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R$ 1,50

Seccold aponta desvio de até
R$ 10 milhões em contrato de
Ernaldo na Educação em 2018
Investigação rastreia compra de kits de higiene e mochilas na Educação de Aparecida;
ex-prefeito e outros envolvidos seguem no alvo de trabalho da polícia após denúncias

A equipe da Seccold (Setor
Especializado no Combate
à Corrupção, Organização
Criminosa e Lavagem de
Dinheiro), da Delegacia
Seccional de Guaratinguetá, concluiu a investigação
criminal, iniciada em 2019,
envolvendo ilegalidades na
Prefeitura de Aparecida.
De acordo com o inquérito
policial, existem indícios
de fraude na contratação
da empresa DCB Comer-

Foto:Arquivo Atos

Ernaldo, investigado por compra de kits escolares acima do necessário

Foto: Divulgação Flic

Santa Casa de
Aparecida tem
apoio por área
de tomógrafo
Parceria entre o Santuário
Nacional de Aparecida e a
Santa Casa está possibilitando a troca de toda a rede
elétrica do hospital. A obra
vai beneficiar a instalação do
tomógrafo na unidade, que
está previsto para o mês de
setembro. A instalação elétrica da Santa Casa tem mais
de noventa anos e, segundo
o administrador do hospital,
frei Bartolomeu Schultz, o
espaço vinha registrando
problemas com quedas de
energia em 2021.
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cial Eireli, de São José dos
Campos, para a aquisição de
mochilas e kits de higiene
para os alunos do ensino
público municipal.
Segundo as investigações,
“... com o apoio do Tribunal
de Contas do Estado de São
Paulo, foi possível apurar
que no Termo de Referência
para o Pregão Presencial
n°
08/2018 foram estabelecidas especificações exageradas sobre os produtos

Escritor Willian Castilho, durante exposição em edição anterior do Flic; evento segue com inscrições abertas

a serem adquiridos, o que
importaria em significativa
restrição ao caráter competitivo do certame”. Com base
nos dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) foi verificado que
a quantidade de materiais
adquiridos pela Prefeitura
de Aparecida é bem superior
ao número total de alunos
matriculados na rede pública de ensino.
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Notificações de
Lorena realçam
atenção com
monkeypox
A secretaria de Saúde de
Lorena recebeu a notificação de dois casos suspeitos
de monkeypox, conhecida
como varíola dos macacos,
na última sexta-feira (19).
Trata-se de uma criança
de três anos e uma mulher
de 47. A possibilidade dá
sequência ao aumento de
registros da doença na
região, preocupando população e setor especializado.
Se os dois casos suspeitos
de Lorena se confirmarem,
o número de registros na
RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte) chegará
a 27. A cidade com maior
número de registros é São
José dos Campos, com 12
contaminações, até esta
terça-feira.
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Com foco na cultura regional,
Cruzeiro prepara quinta Flic
A Prefeitura de Cruzeiro
segue com os preparativos
para a quinta edição da
Flic (Feira Literária de Cruzeiro), realizada por meio
da secretaria de Esporte,
Cultura, Lazer e Juventude
da cidade. O evento, que tem
como tema “O global nasce no nosso quintal”, será
realizado entre os dias 9 e
10 de setembro, no Museu
Major Novaes, e a entrada é
gratuita. A feira deve reunir
escritores, artistas e músi-

cos, com o objetivo de promover a cultura de Cruzeiro
e de toda a RMVale (Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte). As
inscrições para escritores
que desejam expor seu
trabalho na feira devem ser
feitas até o próximo dia 31,
de forma gratuita, por um
formulário disponível nas
redes sociais da Prefeitura
de Cruzeiro e do Museu
Major Novaes.
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Empresa de publicidade atrasa pagamentos
de divulgação da Câmara de Guaratinguetá

Estado libera
R$ 14 milhões Além do Legislativo, requerimento questiona se Saeg tem dificuldades com serviço da mesma contratada
Andréa Moroni
nicação e Eventos está sendo
em ICMS extra
Guaratinguetá
executado de forma regular e
para a região
se foram identificados atrasos
Foto: Fabiana Cugolo

As prefeituras das 39 cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte) ganharam um
motivo para comemorar na
segunda-feira (22). O Governo
do Estado distribuiu quase
R$ 14 milhões aos municípios, através de uma parcela
adicional do ICMS (Imposto
sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços
de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação). Aprovada pelo Congresso em 23 de junho, uma
lei federal complementar
fixou um teto de 18% para a
cobrança, em todo o território
nacional, da taxa do ICMS sobre a energia elétrica, gasolina e serviços de comunicação.
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Com proposta
cultural, Pinda
tem “Armazém
da Lagoa”
Como meio de recuperar
e manter a história viva, a
Prefeitura de Pindamonhangaba em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade
inauguraram, no último dia
11, o “Armazém da Lagoa”.
O prédio do século 19 deve
abrigar ações culturais e
educacionais.
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O vereador Fabrício Dias
(MDB) apresentou requerimento, na última sessão de
Câmara (22), questionando a
Saeg (Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá)
sobre possíveis problemas
com os serviços prestados
pela Aorta Comunicação e
Eventos Ltda, de São José
dos Campos. Segundo o parlamentar, a autarquia possui
contato com a empresa de
publicidade, desde dezembro
de 2021, para a prestação
de serviços publicitários e
marketing.
Dias informou que “desde
janeiro desse ano a agência
é responsável pela contratação dos veículos de interesse
da companhia, como jornais,
rádios e serviços de produção de material publicitário.
A mesma empresa venceu a

Mesa diretora da Câmara de Guaratinguetá; Legislativo apura conduta de empresa contratada de publicidade

licitação para prestar serviços à Câmara, no mês de
maio”.
O questionamento destaca
ainda que o Legislativo estaria enfrentando problemas

com relação à execução do
Contrato nº. 19/2022 e de
pagamentos que deveriam ter
sido realizados pela agência
há mais de trinta dias para os
veículos contratados e ainda

não feitos. “É importante ressaltar que os valores desses
serviços já foram repassados
pela Câmara para a empresa”.
Dias questionou o Saeg se o
contrato com a Aorta Comu-

nos repasses dos pagamentos
aos veículos de mídia contratados por meio da agência de
comunicação.
O presidente da Câmara,
Arilson Santos (PSC), explicou
que o Legislativo já está tomando as medidas cabíveis para
solucionar o problema. “Nós já
notificamos a empresa e vamos
desclassificá-la da prestação do
serviço. A segunda colocada na
licitação será chamada para
prestar o serviço”.
Saeg – O presidente da autarquia, Miguel Sampaio, informou ao Atos que a empresa
ainda está no prazo para a
apresentação dos comprovantes de pagamentos. “Temos recebido reclamações a partir de
junho da falta de pagamentos.
Nós, então, demos prazo para
que a empresa apresente os
comprovantes de pagamentos
até o dia 31 de agosto”.
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Investigação da Operação Aluno Fantasma
aponta para desvio de até R$ 10 milhões
Seccold rastreia compra de kits de higiene e mochilas em 2018; Ernaldo e outros envolvidos seguem no alvo
Foto: Arquivoi Atos

Andréa Moroni
Aparecida

A equipe da Seccold (Setor
Especializado no Combate à
Corrupção, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro), da Delegacia Seccional
de Guaratinguetá, concluiu a
investigação criminal, iniciada
em 2019, envolvendo ilegalidades na Prefeitura de Aparecida. De acordo com o inquérito policial, existem indícios
de fraude na contratação da
empresa DCB Comercial Eireli,
de São José dos Campos, para
a aquisição de mochilas e kits
de higiene para os alunos do
ensino público municipal.
Segundo as investigações,
“... com o apoio do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo
foi possível apurar que no
Termo de Referência para o
Pregão Presencial n°
08/2018
foram estabelecidas especificações exageradas sobre os
produtos a serem adquiridos,

O ex-prefeito Ernaldo César Marcondes segue na mira da polícia por conta de Operação Aluno Fantasma

o que importaria em significativa restrição ao caráter
competitivo do certame”.
Com base nos dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi verificado
que a quantidade de materiais

adquiridos pela Prefeitura
de Aparecida é bem superior
ao número total de alunos
matriculados na rede pública
de ensino. “Segundo as informações extraídas do Portal
Transparência do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo,
os contratos efetivados entre
o município de Aparecida e a
empresa investigada perfazem
o valor total de mais de R$ 10
milhões”.
Entre as irregularidades

apontadas no inquérito policial estão quantidade estimada para aquisição dos
produtos superior em 8.205
alunos, correspondente a
150,41% em relação ao número de alunos matriculados;
ausência de justificativa
técnica demonstrando categoricamente a quantidade a
ser adquirida lançada no certame licitatório; ineficiência
de planejamento em razão
do período compreendido
entre o lançamento do certame licitatório e entrega do
objeto para efetiva utilização
pelos interessados. Também
apontou o inquérito que
em razão da desmoderada
descrição do edital, somente
três empresas participaram
do certame, sendo duas parcialmente, e apenas uma
empresa apresentou amostra
e respectivo laudo. Também, descrição minuciosa e
excessiva dos objetos sem
o necessário fundamento
contraria jurisprudência do

tribunal de contas; o edital
contem descrição subjetiva,
abstrata e de difícil mensuração, em contrariedade à Lei
de Licitações, e similaridade
do Edital em relação a outras
municipalidades.
Com base nessas provas,
a polícia constatou que o
então prefeito Ernaldo César
Marcondes (MDB) desviou
dinheiro público em proveito
da empresa DCB Comercial
Eireli, de São José dos Campos.
O ex-prefeito e os empresários foram indiciados pelos
crimes de responsabilidade,
fraude ao procedimento licitatório, falsidade ideológica
e organização criminosa. O
inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário,
com representação para o
sequestro de bens dos indiciados, o que será objeto de
análise pela Promotoria de
Justiça de Aparecida e pelo
juízo competente. Os investigados aguardam eventual
processo em liberdade.

Estado destina quase R$ 14 milhões como parcela do ICMS
Caraguá e Guará estão entre cidades contempladas com mais recursos; redução impacta na arrecadação estadual
Da Redação
RMVale

As prefeituras das 39 cidades
da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte) ganharam um
motivo para comemorar na
segunda-feira (22). O Governo
do Estado distribuiu quase
R$ 14 milhões aos municípios, através de uma parcela
adicional do ICMS (Imposto
sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação).
Aprovada pelo Congresso em
23 de junho, uma lei federal
complementar fixou um teto
de 18% para a cobrança, em
todo o território nacional, da
taxa do ICMS sobre a energia
elétrica, gasolina e serviços de
comunicação. Enquanto por
um lado a medida foi benéfica
à população e as empresas,
já que, por exemplo, resultou
na diminuição do preço da
gasolina, pelo outro, impactou
na arrecadação de tributos
estaduais.

No fim de julho, o STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu
uma liminar favorável aos estados de São Paulo e do Piauí
permitindo o abatimento dos
pagamentos de suas dívidas
com a União como forma de
compensação pela perda de
arrecadação com o ICMS. O
valor da compensação, que
obrigatoriamente terá 25%
destinado aos municípios como
cota-parte, será calculado mensalmente até o fim deste ano.
Segundo a atual gestão estadual, comandada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB),

na última segunda-feira foram
distribuídos R$ 213,6 milhões
a 645 cidades paulistas, referentes à compensação das
perdas de recolhimento com o
ICMS. Do montante, R$ 13,86
milhões foram destinados aos
39 municípios da RMVale.
Maior e mais populosa cidade da região, São José dos
Campos recebeu a principal
‘fatia do bolo’, tendo acesso a
R$ 5,33 milhões. Em seguida
aparecem Jacareí, beneficiada
com R$ 1,458 milhão e Taubaté, contemplada com R$ 1,249
milhão.

Os demais municípios da
RMVale que receberam parcelas adicionais foram Caraguatatuba (R$ 1,181 milhão),
Caçapava (R$ 460 mil), Guaratinguetá (R$ 425 mil), São Sebastião (R$ 308 mil), Cruzeiro
(R$ 263 mil), Lorena (R$ 258
mil), Ubatuba (R$204 mil),
Campos do Jordão (R$132
mil), Ilhabela (R$ 128 mil),
Tremembé (R$94 mil), Paraibuna (R$ 91 mil), Cunha
(R$81 mil), Aparecida (R$ 80
mil), Cachoeira Paulista (R
59 mil), Jambeiro (R$50 mil),
Natividade da Serra (R$50

mil), Queluz (R$ 45 mil), São
Luiz do Paraitinga (R$ 49 mil),
Bananal (R$ 36 mil), Santa
Branca (R$36 mil), São Bento
do Sapucaí (R$ 35 mil), Potim
(R$ 34 mil), Roseira (R$34
mil), Igaratá (R$ 32 mil), Lavrinhas (R$ 31 mil), Silveiras
(R$29 mil), Piquete (R$ 28
mil), Lagoinha (R$ 22 mil),
Areias (R$ 21 mil), Redenção
da Serra (R$ 21 mil), Santo
Antônio do Pinhal (R$ 21 mil),
Canas (R$ 19 mil), Monteiro
Lobato (R$ 19 mil), São José do
Barreiro (R$ 18 mil) e Arapeí
(R$ 14 mil).

Santa Casa de Aparecida consegue ajuda para área do tomógrafo
Espaço tem apoio de doações com vaquinha virtual; implantação de estrutura de fiação é paga pelo Santuário Nacional
Andréa Moroni
Aparecida

Parceria entre o Santuário
Nacional de Aparecida e a
Santa Casa está possibilitando a
troca de toda a rede elétrica do
hospital. A obra vai beneficiar
a instalação do tomógrafo na
unidade, que está previsto para
o mês de setembro.
A instalação elétrica da Santa
Casa tem mais de noventa anos
e, segundo o administrador
do hospital, frei Bartolomeu
Schultz, o espaço vinha registrando muitos problemas
com quedas de energia em
2021. “Solicitamos ao Santuário Nacional a possibilidade
de disponibilizar sua equipe
de engenheiros elétricos para
verificar a situação. Foi feita
uma vistoria e foram identifica-

dos vários problemas, uma vez
que a instituição já tem mais
de noventa anos e nunca havia
passado por readequações na
parte elétrica”.
A equipe do Santuário elaborou um projeto de readequação
da parte elétrica. “O projeto
envolve três etapas, totalizando
quase R$ 1 milhão. Cada etapa
tem previsão de seis meses
para execução, haja vistas que
precisa ser realizada com o hospital em pleno funcionamento”.
O frei Bartolomeu informou
que neste ano foi solicitado ao
Santuário Nacional ajuda financeira para realizar o projeto e
a administração aprovou. “A
primeira etapa será concluída
no final de setembro e foi toda
doada pelo Santuário Nacional.
Agora estamos alinhando a segunda etapa, que também terá
duração de mais seis meses”.

A Santa Casa realizou uma
vaquinha online para a construção da sala de tomografia,
orçada em R$ 50 mil, valor
arrecadado pelo hospital em
junho. As doações foram feitas
por empresários locais, famílias
da cidade e de Potim, e pessoas
de fora da região (romeiros).
Segundo o administrador,
a sala precisa ser ampla, com
parede de chumbo e uma estrutura específica para receber o
aparelho. A adequação é feita
em uma sala já existente na
Santa Casa, que passará por
uma reforma. “O Santuário
ainda fez a doação de toda
parte elétrica da sala de tomografia. Nós agradecemos este
importante investimento que
trará inúmeros benefícios aos
pacientes, bem como economia
para a instituição na conta de
luz”, agradeceu o frei.

Foto: Marcelo A dos Santos

Santa Casa de Aparecida trocou rede elétrica por meio de uma parceria com o Santuário Nacional
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PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
referente ao PROC 398/22 SUP, PROC 6549/22GPRO. O Município de Lorena-SP
torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO acima referido, onde lê-se: “...
inciso IV...”, leia-se “...inciso II...”. O restante permanece inalterado.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE No 12/2022 - PROC. No 220/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei complementar no 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, cujo objeto é aquisição de uniformes para os profissionais de saúde da Prefeitura
Municipal de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a
contratação da empresa vencedora:
Empresa: CARVALHO & VILLELA LTDA – CNPJ: 69.298.404/0001-00 – Vencedora dos
itens: 01 e 06 – Valor Total: R$ 43.911,00 (quarenta e três mil e novecentos e onze reais).
Empresa: J.A. DELFORNO & CIA LTDA - CNPJ: 05.323.512/0001-02 – Vencedora dos itens:
02 ao 04 – Valor Total: R$ 26.730,00 (vinte e seis mil e setecentos e trinta reais).
DATA DA ASSINATURA: 22/08/2022.
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Com proposta cultural, Pinda
inaugura “Armazém da Lagoa”
Prédio do século 19 deve abrigar ações culturais e educacionais

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE No 29/2022 - PROC. No 340/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar no 126/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, cujo objeto é 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, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora:
Empresa: NUCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGRIPECUÁRIA LTDA – CNPJ:
06.983.188/0001-11 – Vencedora dos itens: 01 ao 06 – Valor Total: R$ 173.930,00 (cento e
setenta e três mil e novecentos e trinta reais)
DATA DA ASSINATURA: 22/08/2022.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITEM
Pregão Eletrônico no 12/2022 – Processo no 220/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do item 05 do PE 12/22, Processo
220/22 que tem por objeto aquisição de uniformes para os profissionais da saúde, da
Prefeitura Municipal de Lorena, tendo em vista que o presente certame não houve licitantes
participantes no item em questão, conforme consta na Ata de Sessão Pública. Os autos do
processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00
às 17h00, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Av. Cap. Messias
Ribeiro, no 625, Olaria - Lorena- SP.
PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Pregão Eletrônico no 16/2022 – Processo no 248/2022
O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no
Processo de Licitação que tem por objeto a aquisição de equipamentos de oftalmologia
para o ambulatório de especialidades II, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde, quanto a marca/modelo apresentado pelas empresas ganhadoras dos itens 01 e 02
não serão utilizados por não corresponderem as expectativas e conclusão de diagnósticos,
decidido assim pela revogação do presente certame. Os autos do processo permanecem
à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala
de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro,
no 625, Olaria - Lorena - SP.
DATA DA ASSINATURA – 22/08/2022.

Usado até a década de 1960 como abrigo de animais; o Armazém da Lagoa, recém-inaugurado, conta com ações de artesãos de Pinda
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Como meio de recuperar e
manter a história viva, a Prefeitura de Pindamonhangaba, em
parceria com o Fundo Social de
Solidariedade, inauguraram, no
último dia 11, o “Armazém da
Lagoa”. O prédio do século 19
deve abrigar ações culturais e
educacionais.
O espaço foi usado até a
década de 1960 como abrigo
de animais que eram transportados pelos trens da ferrovia,

especialmente gados que eram
levados para matadouros. A
região sofria com alagamentos,
incluindo a rua Albuquerque
Lins, que ficou popularmente
conhecida, na época, como
“rua da lagoa”. A revitalização
e resgate do prédio foi feita
pela secretaria de Obras e
Planejamento de Pindamonhangaba, que buscou manter
a arquitetura industrial, uma
das principais características
da construção.
A nova proposta do local
visa atender as demandas da
população com ações culturais

e educacionais. Para iniciar o
novo projeto, o armazém recebeu exposição de artesanatos
durante o Festival de Blues,
no último fim de semana. A
expectativa da secretaria de
Cultura e Turismo é que o
espaço receba também apresentações musicais. A medida
deve ocorrer através do chamamento público para artistas.
Os interessados que ainda
não estão inscritos podem se
inscrever na sede da secretaria
de Cultura para participarem.
“O Armazém da Lagoa é
um espaço nobre, de muitas

histórias. Eu vivi aqui nessa
região, conheço bastante disso
e a gente não poderia deixar de
valorizar o espaço. É um prédio
tombado e estamos aguardando o restauro”, observou a
primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Cláudia Domingues. “Tivemos
o cuidado de verificar as estruturas para ver se não estavam
comprometidas, realizamos
uma pintura na parte externa,
sempre preservando o que
tem de arquitetura, para poder abrir para festividades do
município”, finalizou.

Águas Piquete investe em tecnologia
para contribuir e agilizar os serviços
Monitoramento remoto e uso do geofone auxiliam na redução de desperdícios
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação- PREGÃO ELETRÔNICO No 36/2022 PROCESSO 405/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição
de cápsulas e embalagens a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena, no
período de 12 meses, que do dia 23 de Agosto de 2022 a 20 de setembro 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 20 de setembro 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.

Da Redação
Piquete

Investir em processos tecnológicos é uma realidade em
diversas frentes de trabalho,
entre elas, o saneamento. Em
Piquete, a companhia responsável pelo abastecimento da
cidade tem utilizado de recursos modernos para otimizar a
gestão e distribuição da água.
De acordo com a diretora
operacional da Águas Piquete,
empresa do Grupo Iguá, Mi-

rian Guillen, o uso de novas
tecnologias permitiu atingir
índices muito satisfatórios
com relação ao desperdício
de água.
“Em junho do ano passado atingimos um índice de
9,59% com relação a perdas
de água em nosso sistema.
Levando em consideração
que, segundo o Trata Brasil,
em todo território nacional
esse percentual equivale a
39,2%, acredito que estamos
no caminho certo em Piquete”, disse Guillen.

Para contribuir e manter os
números positivos, a empresa
utiliza um aparelho chamado
geofone, que consegue identificar vazamentos nas ruas
do município. Geralmente,
o uso desse equipamento é
realizado a noite, pois ruídos
mais constantes no período
diurno, como por exemplo, a
passagem de veículos na via,
interferem na detecção dos
vazamentos.
Além disso, a Águas Piquete
realiza o monitoramento digital e remoto dos reservatórios

para auxiliar na distribuição
da água. “A utilização desse
método possibilita identificar
em tempo real qualquer falha
na rede, como por exemplo,
vazamentos e variação na
pressão. Além de garantir
maior eficiência nos serviços
operacionais, o método assegura a qualidade na produção
e entrega do recurso, fatores
que influenciam de forma direta e positiva no dia a dia da
população e na conservação
do meio ambiente.” finaliza
Guillen.
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Casos suspeitos de Lorena ampliam
atenção da região com monkeypox
RMVale já está com 27 registros; São José dos Campos lidera o número de infecções
Andréa Moroni
RMVale

A secretaria de Saúde de
Lorena recebeu a notificação de dois casos suspeitos
de monkeypox, conhecida
como varíola dos macacos,
na última sexta-feira (19).
Tratam-se de uma criança
de três anos e uma mulher
de 47. A possibilidade dá
sequência ao aumento de registros da doença na região,
preocupando população e
setor especializado.
Se os dois casos suspeitos
de Lorena se confirmarem, o
número de registros na RMVale (Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte) chegará a 27. A cidade
com maior número de registros é São José dos Campos,
com 12 contaminações, até
esta terça-feira.
De acordo com o secretário
de Saúde de Lorena, Adailton
José Pinto, a criança foi atendida pela equipe de saúde da
Atenção Básica de Lorena, na
última sexta-feira. “Ela compareceu na unidade de saúde
com histórico de retirada de
carrapato há sete dias, apresentando lesões corporais e
dois dias de febre”.
O outro caso é de uma

mulher, atendida na Santa
Casa, apresentando múltiplas
lesões corporais, com febre e
ínguas. “Os dois estão em isolamento domiciliar e já foram

coletadas amostras para processamento da investigação
do diagnóstico suspeito, em
Taubaté. O resultado deve
sair dentro de 15 dias”.

O secretário informou que
os hospitais da cidade possuem um protocolo de atendimento e estão preparados
para atender as pessoas que

estejam com suspeita da
doença. “Orientamos a todos
que apresentarem essas erupções na pele, cansaço e febre
devem buscar atendimento”.

Como a varíola dos macacos é transmitida?
A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem
contato próximo com uma pessoa infectada. O vírus pode
entrar no corpo por lesões da pele, sistema respiratório,
olhos, ou boca.
A transmissão ocorre ao se encostar em roupas, lençóis
e toalhas usadas por alguém com lesões de pele causadas

pela doença; encostar em bolhas ou casquinhas na pele de
pessoas com essas lesões; pela tosse ou espirro de pessoas
com a varíola dos macacos.
Até agora, o vírus não foi descrito como uma doença sexualmente transmissível, mas pode ser passado durante a relação sexual pela proximidade entre as pessoas envolvidas.

Principais
sintomas:
Aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas
no rosto, dentro da boca, mãos,
pés, peito, genitais ou ânus;
Caroço no pescoço, axila e
virilhas;
Febre;
Dor de cabeça;
Calafrios;
Cansaço;
Dores musculares.

Adailton Pinto informou
que a secretaria de Saúde,
a Vigilância Epidemiológica
e a Vigilância Sanitária da
cidade estão acompanhando
de perto o caso e tomando todas as providências
necessárias. “Essa doença
é contagiosa e é preciso
manter as ações do uso de
máscara, lavar as mãos e
uso do álcool gel. A higiene
é muito importante”.
Vacinação – O ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
afirmou na segunda-feira
(22), que a vacinação contra
a varíola dos macacos no
país irá priorizar, em um
primeiro momento, grupos
específicos de profissionais
de saúde que atuam diretamente no diagnóstico da
doença e contato próximo
com infectados.
O governo conseguiu cinquenta mil doses, via fundo
rotatório da Opas (Organização Pan-Americana da
Saúde). O Ministério destacou que essas cinquenta
mil doses não têm o poder
de controlar o surto. As
vacinas serão aplicadas em
profissionais de saúde que
lidam diretamente com os
materiais contaminados.
Queiroga explicou que
as cinquenta mil doses poderão imunizar até 25 mil
pessoas, devido ao regime
de imunização de duas doses para a proteção contra a
doença. Segundo o ministro,
as vacinas serão enviadas
em três remessas, com a
primeira entrega prevista
para o mês de setembro. A
distribuição será discutida
com estados e municípios.

Com destaque à cultura valeparaibana, Cruzeiro prepara 5ª Flic
Fabiana Cugolo
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro segue com os preparativos para
a quinta edição da Flic (Feira
Literária de Cruzeiro), realiza-

da por meio da secretaria de
Esporte, Cultura, Lazer e Juventude da cidade. O evento,
que tem como tema “O global
nasce no nosso quintal”, será
realizado entre os dias 9 e 10
de setembro, no Museu Major
Novaes, e a entrada é gratuita.

A feira deve reunir escritores, artistas e músicos, com
o objetivo de promover a
cultura de Cruzeiro e de toda
a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte).
As inscrições para escrito-

res que desejam expor seu
trabalho na feira devem ser
feitas até o próximo dia 31,
de forma gratuita, por um
formulário disponível nas
redes sociais da Prefeitura de
Cruzeiro e do Museu Major
Novaes. Segundo a diretora do Museu e responsável
pela Flic, Cláudia Ribeiro, o
evento tem como proposta a
participação democrática dos
artistas inscritos “para que
os escritores da região, que
tenham trabalhos escritos, de
alguma forma, não precisam
necessariamente ter livro
publicado, mas que queiram
divulgar o seu trabalho por
fanzine, on-line, ou folhas
avulsas.” (...) “Nós sabemos
que o acesso a publicação de
livros ainda é muito restrito
e nós não queremos excluir
pessoas com trabalhos maravilhosos de participarem”,
destacou.
A abertura da Flic terá como
primeira atração a Mesa de
Abertura com o tema ‘O Global nasce no nosso quintal’,

com o historiador Francisco
Sodero e Diego Amaro. A
programação da sexta-feira
(9) se estende até às 22h. No
sábado (10), as atividades
têm início às 10h e a atração
principal será no Deck Musi-

cal, às 20h, com a presença
do cantor Peninha. A ação
é promovida pelo programa
Circuito SP, por meio do edital da secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado
de São Paulo.
Foto: Divulgação Flic

Aluno da rede municipal curte títulos da Flic; inscrições vão até dia 31

(12) 99148-2196

