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COMPRA CERTA
New Creta 

A lei que estabelece o piso 
salarial nacional para enfer-
meiros, técnicos de enferma-
gem, auxiliares de enferma-
gem e parteiras entrou em 

Santas Casas temem suspender 
serviços após aumento do piso
Reajuste para o piso da enfermagem aumenta déficit nos hospitais sem previsão de verbas

vigor, no último dia 5, com a 
publicação no Diário Oficial 
da União. Comemorado pelos 
trabalhadores do setor, com 
o novo acréscimo na folha de 

pagamento, as Santas Casas da 
região temem ter de paralisar 
os atendimentos devido à fal-
ta de dinheiro. A Lei 14.434 
estipula que enfermeiros não Pág.  3

poderão receber menos que 
R$ 4.750, independentemente 
de trabalharem na iniciativa 
privada ou no serviço público 
federal, estadual, municipal ou 

do Distrito Federal. Para técni-
cos de enfermagem, o salário 
não pode ser inferior a 70% 
deste valor, ou seja, R$ 3.325.

Piriquito responde por contratação de servidores sem ensino superior

Foto: Arquivo Atos

Justiça dá cinco dias para Piriquito 
dispensar 32 comissionados sem 
ensino superior em Aparecida
O Tribunal de Justiça deter-

minou que a Prefeitura de Apa-
recida afaste 32 funcionários 
de cargos em comissão que 
não possuem curso superior. O 
prefeito José Luiz Rodrigues, o 
Piriquito (PODEMOS), tem cin-
co dias para cumprir a decisão.

De acordo com o presidente 
da Câmara de Aparecida, Gú 
Castro (PSDB), uma lei muni-
cipal de 2020 exige que todos 
os ocupantes desses cargos 
tenham diploma universitário. 
“São 45 pessoas em cargos de 
comissão em diversas áreas, Pág.  3

32 não possuem formação 
superior”. O vereador explicou 
que ao assumir, em janeiro de 
2021, Piriquito pediu um prazo 
à Câmara para alterar a lei, e 
esse prazo venceu no dia 1 de 
agosto desse ano.

Contêiner implantado no estacionamento da Prefeitura de Pinda

Foto: Bruna Silva

Focando sustentabilidade, Pinda 
lança o “Box da Reciclagem”
Pindamonhangaba, em 

parceria com a empresa 
“Você Recicla” lançou, nesta 
semana, o primeiro Box de 
Reciclagem do município, 
sistema que paga pelo ma-
terial entregue. O evento 
contou com a colaboração 
dos alunos da escola muni-
cipal Mário de Assis César. 

A “Você Recicla” é uma 
empresa que trabalha na 
logística reversa das embala-
gens pós-consumo, com foco 
na reutilização dos materiais, 
além de incentivar que a 
economia gire e evite que os 
recicláveis sejam destinados 
aos aterros.
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Estado investe 
R$ 16 milhões 
em vias rurais 
em Silveiras
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Viabilizada por meio de 
um investimento estadual de 
R$ 16 milhões, foi iniciada 
na segunda-feira (8) a obra 
de recuperação de uma das 
principais estradas rurais de 
Silveiras. Além de otimizar 
o escoamento da produção 
agrícola, a melhoria da via 
facilitará o acesso a Bom 
Jesus e Macacos.

Caraguá inicia 
segunda fase
do Complexo
do Camaroeiro
Na tentativa de alavancar 

o turismo municipal, Cara-
guatatuba iniciou, no último 
fim de semana, a segunda 
fase de obras do Complexo 
Turístico Camaroeiro. Nesta 
fase, serão construídos os 
centros de administração e 
turístico, assim como deck 
mirante e calçadas.
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EDP inaugura 
subestação
de energia
em Roseira
A EDP, distribuidora de 

energia elétrica responsável 
pelo fornecimento à RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), inaugurou a primeira 
subestação de Roseira. 

Aparecida cria 
comissão para 
revisar Plano 
de Carreira
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A Prefeitura de Aparecida 
criou uma comissão formada 
por membros do funciona-
lismo para revisar o Plano 
de Carreira dos Servidores 
Públicos da cidade. O docu-
mento já está pronto, mas 
ainda não foi votado pela 
Câmara.

Procon tem 
aumento de 
reclamações 
contra Sabesp
Moradores de Lorena estão 

recorrendo ao Procon (Fun-
dação de Proteção e Defesa 
do Consumidor) para evitar 
o corte de fornecimento de 
água em suas residências. A 
maioria das reclamações dão 
conta do aumento do endivi-
damento durante a pandemia, 
principalmente das famílias 
mais carentes.
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Guará abre 
concurso para 
contratação 
em 72 cargos
A Prefeitura de Guara-

tinguetá lançou edital de 
concurso público para 72 
cargos em diversas áreas. As 
inscrições começam às 10h 
do próximo dia 22 de agosto 
e terminam às 23h59 no dia 
22 de setembro.

Silveiras tem 
três cursos de 
capacitação 
profissional
A Prefeitura de Silveiras 

abriu, na segunda-feira (10), 
as inscrições para três cursos 
de capacitação profissional. A 
iniciativa tem como objetivo 
ajudar os moradores a terem 
uma nova fonte de renda. 
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Em saldo positivo, Pinda 
supera US$ 1 bilhão em 
exportações em sete meses
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba comemorou o saldo 
positivo das exportações no 
primeiro semestre de 2022. 
De acordo com dados do Mi-
nistério da Economia, a cidade 

exportou mais de um bilhão 
de dólares entre os meses 
de janeiro a julho deste ano, 
se destacando entre cidades 
paulistas.
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Estado e Caraguá assinam 
ressocialização de detentos

Lorena espera arrecadar 
cerca de R$ 5 milhões com 
parcelamento de dívidas

A secretaria de Administra-
ção Penitenciária e a Prefei-
tura de Caraguatatuba assi-
naram, no último dia 28, um 
convênio para a contratação 
de mão de obra carcerária. 
A proposta é assegurar aos 

O prefeito Sylvio Ballerini já 
sancionou o projeto, aprovado 
pela Câmara, que concede 
redução nas multas e juros 
para quem tem débitos junto 
ao Município. A lei permite 

detentos a ressocialização 
por meio de uma parceria 
de empregabilidade. A assi-
natura foi realizada durante 
a Jornada da Cidadania e 
Empregabilidade.

o parcelamento das dívidas 
para os moradores com pen-
dências até 31 de dezembro 
de 2021, inscritos ou não na 
dívida ativa.
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Após Ubatuba, 
região chega a  
11 com varíola 
dos macacos
Aumentando a preocupa-

ção nas famílias do Litoral 
Norte, a Prefeitura de Uba-
tuba confirmou na terça-feira 
(9) o primeiro caso de varíola 
dos macacos na cidade. Com o 
novo registro, subiu para 11 o 
número de moradores infec-
tados pelo vírus monkeypox 
na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte).
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Vamos ajudar
o pequeno Titi!
A professora do Unifatea 

(Centro Universitário Teresa 
D'Ávila) em Lorena, Flávia 
Gabriela, é mãe de Tiago 
Henrique, o Titi, de apenas 
um ano e cinco meses. Desde 
o nascimento, o menino luta 
para vencer uma displasia 
esquelética, a Acondroplasia, 
que teve agravamento nos 
últimos meses.
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Juarez Juvêncio

O EFEITO ORLOFF 
Nos anos de 1990 tornou-se um hábito 
comparar a economia do Brasil com a 
da Argentina.
A comparação se inspirava em uma 
propaganda de vodca, dos anos de 
1980, onde o apreciador acorda de 
ressaca porque tomou uma vodca de 
baixa qualidade.
“Eu sou você, amanhã”, informava o 
anúncio!
A comparação insinuava que a ressaca 
que atingia a economia vinha depois 
do que acontecia na Argentina.
“O Brasil é a Argentina amanhã” 
dizia-se.
O “efeito Orloff” se tornou, nos anos 
1990, um chavão para comparar os 
dois países. 
Caso alguém não se lembre ou não te-
nha idade para lembrar, a comparação 
se inspira numa propaganda de vodca 
dos anos 1980. Nela, o protagonista 
acorda de ressaca porque tomou vodca 
ruim. 
“Eu sou você, amanhã”, dizia-se.
A piada era simples: se algo acontecia 
em um dos países como: a eleição de 
um candidato de direita ou de esquer-
da, descontrole inflacionário, dívida 
pública, desvalorização da moeda, era 

questão de tempo para ele acontecer 
por aqui.
 Argentina conheceu primeiro o pro-
cesso de hiperinflação, o primeiro a 
passar por planos de estabilização que 
não deram certo.
Bastava olhar a Argentina e afirmar o 
tal “efeito Orloff”.
Quando o Brasil despontou como uma 
potência emergente o “efeito Orloff” 
prescreveu, caducou.
Inicia-se uma nova era: o descolamen-
to.
Em 2015, o presidente eleito Maurício 
Magri, traz a proposta de desfazer a 
herança da família Kirchner.
Adotou um programa de governo 
ambicioso, liberal, reformista com o 
objetivo de conter a dívida pública e o 
retorno da inflação.
Deu tudo errado, aumentou a pobreza 
e a popularidade de Macri desabou.
Como vimos não deu certo e perdeu as 
eleições.
Ex-chefe de gabinete de Nestor Kir-
chner, Fernandez, que participou do 
governo Carlos Menem, é eleito com 
o apoio de Cristina Kirchner, como 
vice-presidente.
Como Macri, Bolsonaro foi eleito 
sobre o espectro do lulismo, com um 
governo de propostas reformistas, 
privatizações, liberalismo da escola 
de Chicago - Paulo Guedes, seu Posto 
Ipiranga- com o objetivo de impedir a 

volta da inflação e o combate à corrup-
ção – com o ministro Sergio Moro.
Atualmente uma dúvida ronda o ce-
nário político local, face as pesquisas 
eleitorais: “o efeito Orloff” estaria de 
volta?
Bolsonaro está vivendo uma dinâ-
mica semelhante à de Macri, apesar 
das reformas estruturais que trazem 
benefícios a longo prazo, a dinâmi-
ca de seu governo para se reeleger 
trouxe a inflação, o aumento da dívida 
pública, o aumento da pobreza e uma 
administração desastrada no início da 
pandemia.
Se temos perto de 25% da população 
na linha da pobreza a Argentina esbar-
ra nos 50%.
Bolsonaro eleito para aniquilar os efei-
tos do lulismo está prestes a perder as 
eleições de outubro, o mesmo lulismo 
que o elegeu!
O risco do “efeito Orloff” diante dos 
discursos de campanha de Lula, com 
ações contra o sistema bancário, “furar 
teto”, um discurso de vinte anos para 
uma parte da população que não viveu 
seu governo, as mesmas velhas e can-
sativas bravatas.
A Argentina nos oferece um magnífico 
exemplo de como se destrói um país 

rico, educado e de valores consagra-
dos.
Vive uma decadência econômica 
assustadora!
Os dois países sabem como resolver os 
seus problemas, mas os políticos e os 
setores mais relevantes da sociedade não 
desejam pagar o custo de resolvê-los.
A Argentina não conseguiu elaborar 
um plano de reforma econômica e de 
estabilização da moeda, como o Plano 
Real, que o Brasil desenvolveu.
A expectativa da vitória de Lula 
reacende a expectativa da volta da 
política desenvolvimentista que se 
aproveitou dos benefícios do Plano 
Real na economia, a expansão das 
commodities e levou o país a uma 
dívida fiscal próxima de 90% do PIB 
(leia-se 2º mandato de Lula e os de 
Dilma Rousseff).
A bem da verdade, o governo Lula 
destruiu uma grande oportunidade 
para a estabilização da economia, pois 
o “boom” das commodities ocorreu 
no período de 2006 a 2013, o que nos 
garantiu uma passagem tranquila pela 
crise financeira global de 2008.
A economia brasileira vive uma me-
diocridade espantosa.
O olhar crítico na situação argentina 
para tirar uma lição: não copiar os 
erros do país “hermano”.
O Brasil pode ser a Argentina de hoje, 
amanhã!

    Uma dúvida ronda o cenário 
político, face as pesquisas 
eleitorais: “o efeito Orloff” 

estaria de volta?

“A esquerda é 
boa para duas coisas: 

organizar manifestações de rua e 
desorganizar a economia”

Castelo Branco, ex-presidente

Política a conta-gotas...
Basta ter título de eleitor 

Corre na boca-pequena de Cru-
zeiro que o vereador Diego Miranda 
só falta homenagear extra-terrestres. 
Bastou estar vivo e ter título de elei-
tor na cidade, que até 2024, poderá 
surgir uma homenagem pela frente.

Calibre eleitoral
Ganhou quem apostou que o 

ex-vereador de Cruzeiro, Juarez 
Juvêncio – do Podemos, encararia 

mais uma vez o 
desafio de uma 
campanha a de-
putado federal. 
Ainda que seja 
como termôme-
tro para 2024, Ju-
arez vai enfrentar 
concorrência na 

própria cidade, Larissa do MDB e 
Antonio Marciano também dispu-
tam os votos locais para federal. 

No início desta semana, as movimentações políticas foram intensas na 
redação do Jornal Atos. Prefeito Thales Gabriel de Cruzeiro, deputado Marco 
Bertaiolli, postulante a deputado estadual Regis Yasumura, Eder Billota, prefei-
to Marcus Soliva, vereadora Rosa Filippo, ex-prefeito Junior Filippo, presi-
dente da Câmara de Lorena Fabio Longuinho, João Vaz e um grupo de amigos 
e líderes da região marcaram presença num encontro em que o tema 'eleição' 
esteve em evidência. Detalhe; não faltou a tradicional feijoada vermelha pelas 
mãos hábeis da Chef Bá.

Com a motivação eleitoral de 2 de outubro, amigos trocam informações e falam de alianças

Passagem 'quase que obrigatória' na redação do Atos

No cenário do Política a 
conta-gotas, Eder Billota rece-
beu o prefeito Marcus Soliva 
e seu secretário de Governo, 
João Vaz, como uma boa 
oportunidade para um cafezi-
nho especial, acompanhado de 
muitas informações políticas 
e novidades – ainda discre-
tas – para os próximos meses. 
Participou de forma especial 
a diretora das emissoras Mix 
e TransVale, Doutora Marilde 
Andrade.

Entre um cafezinho e outro, um jeito peculiar de fazer política...

Com aroma de café colombiano, João Vaz, Eder Billota, 
Marcus Soliva e Dra Marilde Andrade comentam o cená-
rio eleitoral e suas tendências para próximo governo

Quem passou pela região, neste pré-início de campanha, foi o deputado 
Vanderlei Macris. Em sua visita, pausa para um almoço no espaço gourmet do 
Jornal Atos, acompanhado pelos prefeitos Mineiro – Cachoeira – e Sylvio Bal-
lerini – Lorena. Claro que não poderia faltar a presença inusitada do parceiro e 
amigo João Pita, secretário de Turismo Marinho, do técnico em Esporte Agenor 
Ferreira, do engenheiro Salviati e do presidente da ACEG, Guilherme Gigli. 
Macris falou de investimentos e projetos futuros para região.

Além do encontro com amigos, líderes e políticos, o deputado visitou entidades e associações

Temporada de prestação de contas e projetos no Jornal Atos

Política a conta-gotas ao vivo

Após inúmeros incenti-
vos de amigos e insistentes 

convites de grupos políticos, 
o conhecido médico e cirur-

gião de Guaratinguetá, Edison 
Riccomi, aceitou o desafio em 

concorrer uma vaga na Assem-
bleia Legislativa. Estreando 

em novo partido, Riccomi vai 
concorrer a deputado estadual 
pelo Republicanos e  pretende 
defender projetos nas áreas da 

saúde e meio ambiente.
Edson Riccomi na companhia do amigo Toninho 
Boueri, recebidos por Eder Billota no 'cafézinho' mais 
politizado da região - Jornal Atos

Uma coisa é certa, segundo a pa-
tuleia política, que dos três, quem 
fizer a melhor votação carimba o 
passaporte para disputar a Prefeitura.

Lastro financeiro
O presidente da Câmara de Lo-

rena, Dr Fábio Longuinho e o vice 
provedor da Santa Casa, Dr Gustavo, 
estiveram trocando informações 

sobre o impacto financeiro na folha 
de pagamento do hospital, após o 
Governo Federal reajustar o piso 
salarial dos enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e congêneres em 

alcance nacional. Longuinho estuda 
meios de apoio à entidade hospita-
lar, através do Legislativo e com 
recursos parlamentares, já que há 20 
anos a União não reajusta a tabela 
SUS, principal entrada financeira 
nas unidades de Saúde Pública.

Pra quem entende...
...um pingo é letra A julgar 

pela repercussão do Festival Julino 
no Distrito de Moreira César, no 
último final de semana, o subpre-
feito Nilson Luiz, definitivamente, 
se tornou uma ameaça aos inte-
ressados à sucessão do prefeito 
Isael Domingues em 2024. Quem 
acompanhou as redes sociais nestes 
dias, pôde perceber a apologia ao 
subprefeito, como ‘O Cara’. Aliás, 
por pouco esqueceram que o gestor 
do município ainda chama-se Isael 
Domingues, pelo menos nos próxi-
mos 780 dias.

Inteligencia & Política
Ao que tudo indica, em se tratan-

do do atual momento de Pindamo-
nhangaba, não é apenas o município 
que está pontuando como "Cidade 

Inteligente"; em 
termos de arqui-
tetura política, 
o prefeito Isael 
Domingues não 
fica atrás. Isso 
ouvido até pela 
insistente opo-
sição, que pro-
cura, mas não 

encontra uma brecha para aparecer. 
Comentam pelas esquinas que 
para cada pretexto dos contrários, 
a Prefeitura entrega 'um monte' de 
soluções...

Saldo positivo
Se é festa que o povo gosta, 

Lorena não foge a regra. A cotação 
do prefeito Sylvio Ballerini foi às 
alturas com a população, na última 
semana, devido a contratação dos 
shows em apoio a Festa da Padro-
eira. Com atrações reunindo público 
estimado acima de 10 mil pessoas, 
sobrou para a oposição curtir a festa, 
já que o índice de violência foi zero, 
comparado à grande concentração 
de pessoas.

Efeito multiplicação
É voz corrente entre os bem in-

formados de Guará que os R$ 100 
milhões – que somam empréstimo 
do Finisa, emendas parlamentares 
e receita própria, já renderam 50% 
antes mesmo de serem transforma-
dos nas obras prometidas. Segundo 
o prefeito Marcus Soliva, sua equipe 
de planejamento teve de ampliar o 
número de projetos, porque outros 
recursos foram contabilizados nos 
cofres públicos municipais. Agora, 
ao invés de R$ 100 milhões, serão 
R$ 150 milhões de investimentos

Mais uma oportunidade...
...para os vereadores da Mo-

tolândia votarem contra o Tribunal 
de Contas. Já tramita pelos corredo-
res da Câmara de Cachoeira Paulista 
as contas rejeitadas de Edson Mota. 
Parece que o Paladino e o quarteto 
“juntos faturamos mais” devem re-
petir o mesmo discurso das contas 
anteriores, onde o grande ‘vilão da 
história’ foi o próprio Tribunal, que 
não soube considerar o trabalho que 
o ex-prefeito teve em promover a 
maior desordem econômica da ci-
dade. Perguntem ao Max!!!

Pescoço na guilhotina
Se não bastasse o prefeito Pi-

riquito estar com a 'cabeça na 
guilhotina' na procrastinação da 
exoneração dos irregulares julgados 
pela Justiça, ele está querendo que 
os vereadores façam o mesmo. Pelo 
menos foi esse o teor do projeto que 
enviou à Câmara... 

Fábio Longuinho e Dr Gustavo

Isael Domingues

Em desfile eleitoral, deputáveis marcam presença no Jornal Atos

A passagem dos candidatos Fernando Marangoni (federal) e Ortiz Junior 
(estadual) pela redação do Atos fechou a rodada de entrevistas eleitorais deste 
período de pré-campanha no rádio. Marangoni e Ortiz, que atuaram no Gover-
no do Estado, fizeram amigos e parceiros na região e buscam apoio para as ur-
nas de 2 de outubro. Eles também conseguiram a atenção de muitos vereadores 
e prefeitos para continuidade de muitos projetos nas áreas de saúde, habitação e 
outros mencionados no programa Atos no Rádio.

Entre vereadores de Lorena e a prefeita de Canas Silvana Zanin, Fernando Marangoni e Ortiz Jr
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Com investimento de 
R$ 4,4 milhões, Caraguá 
inicia obras no Pergorelli

Caraguatatuba deu início às 
obras de recuperação das es-
tradas vicinais. Grande parte 
dos recursos investidos são 
provenientes do Município, 
mas também há parceria 
com o Governo do Estado de 
São Paulo.
As obras de pavimentação 

e recapeamento ocorrem 
de norte a sul do município. 
Entre elas, está o Programa 
de Recuperação de Estradas 
Vicinais, o “Nova Vicinais”, 
que determina R$ 4,4 milhões 
para mais de três quilômetros 
da avenida Avelino Alves 
dos Santos – Estrada dos 
Pássaros, que liga os bairros 
Travessão e Pergorelli. A 
expectativa é que as ações 
sejam finalizadas em seis 
meses. 
“É uma via muito impor-

tante que liga bairros da 
Região Sul. Essas melhorias 
são importantes para dar 
mais qualidade de vida aos 
nossos moradores, além de 
segurança aos usuários”, 
salientou o prefeito Aguilar 
Junior (MDB).

Bruna Silva
Caraguatatuba

Ao todo, o Governo do Es-
tado investiu mais de R$ 100 
milhões em programas de 
recuperação de estradas em 
toda a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraiba e 
Litoral Norte). Os anúncios 
começaram a ser feitos, ainda 
em julho do último ano, pelo 
ex-governador João Doria 
(PSDB). Entre as cidades bene-
ficiadas estavam Monteiro Lo-
bato, São Sebastião, Taubaté, 
Pindamonhangaba, Areias, São 
José do Barreiro, Jacareí, São 
Luís do Paraitinga, Cunha, São 
Bento do Sapucaí e Lavrinhas. 
O “Novas Vicinais” busca 

recuperar estradas que apre-
sentam dados, como caracte-
rísticas geológicas e técnicas 
que geram transtorno ao trá-
fego. De acordo com pesquisa 
do Estado, grande parte das 
vicinais de São Paulo foram 
implementadas há cerca de 
cinquenta anos e por isso 
apresentam problemas, entre 
os mais comuns estão desgas-
te, ondulação no pavimento, 
buracos e erosões, além de dre-
nagem insuficiente. A expecta-
tiva é que com a iniciativa, os 
municípios com dificuldade 
financeira sejam apoiados e 
tenham as vias revitalizadas.

Procon registra aumento de 
reclamações sobre cobranças 
e cortes de água pela Sabesp
Inadimplência também cresce depois do pior período da pandemia 
e de sistema para aliviar tarifas pelo fornecimento de água

Moradores de Lorena estão 
recorrendo ao Procon (Fun-
dação de Proteção e Defesa 
do Consumidor) para evitar 
o corte de fornecimento de 
água em suas residências. A 
maioria das reclamações dão 
conta do aumento do endivi-
damento durante a pandemia, 
principalmente das famílias 
mais carentes.
A coordenadora do Procon, 

Cintia Medrado, explicou 
que com o encerramento da 
emergência de saúde pública 
de interesse nacional, no dia 
22 de maio, as operadoras 
dos serviços de água e luz 
voltaram a efetuar cortes de 
quem estava com contas em 
atraso. “Os consumidores que 
atrasaram suas contas na pan-
demia e podiam sofrer corte 
procuraram a Conta Azul, 
que é um braço da Sabesp 
para tentar o parcelamento 
de suas contas. O problema é 

Andréa Moroni
Lorena

que na Conta Azul é exigida 
uma entrada de 30% do valor 
da dívida, e o parcelamento é 
feito em até 12 vezes”.
Com a falta de acordo na 

Conta Azul, os usuários re-
correm ao Procon para tentar 
um acordo. “Muitas pessoas 
não conseguem pagar o par-
celamento da Conta Azul por-
que é muito alto e procuram a 
gente. Nós temos conseguido 
alguns acordos diretamente 
com a diretoria de dívidas 
da Sabesp, com parcelas me-
nores e em mais vezes, lem-
brando que não existe lei no 
Brasil que obrigue nenhuma 
empresa a parcelar débitos”, 
informou Cintia.
Outra reclamação recor-

rente no Procon é de relógio 
de água com problema. É 
o caso do senhor Antônio 
de Azevedo Filho, morador 
da rua Pedro Américo de 
Oliveira, no bairro do Ater-
rado, em Lorena. Segundo 
ele, a conta de água em sua 
residência sempre ficou na 
média dos R$100. “Em no-

vembro de 2011, veio um 
valor de R$1.234,43. Não 
tinha vazamento na minha 
casa, tanto que um mês de-
pois, em dezembro, a conta 
voltou ao valor normal. Eu 
tentei acordo, fui no Procon 
e meu caso está no Cejusc 
(Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania)”.
Cintia orientou que em caso 

de alta na conta de água, sem 
que tenha sido percebido 
vazamento, o consumidor 
deve registrar uma ocorrên-
cia na Sabesp. “A operadora 
deve efetuar uma vistoria 
no relógio. Caso constatado 
o problema, ela deve trocar 
o relógio de forma gratuita. 
Se não tiver problema, é co-
brada uma taxa e o morador 
precisa verificar onde está o 
vazamento. Se não se chegar 
a um acordo, a orientação é 
procurar o Procon”.
O Procon de Lorena fica 

no Mercado Municipal e 
atende de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 12h, e das 
13h30 às 17h.

Justiça de Aparecida ordena dispensa de 
32 contratados para cargos de comissão

O Tribunal de Justiça de-
terminou que a Prefeitura 
de Aparecida afaste 32 
funcionários de cargos em 
comissão que não possuem 
curso superior. O prefeito 
José Luiz Rodrigues, o Piri-
quito (PODEMOS), tem cinco 
dias para cumprir a decisão.
De acordo com o presiden-

te da Câmara de Aparecida, 
Gú Castro (PSDB), uma lei 
municipal de 2020 exige 
que todos os ocupantes 
desses cargos tenham di-

Andréa Moroni
Aparecida

ploma universitário. “São 
45 pessoas em cargos de 
comissão em diversas áreas, 
32 não possuem formação 
superior”.
O vereador explicou que 

ao assumir, em janeiro de 
2021, Piriquito pediu um 
prazo a Câmara para alterar 
a lei e esse prazo venceu no 
dia 1 de agosto desse ano. 
“Como até o dia 1 de agosto, 
o prefeito não tinha alterado 
a lei e os funcionários conti-
nuam nos cargos, o caso foi 
notificado ao Tribunal de 
Justiça, que deu prazo de 5 
dias para ele cumprir a deci-
são, a partir da notificação”.

Gú Castro informou que o 
prefeito enviou, na semana 
passada, um projeto para 
modificar a lei. “Acontece 
que o texto ainda precisa 
passar pelas comissões e 
ser votado em dois turnos 
na Câmara e isso não vai 
acontecer no prazo de 5 
dias que a Justiça deu para 
afastar esses funcionários”.
A reportagem do Jornal 

Atos entrou em contato com 
a Prefeitura de Aparecida 
em busca de informações 
de ações sobre a decisão 
judicial, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição. 

Depois de decisão judicial, prefeito Piriquito tem até cinco dias da notificação para adequação 
situação do funcionalismo à lei que pede contratação de profissionais com ensino superior

Na tentativa de alavan-
car o turismo municipal, 
Caraguatatuba iniciou, no 
último fim de semana, a 
segunda fase de obras do 
Complexo Turístico Cama-
roeiro. Nesta fase, serão 
construídos os centros de 
administração e turístico, 
assim como deck mirante 
e calçadas.
Anteriormente, a primei-

ra fase, entregue há cerca 
de dois anos, contou com 
obras de pavimentação do 
acesso ao local, instalação 
de guias e sarjetas, dre-
nagem, estacionamento 
com mais de 170 vagas e 
o Teatro Arena, que pos-
sui palco e arquibancada 
linear com capacidade 
para mais de trezentas 
pessoas. Na época, o pre-
feito Aguilar Júnior (MDB) 
ressaltou a importância 
do turismo para a econo-
mia local e afirmou que 
a obra seria fundamental 
para alavancar o setor no 
período pós-pandemia. 
Ele destacou ainda que 
“o Complexo Turístico irá 
fomentar nossa economia 
e gerar empregos, além 
de se tornar um grande 
espaço de lazer para todas 
as pessoas”.
Na segunda fase, o pla-

nejamento municipal visa 
também instalar infraes-
trutura elétrica e hidráu-
lica no local. Em plena 
retomada, Caraguatatuba 
anunciou, recentemente, 
mais de setenta eventos 
com foco nas atrações 
turísticas e gastronômicas.
Somente nas obras do 

Complexo do Camaroeiro 
são investidos cerca de 
R$ 3,8 milhões do Dade 
(Departamento de Apoio 
e Desenvolvimento às Es-
tâncias), órgão que integra 
o Governo do Estado. A 
estimativa do município 
é que as atividades sejam 
concluídas em 15 meses. 
O complexo está localiza-

do entre os bairros Prainha 
e Ipiranga. De acordo com 
as autoridades municipais, 
no local é possível ter visão 
de 360º de toda a cidade.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Caraguá inicia 
segunda fase 
do Complexo 
do Camaroeiro

Foto: Rafaela Lourenço

Santas Casas temem suspender serviços 
após aumento do piso para funcionários
Reajuste para o piso da enfermagem aumenta déficit nos hospitais sem previsão de repasse de verbas

A lei que estabelece o piso 
salarial nacional para enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem e 
parteiras entrou em vigor, no 
último dia 5, com a publicação 
no Diário Oficial da União. Co-
memorado pelos trabalhadores 
do setor, com o novo acréscimo 
na folha de pagamento, as San-
tas Casas da região temem ter 
de paralisar os atendimentos 
devido a falta de dinheiro.
 A Lei 14.434 estipula que, 

em todo o país, enfermeiros 
não poderão receber menos 
que R$ 4.750, independen-
temente de trabalharem na 
iniciativa privada ou no serviço 
público federal, estadual, mu-
nicipal ou do Distrito Federal. 
Para técnicos de enfermagem, 
o salário não pode ser inferior 
a 70% deste valor, ou seja, a 
R$ 3.325. Os auxiliares e as 
parteiras não podem receber 
menos que a metade do piso 
pago aos enfermeiros, ou seja, 
abaixo de R$ 2.375.

Andréa Moroni 
RMVale

Enquanto enfermeiros e 
outros profissionais da área co-
memoram, hospitais da região 
demonstram preocupação com 
as condições financeiras para 
arcar com o novo piso. Segundo 
o vice-provedor da Santa Casa 
de Lorena, Luiz Gustavo Matos 
Oliveira, o impacto na folha 

da instituição será de R$ 723 
mil. “Esse valor é a metade da 
folha atual. Eu não sou contra a 
instituição do piso, acho justo, o 
problema é que nem os gover-
nos estadual e federal disseram 
de onde vai sair o dinheiro para 
pagar esse reajuste”.
A folha de pagamento da 

Santa Casa custa atualmente 
R$ 1,876 milhão. Com o rea-
juste do piso da enfermagem, 
o valor subirá para R$ 2,598 
milhão. “No ano nós vamos ter 
um déficit de R$ 9 milhões, e 
o fundo de custeio não cobre 
isso. Atualmente, a Santa Casa 
tem 700 funcionários, sendo 

que 415 são da área de enfer-
magem”.
O novo valor do piso estabe-

lecido por lei já deve ser pago 
em setembro, o que deixa o 
vice-provedor bastante preo-
cupado. “Nós não temos esse 
valor em caixa, e o meu temor 
é que seja necessário parar a 
Santa Casa, deixando os mora-
dores de Lorena e região sem 
atendimento”. 

Guaratinguetá – O impac-
to na folha da Santa Casa 
de Guaratinguetá também 
deve ser grande. Segundo 
o diretor administrativo do 
hospital, André Barros Mon-
teiro Junior, a estimativa é 
que o impacto seja em torno 
de R$ 620 mil por mês. “A 
folha de pagamentos da Santa 
Casa custa, em média, R$1,3 
milhão. Com o piso salarial, 
passará para R$ 1,9 milhão”.
A Santa Casa de Guaratin-

guetá tem 260 funcionários, 
somente da enfermagem. “A 
tabela SUS não sofre aumento 
há anos, o aumento nos custos 
de materiais e medicamentos 
está bem expressivo. Os dissí-
dios coletivos dos últimos dois 

Pacientes e familiares aguardam atendimento; Santa Casa de Lorena teme parar após aumento de custos

anos já nos deixaram muito 
fragilizados financeiramente, 
ampliando o déficit financeiro”, 
explicou Monteiro.
O diretor administrativo não 

descartou o risco de suspender 
alguns serviços para poder 
manter as portas abertas. “Du-
rante a visita do governador 
na região, entregamos uma 
solicitação de recursos para 
tentar cobrir esse gasto, porém 
não obtivemos retorno”.

Aparecida – A realidade na 
capital católica não é diferente. 
A Santa Casa de Aparecida terá 
um aumento de R$ 250,8 mil 
na folha de pagamento. Segun-
do o administrador do hospital, 
Frei Bartolomeu Schultz, a ins-
tituição financeira não dispõe 
de recursos para esse reajuste. 
A Santa Casa possui 154 co-

laboradores da área da enfer-
magem, sendo 117 técnicos de 
enfermagem, 35 enfermeiros e 
dois auxiliares de enfermagem. 
“Estamos aguardando manifes-
tações de Federação das Santas 
Casas e da representação dos 
hospitais filantrópicos no Bra-
sil para decidir que atitudes 
iremos tomar”, informou o Frei. 

O prefeito Piriquito, acusado por contratação irregular em Aparecida

Foto: Marcelo A dos Santos
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Em saldo positivo, Pindamonhangaba supera 
US$ 1 bilhão em exportações em sete meses
Economia é puxada pelas grandes empresas; dado leva em consideração o desempenho de janeiro a julho

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comemorou o sal-
do positivo das exportações 
no primeiro semestre de 
2022. De acordo com dados 
do Ministério da Economia, a 
cidade exportou mais de um 
bilhão de dólares de janeiro 
a julho deste ano. 
O levantamento do Go-

verno Federal foi realizado 
pelo Comex Stat e aponta 
que Pindamonhangaba deve 
fechar, pela primeira vez na 
história, o ano com mais de 
US$ 1 bi em exportações. 
No comparativo, a taxa é de 
157% superior ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando 
a cidade exportou US$ 397 
milhões. 
“Mais uma vez os dados 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

mostram o crescimento da 
nossa produção, e por esse 
motivo estamos fazendo par-
cerias com a Investe São 
Paulo (Agência Paulista de 
Promoção de Investimentos 
e Competitividade) para qua-
lificar e dar suporte para que 
nossas empresas se estabele-
çam com solidez no ramo das 
exportações”, destacou o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, Roderley Miotto. 
A alavanca comercial é 

puxada pela comercialização 
de óleos brutos de petróleo 
e de minerais, que totalizam 
US$351 milhões. Por outro 
lado, o setor de comerciali-
zação de alumínio em chapas 
tiras ou forma bruta também 
colaborou na ascensão geran-
do cerca de R$ 274 milhões, 
seguindo da metalurgia, que 
movimentou US$271 milhões. 
Ainda na última quarta-feira Vista aérea de parte do polo industrial de Pindamonhangaba; cidade é destaque com recorde de exportações

Foto: Divulgação PMP

(10), o Sindicato de Metalúr-
gicos de Pindamonhangaba 
anunciou a injeção de R$ 1,2 
milhão com o pagamento da 
PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) da Latasa. 
De acordo com a classe, os 
funcionários receberão os 
valores ainda nesta semana. 
O prefeito Isael Domingues 

(PL) destacou que os dados 
corroboram o período de 
expansão empresarial que o 
município vivencia. Ele des-
tacou ainda que a superação 
consolida o crescimento em 
setores como serviços, cons-
trução civil e comércio. 
Entre os municípios da RM-

Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) com grande volume 
de exportação estão Ilhabela 
(US$ 2,2 bilhão), São Sebas-
tião (US$ 1,3 bilhão), São José 
dos Campos (US$ 1,2 bilhão). 

Vamos ajudar o pequeno Titi!

A professora do Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D'Ávila) em Lorena, Flávia 
Gabriela, é mãe de Tiago 
Henrique, o Titi, de apenas 
um ano e cinco meses. Desde 
o nascimento, o menino luta 
para vencer uma displasia 
esquelética chamada Acon-
droplasia. Embora seja um 
dos tipos mais comuns de 
nanismo – uma em cada vinte 
mil crianças nascem nesta 
condição – ela é classificada 
como rara.  
Além do encurtamento dos 

ossos longos, Tiago nasceu 
com hidrocefalia, macrocefa-
lia e estreitamento do forame 
magno, local entre a coluna 
cervical e o cérebro respon-
sável pelo trânsito da medula 
óssea. Os últimos exames 
mostraram que a sua medula 
está comprimida e ele precisa 
passar por uma cirurgia o 
mais rápido possível.  
De acordo com Flávia Ga-

briela, caso a cirurgia não 
seja feita, Titi pode passar 
por uma situação de urgência 
a qualquer momento e, entre 
os efeitos possíveis, está a 
tetraplegia. 
Os custos dessa cirurgia 

são altos e, por isso, a família, 
que além da mãe Flávia, con-
ta com o pai, Tiago Freitas e 
os irmãos Julio, Mari e Maju, 
lançou uma vaquinha virtu-
al em busca de apoio para 

realizar o procedimento. Ao 
todo, a ação tenta arrecadar 
R$ 160 mil, sendo R$ 60 mil 
para especialistas e R$ 100 
mil para custos de hospita-
lização. 
A campanha tem sido di-

vulgada e compartilhada nas 

Campanha criada nas redes sociais busca apoio para que 
pequeno Tiago Henrique consiga cirurgia em condição rara

redes sociais. Os interessados 
em ajudar Tiago em busca da 
cirurgia podem acessar o link 
vakinha.com.br/3034830 
e enviar o pix solidário por 
meio do CPF 340.124.658-
56, em nome de Tiago Soares 
de Freitas.

O pequeno Titi, que corre contra o tempo para realização da cirurgia

Foto: Arquivo Pessoal

A Prefeitura de Aparecida 
criou uma comissão formada 
por membros do funcionalis-
mo para revisar o Plano de 
Carreira dos Servidores Pú-

Da Redação 
Aparecida 

Aparecida cria comissão para revisar 
Plano de Carreira dos servidores

blicos da cidade. O documento 
já está pronto, mas ainda não 
foi votado pela Câmara. 
O Sindicato dos Servidores 

argumenta que a atual propos-
ta está defasada, com cargos 
que já foram até extintos e, 
por isso, precisa ser revisa-
do. A comissão formada tem 

representantes de todas as 
secretarias municipais. 
A intenção do Sindicato é 

começar a revisão do plano o 
mais breve possível e termi-
nar o trabalho até o mês de 
outubro, para que ele possa 
ser enviado à Câmara para 
votação.

Da Redação 
RMVale

A Prefeitura de Silveiras 
abriu, na segunda-feira (10), 
as inscrições para três cursos 
de capacitação profissional. A 
iniciativa tem como objetivo 
ajudar os moradores a terem 
uma nova fonte de renda.  

Da Redação 
Silveiras

Prefeitura de Silveiras oferece três 
cursos de capacitação profissional 

Os cursos de auxiliar de 
cabeleireiro(a), doceiro(a) e de 
maquiador(a) serão iniciados 
na próxima terça-feira (18). 
Ministradas por profissionais 
selecionados pela secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
as aulas ocorrerão na sede do 
Fundo Social da Solidariedade, 
que fica à rua Maestro João Ba-
tista Julião, nº 118, no Centro. 

Os interessados em par-
ticipar devem se inscrever 
pessoalmente no Cras (Centro 
de Referência da Assistência 
Social), localizado à praça Te-
nente Anacleto Ferreira Pinto, 
nº 6, no Centro. 
A Prefeitura fornecerá trans-

porte gratuito aos cadastrados 
dos bairros rurais Bom Jesus e 
Macacos.
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Mais cara, taxa da zona azul surpreende 
motoristas nas ruas de Guaratinguetá
Mobilidade Urbana concede novo reajuste de 15% sobre tarifas para o estacionamento rotativo 

Os motoristas que costu-
mam utilizar o estacionamen-
to rotativo em Guaratinguetá 
têm pago uma tarifa com va-
lores reajustados. Os preços 
sofreram aumento após a co-
missão tarifária da secretaria 
Municipal de Mobilidade Ur-
bana ter confirmado reajuste 
de 15% sobre o antigo valor. 
Com a aprovação, na zona 

azul, a tarifa sobe de R$ 1 
para R$ 1,15, para trinta 
minutos, e de R$ 2 para 
R$2,30 para uma hora. Na 
zona verde, que são as vagas 
destinadas as proximidades 
de hospitais, o valor subiu de 
R$ 1 para R$ 1,10, a hora. 
O preço pegou de surpresa 

o motorista Cláudio Penido, 
autônomo, que mora em 

Da Redação 
Guaratinguetá

Aparecida. Ele precisou ir até 
a cidade vizinha e estacionou 
o carro próximo à rodoviária 
de Guaratinguetá. “A menor 
tarifa é a de meia hora, mas 
não dá para fazer tudo que 
tenho que fazer nesse tempo. 
Por isso coloco uma hora, 
uma hora e meia. Os trinta 
centavos meus, hoje, não 
fazem falta, mas pra quem 
usa todo dia, com certeza 
pesa”, destacou o motorista 
de 49 anos. 
Segundo o secretário de 

Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio de Oliveira, houve 
ampliação do número de 
vagas no estacionamento 
rotativo do município. Hoje 
Guaratinguetá tem cerca de 
1,4 mil vagas disponíveis, 
sendo boa parte delas no 
Centro. A expansão do siste-
ma rotativo e colocação de 
novos parquímetros foram 

Veículos estacionados em área com atendimento do sistema zona azul, que teve tarifa ampliada em Guará

Em algumas vias tivemos a 
instalação do estacionamento 
rotativo, diante do estudo 
feito pela secretaria e pela 
Guaratinguetá Consórcio “, 
destacou o secretário. 
Ainda segundo Oliveira, 

no contrato firmado com o 
consórcio Estacionamento Di-
gital há um reajuste progra-
mado para cada ano. Sendo 
assim, o acréscimo sobre o 
antigo preço está dentro do 
acordo contratual firmado 
entre as partes. 
Antes do retorno do esta-

cionamento rotativo, encon-
trar uma vaga disponível 
para estacionar em vias pú-
blicas do Centro de Guaratin-
guetá era tarefa árdua para 
os motoristas. Atualmente, 
aos sábados, a procura segue 
grande pela manhã, mas a 
rotatividade das vagas torna 
mais simples a busca. 

apontadas pelo secretário 
como melhorias que justifi-
cam o reajuste. 
“Algumas vias, podemos 

citar a Prudente de Moraes, 
Duque de Caxias, Visconde 
de Guaratinguetá, locais que 
foram verificados que havia 

a necessidade de implanta-
ção da zona azul, e também 
na Rua Manoel Carneiro, 
próximo ao Hospital Cepog. 

Focando sustentabilidade, Pinda lança o “Box da Reciclagem” 
Primeiro contêiner é instalado no estacionamento da Prefeitura para entrega de materiais recicláveis doados

Pindamonhangaba, em par-
ceria com a empresa “Você 
Recicla” lançou, nesta semana, 
o primeiro Box de Reciclagem 
do município, sistema que paga 
pelo material entregue. O even-
to contou com a colaboração 
dos alunos da escola municipal 
Mário de Assis César. 
A “Você Recicla” é uma em-

presa que trabalha na logís-
tica reversa das embalagens 
pós-consumo, com foco na 
reutilização dos materiais, além 
de incentivar que a economia 

Da Redação 
Pindamonhangaba 

gire e evite que os recicláveis 
sejam destinados aos aterros. 
A proposta busca reunir 

empresas de bens de consumo 
e o Município nos esforços 
de recuperação de resíduos, 
visando ainda solucionar a 
problemática do lixo domés-
tico. Por outro lado, garante 
ainda o crescimento da renda 
de profissionais que trabalham 
com reciclagem.  
Para participar do projeto, 

o interessado deve ir até o box 
instalado no estacionamento 
da Prefeitura e deixar os resí-
duos sólidos, que devem estar 
limpos e separados. Assim, eles 
serão pesados e convertidos em 

créditos que poderão ser tro-
cados por recompensas como 
dinheiro em conta ou bônus 
que serão disponibilizados por 
parcerias estabelecidas. 
Entre os materiais que po-

dem gerar mais créditos estão 
as embalagens de plástico, gar-
rafas de água e de refrigeran-
te, embalagens de manteiga 
e margarina, sacos plásticos, 
frascos de cosméticos e ma-
terial de limpeza; embalagens 
de alumínio como latinhas de 
refrigerante e cerveja, latas de 
aerossol vazias; embalagens 
de papel e papelão e óleo 
de cozinha armazenado em 
garrafa pet.

Foto: Bruna Silva

Contêiner instalado em frente a Prefeitura de Pindamonhangaba; cidade aposta na troca de material entregue

O prefeito Sylvio Balleri-
ni já sancionou o projeto, 
aprovado pela Câmara, que 
concede redução nas multas e 
juros para quem tem débitos 
junto ao Município. A nova lei 
permite o parcelamento das 
dívidas para os moradores 
com pendências até 31 de de-
zembro de 2021, inscritos ou 
não na dívida ativa, que, nos 
últimos cinco anos, atingiu a 
marca de R$ 40 milhões. 
A partir do próximo dia 17, 

os moradores com dívidas 
devem procurar o setor de 
Tributação da Prefeitura. “A 
expectativa é arrecadar cerca 
de R$ 5 milhões com a anis-
tia de juros e multas. Além 
de uma oportunidade para 
regularizar a situação com a 

Da Redação
RMVale

Lorena espera arrecadar 
cerca de R$ 5 milhões com 
parcelamento de dívidas

Prefeitura, o valor arrecadado 
poderá ser aplicado em melho-
rias para toda a população em 
áreas como saúde, educação e 
infraestrutura”, afirmou o se-
cretário de Negócios Jurídicos, 
Rodolfo Barbosa. 
Segundo o texto aprovado, 

terá redução de 100% do valor 
de juros e multa o pagamento 
do débito à vista; 90% para 
pagamento parcelado em 
até 12 vezes; 80% para paga-
mento parcelado em até 24 
vezes; 70% para pagamento 
parcelado em até 36 vezes. Os 
inadimplentes terão até o dia 
30 de novembro de 2022 para 
negociar o pagamento. 
O valor mínimo de cada 

parcela será de duas Ufesp’s 
(Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo) para débitos de 
pessoa física (R$ 63,94) e de 6 
Ufesp’s para débitos de pessoa 
jurídica (R$ 191,82).
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Iguá lança edital para premiar 
as iniciativas socioambientais
Empresa investe R$ 1 milhão em educação, meio ambiente, 
geração de trabalho e renda; inscrições até 9 de setembro

A Iguá, uma das maiores em-
presas de saneamento no Bra-
sil, lançou nesta segunda-feira, 
8 de agosto, a segunda edição 
do Edital Iguá de Projetos So-
cioambientais. Com o aporte 
de R$ 1 milhão, o objetivo do 
programa é selecionar inicia-
tivas que contribuam com o 
desenvolvimento econômico 
de regiões em situação de 
vulnerabilidade, próximas às 
operações da companhia.
Podem ser inscritos projetos 

que estejam de acordo com os 
pilares do SERR, plano estraté-
gico da Iguá que norteia o de-
senvolvimento sustentável da 
companhia e que contribuem 
para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) da ONU: Educação 
de Qualidade, Água Limpa e 
Saneamento e Combate às 
Alterações Climáticas.

Da Redação
Piquete

“Com o edital, reforçamos 
nosso compromisso com a 
responsabilidade social e 
práticas que contribuem para 
um futuro mais sustentável a 
todos nós”, conta o diretor de 
Operações, Péricles Weber.
Na edição 2021, a Iguá 

contemplou oito iniciativas e 
recebeu 159 inscrições. “Por 
meio dos projetos selecio-
nados no ano passado, con-
seguimos apoiar exposições 
culturais, espetáculos teatrais, 
o desenvolvimento esportivo 
de crianças carentes, além de 
um vídeo-documentário sobre 
o ciclo da água em uma das 
nossas operações'', comemora 
o gerente de Responsabilidade 
Social da Iguá, Rafael Botelho. 
Em Piquete, a operação 

local responsável pela con-
cessão de água e esgotamento 
do município foi contemplada 
em 2021, através da Lei Rou-
anet, com o projeto socioam-
biental “No Movimento das 
Águas”. A parceria da Águas 

Piquete e Fundação Energia 
e Saneamento teve como 
objetivo de conscientizar as 
pessoas sobre a valorização 
e importância da água.  O 
Projeto, que foi aberto ao 
público, contou com a reali-
zação de oficinas didáticas 
práticas e teóricas sobre o uso 
de tecnologias ambientais,  
e a conscientização sobre a 
utilização do recurso hídrico. 
Além disso, foi realizado um 
minidocumentário sobre a 
água como importante pa-
trimônio cultural de Piquete.
Agora em 2022, os mu-

nicípios que estão elegíveis 
para receber os projetos são 
Cuiabá, Colíder, Alta Floresta, 

Canarana, Comodoro e Pontes 
e Lacerda, no Mato Grosso; 
Paranaguá-PR; Andradina, 
Palestina, Castilho, Mirassol, 
Atibaia, Piquete e Suzano, em 
São Paulo; Arapiraca, São Brás, 
Olho D’água Grande, Campo 
Grande, Girau do Ponciano, 
Feira Grande, Lagoa da Canoa, 
Craíbas, Igaci e Coité do Nóia, 
em Alagoas; Paty do Alferes, 
Miguel Pereira, no Rio de 
Janeiro;  e na cidade do Rio, a 
região da Zona Oeste Litorânea 
- Joá, Barra da Tijuca, Recreio, 
Jacarepaguá e adjacências.
A inscrição é gratuita e deve 

ser feita no site da companhia 
www.igua.com.br/edital até o 
dia 9 de setembro. Os projetos 
devem estar enquadrados nas 
leis de Incentivo à Cultura 
e ao Esporte. Informações e 
dúvidas sobre o edital podem 
ser resolvidas pelo e-mail: 
iniciativasocial@igua.com.
br. O resultado e a divulga-
ção dos projetos premiados 
acontecem dia 9 de dezembro 
deste ano.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 111/2022 - PROCESSO Nº 346/2022 SUP –6121/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação da empresa responsável pela prestação dos serviços artísticos 
Banda 14Bis, cuja apresentação será realizada na Festa da Padroeira da Cidade, no dia 
12 de agosto de 2022.
CNTRATADA: 14 BIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-CNPJ nº 17.072.300/0001-89
VALOR TOTAL: R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 11/08/2022

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 385/2022-SUP; 
6446/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP, CNPJ/MF Nº: 
07.185.057/0001-51, DATA DA ASSINATURA: 11/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 346/2022SUP; 
6121/2022GPRO, com fundamento no art. 25, III, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação da empresa responsável pela prestação dos serviços artísticos Banda 
14Bis, cuja apresentação será realizada na Festa da Padroeira da Cidade, no dia 12 de 
agosto de 2022.
CONTRATADA: 14 BIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – CNPJ Nº. 17.072.300/0001-89
DATA DA ASSINATURA: 11/08/2022.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MERENDA 
ESCOLAR
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 31/08/2022 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 31/08/2022 AS 
09H RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 
15/08/2022 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 12/08/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : ANA MARIA BENTO GOLVEIAS LOPES, portuguesa, 
viúva, do lar, portadora da cédula de identidade RNE Permanente nº 
W310141-W, inscrita no CPF sob n. 201.854.548/52; PEDRO MIGUEL 
BENTO GOLVEIAS DE SOUZA LOPES, português, casado, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RNE Permanente nº 
W310021-5, inscrito no CPF sob n. 159.459.948/39; e, PAULO 
RENATO GOLVEIAS LOPES, brasileiro, solteiro, maior,engenheiro, 
portador do RG. n. 25.306.982-8-SSP/SP, CPF. n. 251.859.828/61,  que 
foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 
213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 
146.035, necessária para a retificação administrativa da descrição do 
imóvel da MATRICULA n. 34.162, do livro 2, deste Registro Imobiliário, 
para que a mesma passe a refletir a realidade física do imóvel dela 
objeto, representado pelo imóvel urbano com frente a Rua João 
Francisco dos Santos, 661, Chácaras Santa Edwirges, situado nesta 
cidade de Guaratinguetá, SP,   cujo imóvel  confronta de um lado com 
o imóvel, com frente para a Avenida Ronald Ottoni de Mesquita n. 
192, objeto da matrícula n. 16.896, de sua propriedade. Fica(m), 
portanto, o(s) senhor(es) na qualidade de confrontante(s) do imóvel 
retificando, NOTIFICADO(S) para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da primeira publicação deste edital, que será 
publicado nos dias 13 e  16  do mês de agosto de 2022,  em 
querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão 
ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste 
Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo 
do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, estando a disposição para consulta a planta, memorial e 
demais documentos que instruem o referido pedido. Decorrido o 
prazo acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao 
pedido do requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 
6.015/73. Guaratinguetá, 11 de agosto de 2022.   
   

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  

 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação- EDITAL RERRATIFICADO II

PREGÃO ELETRÔNICO No 09/2022 PROCESSO 161/2022
O Município de Lorena-SP torna público a REABERTURA da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Ata de registro de preços para 
a Aquisição de Mobiliários, Utensílios e Equipamentos para o funcionamento das Creches, 
Escolas e Secretaria Municipal de Educação do Município de Lorena/SP. A alteração ocorreu 
no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e no ANEXO II do edital. Sendo que do dia 12 
de agosto de 2022 a 26 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 26 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 no 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
EXTRATO DE CONTRATO – TP No 15/2022 - PROC. No 330/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia
para conclusão da Construção do Centro Municipal de Eventos; com fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI e anexos.
CONTRATADA: EMPRESA OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ:
04.769.815/0001-90 - VENCEDORA DO ITEM: 01; VALOR TOTAL: R$ 800.787,49
(oitocentos mil e setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) - DATA DE
ASSINATURA: 12/08/22.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão:

TOMADA DE PREÇO No 16/2022 - PROC. No 332/2022.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço GLOBAL, cujo objeto é o Contratação 
de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para OBRA DE 
AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL – SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS com 
fornecimento de material, equipamento e mão de obra pelo período de 12 (doze) meses, 
para rerratificação de edital. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h 
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

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 288/2022-SUP; 4328/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de 04 (quatro) bombas centrifugas para serem instaladas no Centro Aquático 
do Centro Social Urbano (CSU). CONTRATADA: EQUIPAGUA EQUIPAMENTOS PARA 
AGUA LTDA - CNPJ/MF No: 59.170.738/0011-11
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2022.

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 389/2022-SUP; 
5996/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa para fornecimento de almoço para os profissionais 
da Secretaria de Saúde que participarão de capacitação profissional. CONTRATADA: 
CALIFORNIA RESTAURANTE E CHOPERIA EIRELI - CNPJ/MF No: 41.007.564/0001-33
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2022.

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 390/2022-SUP; 
6443/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de termômetros digitais para atender as necessidades do setor 
de vacinação da Vigilância Epidemiológica. CONTRATADA: TERVAC INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA - CNPJ/MF No: 42.840.861/0001-28
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2022.

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 391/2022-SUP; 
6496/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipes Ana 
Polycarpo e Maria de Lourdes Angelo, para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde. CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA - CNPJ/MF No: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2022.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 042/2022.  
PROCESSO Nº 301/2022 
 
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEVOLVIMENTO SOCIAL, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 25/08/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 25/08/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 25/08/2022, 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, 11 de agosto de 2022. 
 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 

 
 

EDITAL Nº 072/2022  
PROCESSO Nº 118/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 069/2022  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 17/08/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
 

1.0– DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOLOGICOS E QUIMICOS DE RAIO -X, 
PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO JOSÉ. 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 

 
EDITAL Nº 86/2022  

PROCESSO Nº132/2022  
DISPENSA DE VALOR Nº 073/2022  

 
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 17/08/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
      

1.0 – DO OBJETO:     
 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO COMPLETO, PARA 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. 

 
Marcos Vinicius da Costa Carvalho 

Setor de Licitações 

PREFEITURA DE LAVRINHAS

EDITAL  DE  REALIZAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA  PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO
DOS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas, através da Secretaria de Finanças torna público que 
será realizada às 10h30min do dia 16 de setembro de 2022, na Câmara Municipal, sito 
à Rua Manoel Machado, nº 82, Centro, neste Município de Lavrinhas, Estado de São 
Paulo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração dos programas, metas e ações para 
elaboração do projeto da lei orçamentária da Prefeitura Municipal de Lavrinhas para o 
exercício financeiro de 2023, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, para o que convida os interessados e toda população do Município a participar 
da referida audiência pública.

Lavrinhas, 12 de agosto de 2022.
JOSÉ BENEDITO DA SILVA 

Prefeito Municipal

Estado e Prefeitura assinam 
convênio para ressocialização 
de detentos em Caraguatatuba
Mão de obra carcerária passa a ser utilizada em trabalhos de zeladoria e 
manutenção de equipamentos públicos; proposta busca ressocialização

A secretaria de Administra-
ção Penitenciária e a Prefei-
tura de Caraguatatuba assi-
naram, no último dia 28, um 
convênio para a contratação 
de mão de obra carcerária. 
A proposta é assegurar aos 
detentos a ressocialização 
por meio de uma parceria de 
empregabilidade.
A assinatura foi realizada 

durante a Jornada da Cida-
dania e Empregabilidade. Na 
ocasião, o secretário da SAP, 
Nivaldo Restivo, participou 

Da Redação
Caraguatatuba

do evento no CDP (Centro de 
Detenção Provisória) Dr. José 
Eduardo Mariz de Oliveira, em 
Caraguatatuba.
De acordo com a SAP, o con-

vênio é base para a contrata-
ção de mão de obra carcerária 
para zeladoria e manutenção 
de equipamentos públicos da 
cidade. Foi renovado ainda 
outro convênio, para manu-
tenção da Unidade de Atendi-
mento de Reintegração Social 
e Cidadania, com programas 
de Central de Penas e Medidas 
Alternativas e da Central de 
Atenção ao Egresso e Família.
Restivo frisou que a Jornada 

tem como meta principal ofe-

recer aos detentos do sistema 
penitenciário um conjunto de 
serviços, incluindo mutirão 
de ações que facilitem a re-
tomada da vida em liberdade. 
As ações são instrumentos de 
ressocialização dos detentos.
O prefeito de Caraguatatu-

ba, Aguilar Júnior, assinou o 
novo convênio com a SAP, mas 
ainda não foi especificado em 
quais equipamentos públicos 
os selecionados vão atuar e 
nem como será o turno de 
trabalho de cada um deles.

Região – Em junho de 
2019, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba deu início a um 
projeto de ressocialização de 

detentos que cumprem pena 
na Penitenciária de Tremem-
bé. O Município firmou con-
vênio na época com a Funap 
(Fundação de Amparo ao 
Preso), com investimento de 
R$ 460 mil. O projeto tinha 
como objetivo ressocializar 
quarenta detentos a partir do 
primeiro semestre de 2020.
Em Lorena, a Câmara apro-

vou uma proposta de res-
socialização de egressos do 
sistema penitenciário em 
empresas terceirizadas da 
administração municipal. 
A proposta foi aprovada no 
início do ano no Legislativo 
Municipal.
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Governo do Estado investe R$ 16 milhões 
em melhorias de estrada rural em Silveiras
Recuperação da via beneficia famílias de dois bairros; obra deve ser concluída até o fim de 2023

Viabilizada por meio de 
um investimento estadual de 
R$ 16 milhões, foi iniciada 
na segunda-feira (8) a obra 
de recuperação de uma das 
principais estradas rurais de 
Silveiras. Além de otimizar 
o escoamento da produção 
agrícola, a melhoria da via 
facilitará o acesso aos bairros 
Bom Jesus e Macacos. 
De acordo com a Prefei-

tura, o serviço de melhorias 
na estrada vicinal Prefeito 
Oswaldo de Paula Cardoso, que 
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possui uma extensão de 20,9 
quilômetros, é custeado pelo 
programa estadual Novas Vi-
cinais. Vencedora do processo 
licitatório, a empresa S.O. Pon-
tes Engenharia Ltda, sediada 
em Cachoeira Paulista, terá 
um ano para concluir a obra.  
Segundo o Município, a ação 

consistirá no recapeamento 
asfáltico, implantação de um 
sistema de drenagem de águas 
pluviais (provenientes da chu-
va), reparos em trechos em que 
o pavimento está afundado 
e instalação de sinalização 
viária. 
A autorização para a realiza-

ção da obra foi concedida em 

junho pelo governador Rodri-
go Garcia (PSDB), após solici-
tação do prefeito de Silveiras, 
Guilherme Carvalho (PSDB). 
“Agradeço ao governador por 
ter contemplado nossa cidade 
com essa obra tão importante, 
que necessita de um investi-
mento considerável. Além de 
garantir um melhor escoamen-
to da produção agrícola e con-
dições de trafegabilidade aos 
motoristas, a recuperação da 
estrada trará mais comodidade 
e segurança para as famílias 
do Bom Jesus e do Macacos, já 
que o acesso aos bairros será 
facilitado”, comemorou o chefe 
do Executivo. Trecho de estrada na zona rural de Silveiras que passará por obras de recuperação até o fim de 2023

Foto: Divulgação PMS

EDP inaugura subestação de energia em Roseira 
Companhia investe R$ 15 milhões no empreendimento, que beneficiará 88 mil clientes de Roseira, Aparecida e Pinda

A EDP, distribuidora de ener-
gia elétrica responsável pelo 
fornecimento à RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), inau-
gurou a primeira subestação 
de Roseira. O empreendimento, 
que beneficiará 88 mil clientes 
das cidades de Roseira, Apa-
recida e Pindamonhangaba, 
contou com um investimento 
de R$ 15 milhões, gerando 
mais de 230 postos de trabalho 
durante toda a obra. 
A subestação foi construída 

em uma área de três mil me-
tros quadrados no bairro Vila 
Roma, em Roseira. São dois 
transformadores de potência 
de 12,5 MVA distribuídos em 
quatro alimentadores de média 
tensão, o que elevará signifi-
cativamente a capacidade do 
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sistema local, assegurando a 
infraestrutura elétrica neces-
sária para o crescimento eco-
nômico da cidade de Roseira 
e região, além de melhorar a 
qualidade do serviço fornecido 
aos clientes. 
“Com este importante in-

vestimento em Roseira, a EDP 
reforça seu compromisso com 
os clientes. A construção, am-
pliação e modernização de 
subestações e linhas de dis-
tribuição são fundamentais 
para garantir o atendimento 
ao mercado, reforçando a 
confiabilidade do sistema atual 
e ampliando a qualidade do 
fornecimento dentro de ele-
vados padrões técnicos e de 
segurança", destacou a diretora 
da EDP em São Paulo, Cristiane 
Fernandes.  
A subestação Roseira foi 

projetada e construída com um 
sistema de acústica para evitar 
a propagação do som para o Nova subestação implantada em Roseira; empreendimento milionário promete beneficiar três cidades

Foto: Divulgação PMR
meio externo. É composta por 
transformadores à base de óleo 
vegetal, o que reflete a atenção 
plena da Companhia com a 
redução de qualquer impacto 
ao meio ambiente. A estação 
é 100% digitalizada e tem sua 
supervisão, comando, controle 
e proteção operados de forma 
remota pelo Centro Integrado 
de Operações da EDP, em São 
José dos Campos. 
Para conectar a subestação 

de Roseira ao sistema existente 
da EDP foi construída uma 
nova rede com mais de oito 
quilômetros de extensão, com 
tecnologia de rede compacta 
e protegida, mais resistente 
a agentes externos, principal-
mente vegetação, que são os 
principais fatores de interfe-
rência no sistema elétrico local. 
Neste percurso, foram implan-
tados 350 postes e instalados 
15 equipamentos de proteção 
e de manobras de carga. 

Com caso em Ubatuba, região atinge 
11 registros de varíola dos macacos

Doença causa feridas em pacientes; região já registrou dez infectados

Morador segue em isolamento; infectados se dividem por seis municípios

Aumentando a preocupação 
nas famílias do Litoral Norte, 
a Prefeitura de Ubatuba con-
firmou na terça-feira (9) o 
primeiro caso de varíola dos 
macacos na cidade. Com o 
novo registro, subiu para 11 o 
número de moradores infecta-
dos pelo vírus monkeypox na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).  
Em nota oficial, a Vigilância 

Epidemiológica de Ubatuba 
informou que o homem pro-
curou atendimento médico, no 
dia 1, em uma das unidades de 
Saúde da cidade, onde exames 
comprovaram a contamina-
ção. Já que a avaliação médica 
não apontou necessidade de 
internação, o morador segue 
em isolamento domiciliar, 
porém, sendo monitorado pela 
secretaria de Saúde.   
Apesar de preferir não reve-

lar a idade exata do homem, 
a Vigilância Epidemiológica 
afirmou que ele está na faixa 
etária dos 20 aos 29 anos. 
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Segundo o órgão municipal, 
o morador recentemente 
realizou uma viagem a outra 
cidade paulista, onde pode 
ter sido infectado pelo vírus 
monkeypox.  
Além do novo caso, o segun-

do do Litoral Norte, a RMVale 
contabiliza outros dez diagnós-
ticos de varíola dos macacos. 
Os registros se dividem pelas 
cidades de Atibaia (1), Campos 
do Jordão (2), Jacareí (2), São 
José dos Campos (4) e São 
Sebastião (2),  

Doença – A OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) classifi-
ca a varíola dos macacos como 
uma zoonose viral, já que é 
transmitida aos seres huma-
nos por animais. O monkeypox 
pertence a mesma família 
do vírus da varíola humana, 
erradicada em 1980, que no 
século 20 foi responsável pela 
morte de cerca de trezentos 
milhões de pessoas em todo 
o mundo. Em comparação à 
sua antecessora, a varíola dos 
macacos é bem menos grave 
e mortal.  
A transmissão primária do 

monkeypox se dá, principal-
mente, por contato direto com 

Foto: Reprodução

sangue, fluidos corporais e 
lesões de animais infectados. 
A transmissão secundária, 
de humano para humano, 

ocorre através de contato com 
secreções respiratórias, lesões, 
compartilhamento de objetos 
e relação sexual. 

Guará abre concurso para contratação em 72 cargos

A Prefeitura de Guaratingue-
tá lançou edital de concurso 
público para 72 cargos em 
diversas áreas. As inscrições 
começam às 10h do próximo 
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dia 22 de agosto e terminam às 
23h59 no dia 22 de setembro, 
e devem ser feitas pelo site 
vunesp.com.br. 
São mais de novecentas 

vagas para cargos de aju-
dantes, professores, médicos, 
engenheiros. As vagas são 

para candidatos que possuem 
ensino fundamental, médio e 
graduação completa. 
As taxas de inscrição variam 

conforme a ocupação escolhida 
pelos candidatos. Para ensino 
fundamental, a taxa de inscri-
ção será de R$ 55; para ensino 

médio, R$ 80; e para ensino 
superior, R$ 95. 
O edital do concurso está 

disponível no site da Vunesp e 
no site da Prefeitura (guaratin-
gueta.sp.gov.br), e as inscrições 
só podem ser feitas pelo site 
da Vunesp. 

Para os amantes de teatro 
na região, será realizada nes-
sa terça-feira (16) a apresen-
tação final do 1º Colóquio de 
Teatro Documentário “Prazer 
em conhecê-lo: exposição de 
processos criativos de grupos, 
companhias e solistas docu-
mentaristas”. O evento terá 
transmissão online, das 10h 
às 11h30, no canal da Oficina 
Oswald de Andrade youtube.
com.br/oficinasculturaisdoes-
tadodesaopaulo.
A coordenação e provo-

cação cênica será de Evinha 
Sampaio, com participação 
dos documentaristas cênicos 
Adriana Azenha, Diocélio 
Barbosa, Flávio José Rocha, 
João Raphael Reis, Kelly Be-
cker, Laura Lavorato, Maria 
Lúcia Branco Tomé, Priscilla 
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Barbosa, Rafael Barros, Simone 
Sobreda e Sônia Leite.
A ideia do projeto foi pro-

posta por Evinha Sampaio, 
atriz-dançarina e pesquisadora 
de Teatro Documentário, ao 
coordenador cultural Valdir 
Rivaben, da Oficina Cultural 
Oswald de Andrade, para as ex-
posições de processos criativos 
cênicos de 12 grupos e solistas 
de Teatro Documentário de 
São Paulo. As apresentações 
são realizadas desde maio e 
se encerram neste mês, com 
encontros semanais ao vivo 
e online.
Na última apresentação será 

exibido o resultado dos encon-
tros. Ao todo, são dez experi-
mentos, e cada documentarista 
cênico apresentará uma cena 
curta, sendo algumas células 
de futuros projetos. Após as 
apresentações haverá conversa 
com o público pelo link youtu.
be/Ajl74oBXWgs.

Colóquio de Teatro 
Documentário tem 
última apresentação
na próxima terça-feira
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