outro procedimento, 
provocado pela Seccional de 
Guaratinguetá. Vereadores e 
funcionários serão ouvidos. 
Agora, politicamente, diante 
das duas denúncias, dia 18, 
fiz a comunicação de que 
encaminhei para a Comissão 
de Ética. O vereador está 
trabalhando até que fique 
comprovado essa situação 
toda”.

Já o presidente da Comis-
são de Ética, Bruno Camargo 
(DEM), aguarda a avaliação 
dos relatores. O grupo, que 
também é formado por Adil-
son Sampaio (PODE) e Fábio 
Matos (Cidadania) tem 15 
dias para apresentar um 
relatório sobre a denúncia. 
“Além disso, a gente vai 
acompanhar o que está 
sendo feito pela Delegacia 
Seccional, que vai nos ajudar 
muito também nesses pare-
ceres", destacou Camargo.

O vereador acusado foi 
procurado pela reportagem 
do Jornal Atos, mas Silvio 
Rogério Santos disse que 
tomará conhecimento dos 
detalhes do processo antes 
de se pronunciar. Ele garan-
tiu que é inocente.

Frente Feminista de Lorena participa de protesto na Câmara, que cobrou medidas após denúncia de assédio

Foto: Gabriel Mota

Silvio Rogério (centro), alvo de denúncia de assédio no Legislativo
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Vitória devolve esperança ao Manthiqueira,
que volta a encarar o Penapolense no domingo
Time se prepara para sequência de jogos decisivos fora de casa; em terceiro na chave, Laranja tem dura 
missão por classificação

O Manthiqueira voltou a 
respirar e a sonhar com uma 
vaga na terceira fase do 
Campeonato Paulista Série 
B. O time de Guaratinguetá 
venceu a Penapolense por 
3 a 2, em partida marcada 
por duas viradas e discussão 
entre jogadores da mesma 
equipe. Agora, a equipe 
volta a encarar o time de 
Penápolis pelo retorno.

Em campo, o que o tor-
cedor pôde ver, no último 
sábado (16), foi uma par-
tida marcada por diversos 
momentos distintos. Na 
primeira parte do jogo, a 
Penapolense pressionou o 
Manthiqueira e dificultou 
a saída de jogo da equipe 
da casa. Com um trio de 

Da Redação 
Guaratinguetá 

ataque sufocando a zaga da 
Laranja, o time de Penápolis 
neutralizou o toque de bola 
no meio de campo.

Coube ao Manthiqueira 
o contra-ataque como res-
posta. E foi dessa maneira 
que o time abriu o placar, 
após rápida descida pela 
esquerda e cruzamento 
rasteiro, que terminou com 
gol de Wesley. Ainda no pri-
meiro tempo, a pressão da 
Penapolense deu resultado 
e os visitantes chegaram ao 
empate, após confusão na 
área e chute forte de Grossi.

No segundo tempo, o Man-
thiqueira voltou melhor. A 
Laranja teve a chance de 
virar após o centroavante 
Lucão ser derrubado pelo 
goleiro Léo. Pênalti que 
Michel bateu sem força e 
Léo defendeu a cobrança. 
Na sequência, a Penapo-

Foto: Divulgação

lense virou a partida com 
Welbinho.

Mas a comemoração dos 
penapolenses durou pouco. 
No lance seguinte, o Manthi-
queira deu a saída no meio 
de campo, ganhou lateral 
no campo de ataque e Paulo 
aproveitou sobra de bola 
para empatar novamente.

Chila, que substituiu o 
técnico/presidente Dado 
Oliveira, mudou o desenho 
tático da equipe. Fabrício e 
Pedro Felipe entraram, o time 
ganhou em velocidade e foi 
em busca da vitória. Aos 24 
minutos, novo pênalti para o 
Manthiqueira. Dessa vez, Lu-
cão pegou a bola para bater 
e cobrou com categoria a pe-
nalidade que decretou vitória 
do time de Guaratinguetá. 

Em três jogos, o Manthi-
queira soma três pontos. Está 
na terceira posição, um ponto 
atrás do Paulista de Jundiaí, 
segundo colocado. O líder é 
o Grêmio São-Carlense, com 
sete pontos e vaga quase 

Equipe comemora gol em vitória pelo Paulista; confrontos com o Penapolense definem futuro da Laranja

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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - PROCESSO 340/2022
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 inseticida e larvicida para o controle de Culex SP, Aedes SP, e outros, tendo em vista as 
necessidades da Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de Vetores – nas ações de 
combate à dengue e endemias no município de Lorena, pelo período de 12 meses, que do
dia 22 de julho de 2022 a 22 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 22 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022 PROC. Nº 341/2022. O Município de Lorena-SP 
torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preço, do tipo menor 
preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para a pavimentação asfáltica da 
Avenida Dr. Epitácio Santiago, Bairro Centro, a realizar-se às 09h30min do dia 24 de 
Agosto de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Aviso: Pregão Eletrônico Nº 04/2022 PROC. Nº 64/2022

O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital referido cujo objeto 
é a aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social. A alteração no edital consta no valor unitário e no valor total 
localizados no Anexo I – Termo de Referência. O restante permanecerá inalterado.
Do dia 21 de julho de 2022 ao dia 23 de agosto de 2022 até às 08:00h (Horário de 
Brasília), a Prefeitura de Lorena 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 23 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 
(Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2022 – Proc. nº 248/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 16/2022, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de oftalmologia 
para o Ambulatório de Especialidades II. Considerando o recurso apresentado pela 
empresa SILVIO VIGIDO ME para o Lote 01, diante do Parecer Jurídico n° 1.018/2022 e 
Resposta Técnica, a Pregoeira, juntamente com a Comissão de Licitação, decidem pelo 
NÃO PROVIMENTO do recurso a fim de continuar com a HABILITAÇÃO da empresa PLG 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI no Lote 01.
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
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 DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 326/2022-SUP; 
5677/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso XVI, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços de publicidade legal para envio de atos praticados 
pela administração pública, para publicação no Diário Oficial – Caderno Executivo I pelas 
pessoas jurídicas de natureza jurídica publica, assim registrada na Receita Federal, 
atendendo, assim, ao interesse público.
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO 
PAULO - PRODESP - CNPJ/MF Nº: 62.577.929/0001-35
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2022.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2022.  
PROCESSO Nº 275/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE LARVICIDA E ASPERSÃO DE GALERIAS 
PARA CONTROLE DE LARVAS DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, 
BORRACHUDOS E MOSQUITOS PÓLVORA NAS ZONAS URBANA E RURAL 
DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSETICIDA COM CARRO 
FUMACÊ NAS RUAS DO MUNICÍPIO E ASPERSÃO NAS GALERIAS PARA 
CONTROLE DOS MOSQUITOS; BEM COMO PARA APLICAÇÃO DE RATICIDA 
E ASPERSÃO EM GALERIAS PARA CONTROLE DE RATOS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 04/08/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 04/08/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 04/08/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
25/07/2022. 
 

Cruzeiro, 22 de julho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

garantida. A Penapolense é a 
lanterna com dois. O Paulista 
perdeu para o São-Carlense, 
em Jundiaí, por 1 a 0.

No próximo domingo, o 
Manthiqueira volta a enfren-
tar a Penapolense, fora de 
casa, as 10h. A equipe fará 

dois jogos como visitante na 
segunda fase. Além da parti-
da em Penápolis, enfrentará 
o Paulista, em Jundiaí.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2022.  
PROCESSO Nº 270/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
LABORATÓRIO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS 
NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 09/08/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 09/08/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 09/08/2022, às 10 horas. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e 
www.bbmnet.com.br , a partir da data de recebimento das propostas.                       

Cruzeiro, 22 de julho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2022.  
PROCESSO Nº 276/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, 
MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO 
DE 12 MESES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 
I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 10/08/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 10/08/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 10/08/2022, às 10 horas. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e 
www.bbmnet.com.br , a partir da data de recebimento das propostas.                       
            

Cruzeiro, 22 de julho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 032/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 277/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.  
 

Abertura: 25/07/2022 – Sessão Pública: 04/08/2022 – 09h30min.  
 

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

Cruzeiro, 22 de julho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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Com foco em evitar um surto 
de dengue, a secretaria de Saú-
de de Guaratinguetá promoveu 
uma sequência de encontros 
para debater formas de com-
bater o Aedes aegypti. A inci-
dência das doenças causadas 
pelo mosquito tem assustado 
a cidade.

De acordo com a Prefeitura, 
a reunião buscou estabelecer 
parâmetros entre o histórico 
de epidemia na cidade, áreas 
de maior incidência, risco, além 
do detalhamento do trabalho 
que é elabora. “A finalidade 
é unir as forças dos diversos 
setores da sociedade contra 
o contra o Aedes aegypti que 
é transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. A prevenção 
é um dever de todos nós”, 
assegurou.

A Vigilância Epidemiológica 
apontou uma alta infestação do 
mosquito. Para conter o avan-
ço, os agentes de endemias 
passaram avaliar, bloquear e 
controlar casos suspeitos e po-
sitivos durante as abordagens 
em residência. A proposta visa 

Bruna Silva
Guaratinguetá 

ainda orientar moradores e 
eliminar possíveis criadouros, 
além de acompanhar casos 
suspeitos através das unidades 
de saúde.

A recomendação da secreta-
ria de Saúde é de que ao sentir 
sintomas como febre, dores no 
corpo e mal-estar, o morador 

Foto: Reproduçãso PMG

Combate ao mosquito Aedes aegypti em Guaratinguetá; cidade tenta inibir a presença de criadouros 

Para evitar novo surto, Guará cria 
estratégias para combater dengue

Prefeitura de Silveiras decide não realizar 
edição 2022 Festa do Tropeiro e Rodeio Fest
Crise econômica e novas contaminações por Covid-19 motivam medida; mesmo considerados chaves no 
cronograma do turismo da cidade, eventos voltaram a ser afetados por dívidas deixadas pelo antecessor

A Prefeitura de Silveiras 
anunciou, na última sexta-fei-
ra (15), que não promoverá 
neste ano os tradicionais 
eventos Festa do Tropeiro e 
Rodeio Fest. Além de garantir 
o equilíbrio financeiro das 
contas municipais, o Executivo 
justificou que a medida busca 
evitar que a cidade registre um 
aumento de casos de Covid-19. 

Em um vídeo publicado em 
seu perfil oficial no Facebook, 
o prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) ressaltou que a decisão 
em não realizar as festivida-
des, tradicionalmente realiza-
das entre a penúltima e a úl-
tima semana de agosto, levou 
em conta os atuais cenários 
econômico e epidemiológico 
do município.

Segundo o chefe do Execu-
tivo, os eventos, que histori-

Lucas Barbosa 
Silveiras

camente atraem moradores 
de outras cidades, represen-
tariam um risco para a popu-
lação devido as aglomerações 
que seriam criadas, propician-
do o avanço do contágio pelo 
novo coronavírus. “Sabemos 
da importância desses eventos, 
que incentivam o turismo e 
valorizam a cultura do muni-
cípio. Desde o início de nossa 
gestão houve uma preocupa-
ção em resgatar o verdadeiro 
significado da Festa do Tro-
peiro. Nos últimos dois anos 
fomos afetados pela Covid-19 
e ainda estamos enfrentando 
a doença, que mantém um 
alto nível de transmissão. Re-
centemente realizamos uma 
pesquisa com a população, e 
a maioria foi contrária à rea-
lização dos eventos”, explicou 
Carvalho.

De acordo com dados da 
Vigilância Epidemiológica de 
Silveiras, a cidade contabiliza, 
do início da pandemia até o 

momento, 1.323 moradores 
contaminados pela Covid-19, 
sendo 21 mortos e 1.180 
recuperados. Atualmente, 
o município tem quarenta 
moradores infectados, entre 
eles 39 estão em isolamento 
domiciliar e um internado.

Em relação aos motivos 
econômicos que contribuí-
ram para a decisão de não 
promover as festas, Carvalho 
explicou que a Justiça recen-
temente determinou que a 
Prefeitura pague uma dívida 
de R$ 4 milhões em precató-
rios trabalhistas, deixada pela 
antiga gestão municipal.

O prefeito revelou que, até 
o momento, seu governo con-
seguiu desembolsar R$ 1,5 
milhão, sendo que os R$ 2,5 
milhões restantes deverão ser 
quitados até o fim deste ano, e 
apontou ainda outros fatores 
que justificam a necessidade 
de poupar os recursos que 
seriam empregados na realiza-

Comemorações na edição 2019 da Festa dos Tropeiros, a última realizada em Silveiras; 2022 fica sem eventos 

Foto: Divulgação PMS

ção das festividades. “A partir 
de agosto reajustaremos em 
135% o valor do vale alimenta-
ção dos servidores municipais, 
que passará de R$ 170 para 

R$ 400. Assim, ao invés de 
R$720 mil, serão injetados 
mais de R$ 1,6 milhão na eco-
nomia do município.  Sabemos 
da relevância dessas festas 

populares, mas no momento 
decidimos avançar em outras 
questões por respeito ao di-
nheiro público e pela saúde 
da população”.

Após laudos com resultados preocupantes, Prefeitura aposta em uma 
série de reuniões para discutir formas de combater o Aedes aegypti 

Prefeitura investe mais de cem milhões 
em obras de Norte a Sul de Caraguatatuba
Ações buscam colaborar na mobilidade, segurança e qualidade de vida na cidade

Com foco em melhorar a 
vida da população, a gestão 
municipal de Caraguatatuba 
realiza mais de 30 obras. As 
ações buscam colaborar da 
mobilidade, segurança e qua-
lidade de vida. 

Ao todo, mais de R$ 122 
milhões entre verbas munici-
pais, estaduais e federais estão 
empregadas nas medidas de 

Bruna Silva
Caraguatatuba

melhorias. Entre elas estão 
a revitalização do farol do 
Morro da Prainha, ciclovia 
até a divisa com São Sebas-
tião, construção de moradias 
populares no Balneário Mar 
Azul, além de reforma do píer 
e praças.

Por outro lado, a administra-
ção aposta também em obras 
contra enchentes, como no 
canal extravasor do Pontal 
Santa Marina, e a finalização 
das atividades entre Jardim 
Jaqueira e Poiares.

“Estamos com obras de Nor-
te a Sul do município, e que em 
breve serão entregues para a 
população. Além da questão 
da drenagem, teremos pavi-
mentação de dezenas de ruas, 
nova ciclovia e importante 
intervenção no Juqueriquerê. 
Além de dar qualidade de vida 
aos nossos moradores, esta-
mos promovendo a geração 
de emprego, pois a mão de 
obra destes empreendimentos 
é local”, assegurou o prefeito 
Aguilar Junior (MDB).

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, novos processos 
licitatórios serão abertos 
para as demais melhorias. 
Caraguatatuba deve rece-
ber, em breve, o Parque 
Municipal. As equipes da 
Prefeitura trabalham tam-
bém no entroncamento do 
Juqueriquerê, que deve me-
lhorar a navegação do rio. Os 
bairros Pegorelli, Travessão, 
Martim de Sá e Perequê-Mi-
rim recebem a pavimentação 
das vias.

Quatro cidades da região 
registram 12 mortes por
covid na última semana

Quatro cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
atualizaram os números da 
Covid-19. Na última semana, 
doze mortes foram registra-
das em Guaratinguetá, Lorena, 
Pindamonhangaba e Cruzeiro.

Em Guaratinguetá, foram 
notificados dois óbitos, um 
homem de 77 anos e outro 
homem de 75 anos, com 
diagnóstico confirmado para a 
doença. Na cidade de Cruzeiro, 
o boletim informa os óbitos de 
dois homens, um de 81 anos 
e outro de 87 anos.

Aparecida contabiliza 7.173 
casos confirmados, deste total 

Da Redação
RMVale

7.036 dos casos estão recupe-
rados (contabilizando 98% do 
total de casos confirmados), 
3 pessoas em isolamento do-
miciliar.

Segundo o boletim da Vi-
gilância Epidemiológica de 
Lorena, 10.407 casos de Covid 
19 já foram registrados, com 
1.067 casos recuperados. Há 
cinco novos óbitos confirmados 
e nenhum como suspeito.

Pindamonhangaba apontou, 
entre os dias 8 e 14, três óbitos 
nos bairros Araretama e Cidade 
Nova, 666 novos casos notifi-
cados e 1.177 recuperados. No 
total, 40.558 moradores do 
município testaram positivo 
para Covid-19. As UTIs públicas 
estão com 20% de ocupação e 
as UTIs privadas com 50% de 
ocupação.

busque atendimento médico 
especializado. Por outro lado, 
a prevenção também pode 
ser feita mantendo terrenos 
limpos sem materiais ou entu-
lhos, lixeiras tampadas, caixa 
d’água limpa periodicamente 
e também portas e janelas 
fechadas, principalmente ao 

nascer e pôr do sol. No último 
fim semana, a Operação Cata-
-Bagulho atendeu os bairros 
Cooperi, Vale da Serra, Painei-
ras e Mantiqueira. A medida 
integra as ações de combate 
ao mosquito da dengue. A 
programação do sábado (23) 
ainda não foi divulgada.

Sabesp anuncia ampliação 
do sistema de saneamento 
para o Litoral Norte

Após anos de espera da 
população, a Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo) 
anunciou, na última semana, 
um pacote de melhorias 
no sistema de saneamento 
do Litoral Norte. A medida 
viabiliza investimentos, prin-
cipalmente em Ubatuba.

De acordo com a Compa-
nhia, o Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico, instau-
rado em 2020, possibilitou 
a ampliação dos programas 
da empresa. As atividades 
visam universalizar o abas-
tecimento de água tratada, 
assim como coleta de esgoto 
em todas as 375 cidades 
atendidas.

“Estamos expandindo a 
coleta de esgoto rumo à uni-
versalização do atendimento, 
iniciativa que contribui para 
a melhoria da saúde, qualida-
de de vida e balneabilidade 
das praias de toda a costa 
paulista, com reflexos no 
desenvolvimento econômico 
dos municípios”, enfatizou 
o diretor de Sistemas Re-
gionais da Sabesp, Antônio 
Teixeira.

A empresa é responsável 
pelo maior programa de 
saneamento ambiental do 

Da Redação
Litoral Norte

país, o Onda Limpa. Unido ao 
projeto Água no Litoral, so-
mente Ubatuba deve receber 
cerca de R$ 50,6 milhões, que 
devem melhorar a qualidade 
de vida dos moradores, além 
da saúde e balneabilidade 
do mar.

Teixeira iniciou ainda as 
obras de expansão e melho-
rias nas estações elevatórias 
Tamoios e Cristo. Através do 
Onda Limpa, as obras contam 
com investimento de R$ 24,9 
milhões, que beneficiarão 
mais de oitenta mil morado-
res dos bairros Tenório, Ita-
guá, Cruzeiro e Perequê-Açu.

Por outro lado, a empresa 
iniciou a licitação de contrata-
ção de mais dois reservatórios 
de água que juntos possuem 
capacidade de um bilhão de 
litros. Assim, são R$ 25,8 
milhões no Programa Água 
no Litoral que favorecerá as 
regiões das praias Toninhas 
e Lázaro.

Nas redes sociais, a pre-
feita, Flávia Pascoal (PL), 
comemorou a conquista da 
administração pública. “Lutei 
muito em tratativas com a 
Sabesp e consegui adiantar 
importantes investimentos 
em saneamento básico para 
a nossa cidade. Vamos chegar 
a 88% de esgoto tratado, aju-
dando a retirar as bandeiras 
vermelhas das nossas praias”, 
finalizou.
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Clínica-Escola da Unifatea leva atendimento 
gratuito para população de cidades da região
Roseira deve ser a sétima cidade a receber o projeto, que tem apoio de empresários de Lorena

A graduação na área da 
saúde na Unifatea oferece os 
cursos de enfermagem, far-
mácia, estética e cosmética. E 
um dos projetos desenvolvidos 
pelo setor, inserido no Centro 
Tecnológico da instituição, é a 
Clínica-Escola, que já atendeu 
na região mais de trinta mil 
pessoas na área de estomo-
terapia. 

“A nossa enfermagem tem 
três especialistas na área 
de estomoterapia (área que 
trata da atuação nas áreas 
de estomias, feridas agudas 
e crônicas, fístulas e inconti-
nência anal e urinária). Eles 
apresentaram um estudo que 
diminui o tempo de cura da fe-
rida”, explicou a Irmã Zenilde 
Aparecida Fontes, vice-reitora 
da Unifatea.

A Unifatea fazia o atendi-
mento à população através 
do seu projeto Espaço Saúde, 

Andréa Moroni
Lorena
  

Atendimento realizado pelo projeto Unifatea, que deve ampliar sistema para outras cidades da região

Foto: Reprodução Unifatea

que agora se transformou na 
Clínica-Escola, que está sendo 
repaginada com a ajuda de 
empresas como o Valgrup e 
Coimbra. “Esse grupo quis 

assumir a clínica porque com 
a pandemia ficamos com a 
demanda reprimida de atendi-
mento à população. Nós fazía-
mos três mil atendimentos por 

mês de forma gratuita. Então, 
os empresários abraçaram 
esse projeto e foi dado início 
a construção dessa clínica”.

Toda construção da clínica 

foi feita usando conceitos de 
automação e sustentabilidade. 
“Por exemplo, estamos pesqui-
sando se é possível reutilizar a 
água do vaso sanitário da clí-
nica, com o suporte da Sabesp; 
o reaproveitamento da água 
de chuva e tijolos ecológicos 
feitos pelos nossos alunos de 
mestrado”, contou a religiosa.

Na sua grande maioria, os 
atendimentos são para ido-
sos. Os pacientes chegam de 
diversos municípios da região 
como Lorena, Queluz, Gua-
ratinguetá, Silveiras, Canas, 
Cruzeiro, Piquete, Aparecida, 
Cunha, Sorocaba, Cachoeira 
Paulista e até de São Paulo e 
Sorocaba.

Além dos atendimentos de 
estomias, a Clínica ainda ofe-
rece outros atendimentos de 
enfermagem como assistência 
integral à gestante e puérpera; 
assistência na reabilitação de 
mastectomizada; saúde da 
mulher - papanicolau entre 
outros. Também oferece servi-
ços de farmácia como acompa-

nhamento farmacoterapêutico 
ao idoso e acompanhamento 
farmacoterapêutico a pacien-
tes com doenças crônicas.

Dia S – Além disso, em par-
ceria com o poder público, 
a Clínica-Escola promove os 
Dias S (Solidariedade, Saúde 
e Sustentabilidade). No dia 27 
de agosto esse evento será re-
alizado em Roseira. Essa será 
a sétima cidade a ser visitada 
pelo projeto. “Todo mês a 
Unifatea junta sua equipe para 
atender a população na praça 
central de uma cidade. E não é 
apenas o serviço da Unifatea, 
as empresas que já fazem 
parte do Centro Tecnológico 
também vão nos acompanhan-
do, oferecendo seus serviços 
para a comunidade”. 

O Centro Universitário tam-
bém oferece para as prefeitu-
ras todo processo de automa-
ção que o Centro Tecnológico 
possui, como nas áreas da saú-
de, educação. “Nós verificamos 
a necessidade das pessoas e 
oferecemos as soluções”.

Pinda inova com estação 
para abastecimento de 
sistema de carros elétricos
Medida integra desenvolvimento tecnológico municipal; 
Prefeitura quer eletrificar frota de veículos com energia solar

Pindamonhangaba anun-
ciou, nesta semana, a chegada 
de uma estação para carros 
elétricos abastecidos com ener-
gia solar. A proposta foca o 
compartilhamento de veículos, 
em ação que busca avançar nas 
medidas de desenvolvimento 
tecnológico para a cidade.

De acordo com o Município, 
as baterias da estação de car-
regamento são alimentadas 
por energia solar e armaze-
nam a energia gerada. Assim, 
o excedente retorna para a 
rede da Prefeitura. O sistema 
de captação de energia solar 
e a estação de veículos são 
criações de uma empresa da 
cidade. A gestão espera que a 
iniciativa seja adotada e gere 
mais empregos.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A estação não gerou custos 
aos cofres públicos, aten-
dendo o objetivo do pro-
jeto que é gerar redução 
nas despesas municipais, 
principalmente na conta de 
energia elétrica como nos 
gastos com combustíveis na 
frota de veículos municipais. 
O secretário de Tecnologia, 
Inovação e Projetos, Danilo 
Velloso, anunciou ainda que 
mais novidades chegarão. 
"A economia não para por 
aí. Os veículos elétricos, ape-
sar de terem o preço acima 
em relação aos veículos de 
combustível fóssil, possuem 
custo de manutenção menor. 
No mundo corporativo, isso 
se chama redução de TCO 
(Propriedade do Custo Total, 
em tradução literal), ou custo 
total de propriedade, que é 
a soma de todos os custos 
de aquisição, manutenção, 

peças, mão de obra, seguro, 
depreciação", comentou.

Esta é a primeira medida 
para a eletrificação de todos 
os veículos municipais. Outro 
processo implantado pela pas-
ta é "uberização", o conceito de 
compartilhamento de carros 
e o uso racional dos recursos 
municipais. Velloso ressaltou 
que é preciso fazer a "trans-
formação da máquina públi-
ca" com serviços melhores e 
custos reduzidos à população. 

O prefeito Isael Domingues 
(PL) comemorou o avanço. 
"Não há espaço para o 'sempre 
foi assim'. Queremos sem-
pre mais e vamos elevar a 
régua na máquina pública 
de Pindamonhangaba para 
que a cidade seja conhecida 
nacionalmente e, por que não, 
mundialmente como a que 
estabeleceu um novo nível de 
referência", projetou.

Foto: Bruna Silva

Estação de abastecimento para carros elétricos; sistema em Pinda promete qualificação e maior economia


