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Troca de palavrões e 
denúncia de suborno 
contra Magrão e PS
Legislativo e MP analisam informações sobre suposto esquema

Uma denúncia anônima e 
uma sessão quente. Essa foi 
a semana do vereador Carlos 
Eduardo de Moura, o Magrão 
(PL), em Pindamonhangaba. 
Questionamentos sobre uma 
possível ligação entre o par-
lamentar e a administração Pág.  3

do Pronto Socorro, com re-
ferências à propina. O clima 
esquentou na última segun-
da-feira (29), com direito a 
troca de xingamentos entre 
Magrão e pessoas que assis-
tiam a sessão. As denúncias 
chegaram a ser publicadas 

em um site de notícias de 
Pindamonhangaba, o “Wal-
ter Magui, em foco”, que não 
revelou o nome do vereador 
acusado, mas destacou o “... 
suposto suborno envolvendo 
a administração do Pronto 
Socorro e um vereador”. O 

caso chegou a ser protoco-
lado por moradores na Casa 
e no Ministério Público. A 
situação segue em análise 
pela Promotoria da cidade 
que aguarda os esclareci-
mentos.

Magrão, denunciado em Pinda

Foto: Bruna Silva

Tribunal adia 
fim de Vara 
em Ubatuba 
e Aparecida

O TRT-15 (Tribunal Re-
gional do Trabalho da 
15ª Região) arquivou 
temporariamente o Proad 
15.784/2021 (Processo 
Administrativo), que aten-
dia à resolução nº 296 do 
CSJT (Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho). O 
objetivo era analisar o nú-
mero de atendimentos, no 
último triênio, nas varas da 
região, para então definir 
que providências seriam 
adotadas, sendo a extinção 
de unidades como uma das 
possibilidades.
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Prefeitura entrega
rede de água e esgoto
no Parque das Rodovias

Como resultado de um pro-
cesso iniciado em 2005, quan-
do mais de duzentas famílias 
começaram a ocupar uma 
área no Parque das Rodovias, a 
Prefeitura de Lorena entregou, 
na última quinta-feira, a rede de 
água e esgoto para as moradias 

regularizadas em 2021. Os tra-
balhos, realizados por meio da 
parceria entre a secretaria de 
Obras e Planejamento Urbano 
e a Sabesp, dão sequência ao 
planejamento de estruturação 
no trecho do bairro.
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Após aprovação na Câmara 
de Guaratinguetá, Codesg
tem novo diretor presidente

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, por unanimidade, a 
nomeação de João Vaz para 
o cargo de diretor presidente 
da Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá). Vaz, deixou a 
secretaria de Governo da 
gestão Marcus Soliva (PSC) 
e assumiu o novo posto na 

quinta-feira (1). A mudança, 
na verdade, é uma troca de 
cadeiras, já que quem fica à 
frente da pasta de Governo 
e, consequentemente, do 
Escritório de Projetos, é João 
Batista Coelho de Oliveira, 
que deixou a presidência da 
autarquia.
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Foto: Atos no Rádio

Para conter a violência, Lorena 
retoma a Atividade Delegada

Sexta cidade da região com 
mais vítimas de assassinato 
no ano, Lorena ganhou re-
centemente um reforço no 
setor da Segurança Pública. 
Intensificando o combate à 
criminalidade, a atuação de 
policiais militares contratados 
através do programa Atividade 
Delegada ampliou o contingen-

te. Firmado em 3 de maio pela 
Prefeitura e pelo comando do 
23º BPMI (Batalhão da Polícia 
Militar do Interior), o convênio 
da Atividade Delegada possibi-
lita que o Município contrate 
de três a sete PM's de folga 
para reforçar o efetivo diário 
da corporação. 

Pág.  7

Canas busca convênio para 
contar com Atividade Delegada

A Prefeitura de Canas enviou 
para o Estado uma proposta 
para celebração de convênio 
com a Polícia Militar para a 
implantação da Atividade De-
legada. Para definir a parceria, 
a prefeita Silvana Zanin (PDT), 
recebeu o tenente Coronel da 
PM, Sérgio dos Santos Junior, 
o subtenente Benedito Lima e 

o capitão Gustavo Ferreira. A 
Atividade Delegada é realizada 
por meio de convênio entre a 
Prefeitura e o Estado de São 
Paulo para que policiais milita-
res reforcem o policiamento na 
cidade durante suas folgas. Os 
policiais atuam de farda e com 
equipamentos da PM.
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Júnior sanciona 
reajuste salarial 
de agentes da 
saúde municipal

O prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior (MDB), san-
cionou as leis do piso salarial 
para os agentes de saúde e 
de zoonoses. O aumento ul-
trapassou a casa dos R$ 700. 
As propostas determinam que 
o vencimento inicial dos dois 
cargos na secretaria de Saúde 
não poderá ser inferior a dois 
salários mínimos, o que re-
presenta cerca de R$ 2,4 mil. 
Dessa forma, a lei sancionada 
por Junior eleva o piso salarial 
dos agentes comunitários de 
saúde de R$ 1.704,49 para 
R$ 2.460,44. Pág. 4

Isael expande 
serviços com 
Ambulatório de 
Saúde Mental

Pág. 5

Expandindo as ações de 
saúde, o prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), inaugurou, no último dia 
26, o Ambulatório de Saúde 
Mental, ao lado do CEM 
(Centro de Especialidades 
Médicas). A unidade atenderá 
pacientes vindos da rede de 
atenção básica.

DRS descarta 
casos suspeitos 
de monkeypox 
em Lorena

A secretaria de Saúde de 
Lorena informou que deram 
negativas as duas suspeitas 
de monkeypox, conhecida 
como varíola dos macacos, 
na cidade. Os casos suspeitos, 
que tiveram os testes enviados 
para a DRS (Regional de Saúde 
de Taubaté) eram de uma 
criança de três anos e uma 
mulher de 47.

Pág. 8

Mãe pede ajuda 
por aparelho 
para o filho com 
hidrocefalia

A dona de casa Jenilva 
Luiza, de Cachoeira Pau-
lista, é mais uma mãe que 
luta pela vida do filho na 
região. Ela busca apoio, 
por meio de uma vaquinha 
virtual, para arrecadar fun-
dos para a compra de um 
carrinho postural para o 
pequeno Théo, de um ano 
e 11 meses. Pág. 5

Obra de implantação da rede de esgoto no Parque das Rodovias; Prefeitura entrega saneamento no bairro

Foto: Divulgação PML

Policial militar atua em atendimento de homicídio registrado em Lorena, que aposta na Atividade Delegada
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A RESSACA
Estamos na fase das entrevistas, 
debates.
A reta final de uma eleição polariza-
da entre dois candidatos.
Por outro lado, os eleitores estão 
percebendo que há vida inteligente 
na política brasileira além dos dois 
candidatos.
Dar o tempo ao tempo!
Na verdade, não vivemos uma 
polarização nos moldes de outros 
países.
A divisão é apenas passageira!
A polarização entre PT e PSDB foi 
apenas eleitoral e não representou 
uma divisão profunda da sociedade.
O país vive, na verdade uma desilu-
são política depois de uma eleição 
em que a indignação da socieda-
de, diante das ações da Lava Jato, 
escolheu a ideia de uma país sem 
corrupção.
A esperança de um novo país!
O desencanto da sociedade diante 
dos primeiros meses de governo, a 
maneira como a pandemia foi trata-
da pelas autoridades, a esperança se 

transforma em medo e ódio.
A volta ao passado à nossa porta!
A polarização “nós contra eles”, o 
movimento do “bem contra o mal”, 
passam a ser o foco de uma polari-
zação.
O presidente candidato Bolsonaro 
trouxe para a política brasileira o 
fortalecimento de uma “direita resi-
dual”, atrasada, que sempre existiu 
na política brasileira.
Entretanto, esta direita se radicaliza 
nos mesmos moldes desta esquerda, 
no consciente imaginário dos elei-
tores, que não coaduna, em termos, 
com o perfil do brasileiro.
A facilidade da mobilização das 
redes sociais ajuda o movimento de 
direita, restritos à uma elite reni-
tente, e que nunca tiveram muita 
penetração no eleitorado.
A direita nunca contou com movi-
mentos sociais organizados.
Por outro lado, a “esquerda oficial”, 
do ex-presidente Lula, uma esquer-
da “institucional”, muito moderada, 
propensa ao diálogo, à negociação, 
sempre teve uma boa capacidade de 
mobilização popular.
O ex-presidente tem dado provas 
deste comportamento com a indica-
ção do seu vice.
Portanto, falar em esquerda e direita 
na política brasileira está mais para 
mão de direção!
Esta polarização vai desaparecer, 
ou melhor, si quer perdurará, diante 

da composição do parlamento e 
da capacidade de aglutinação do 
“centrão”.
O presidente eleito vai conviver 
com um Congresso coeso, enxuto, 
com 24 partidos.
Com o orçamento na mão e o do-
mínio de uma agenda marcada para 
2023 com compromissos assumidos 
a agendas do presidente eleito.
Teremos um presidente sem maioria 
no parlamento e à mercê do “Cen-
trão”.
O número mágico para a sobrevi-
vência é 171 (ironia do destino!), 
número de votos para escapar do 
impeachment.
O presidente eleito não contará com 
a maioria, outra vez, poderá ter no 
máximo um quarto. 
São necessários um terço para não 
sofrer um impeachment!
Neste contexto de polarização a so-
ciedade dá pouca atenção a eleição 
dos deputados federais e um terço 
do Senado a ser renovado.
Uma das causas para o distan-
ciamento da população para o 

parlamento é a péssima imagem 
que causam a sociedade e o total 
desconhecimento das funções do 
legislativo.
A governabilidade reside nas mãos 
dos presidentes da Câmara e do 
Senado, fato desconhecido pelos 
eleitores, pois são os que definem 
pautas, agendas e influências no 
Orçamento da República.
A ideia de que o presidente da Re-
pública tudo pode ficou no passado 
e a sociedade ainda não percebeu.
Se o presidente da Câmara e do Se-
nado se alinharem governam o país.
Daí, o longo caminho a percorrer 
para a sociedade entender todos 
estes mecanismos constitucionais e 
democráticos e que a eleição para o 
Congresso Nacional é vital para o 
interesse do país.
A necessidade urgente da sociedade 
fugir da boçalidade das campanhas 
políticas, um partidarismo que 
não representa ninguém e onde a 
superficialidade ganha entornos de 
importância.
Vencer em outubro é apenas o 
começo.
A necessidade difusa de uma socie-
dade que vai da fome à educação. 
A vitória é transitória, o poder é 
efêmero, a necessidade de construir 
uma justiça social, uma distribuição 
de renda justa e que a esperança ve-
nha em forma vitoriosa de uma raça.
A ressaca vai ser brava!

   
Se o presidente da Câmara 
e do Senado se alinharem 

governam o país

“Caso os dois 
presidentes do 

Congresso estejam alinhados entre 
si, a dupla mandará no país”

Murilo de Aragão, cientista político

Política a conta-gotas...
A hora da verdade

Com o clima intenso na Câmara 
de Pinda, na última segunda-fei-
ra, com manifestantes cobrando 
explicações de Carlos de Mou-
ra – o Magrão, 
sobre denúncia 
de propina na 
Santa Casa e, ao 
invés de respos-
tas, o vereador 
prat icamente 
quebra o decoro 
na tribuna com 
xingamentos, 
algo ficou claro: a próxima sessão 
será mais ‘quente ainda’. A reper-
cussão no mercado político foi pés-
sima para o vereador, que pretende 
indicação no quadro sucessório de 
Isael Domingues...

O crivo das urnas
É voz corrente em Pinda que, 

se o candidato a deputado estadual 
pelo PT não tiver pelo menos vinte 
mil votos nas urnas da cidade, em 
2 de outubro, não vai carimbar seu 
passaporte para prefeiturar em 2024. 
Lembrando que dos 12 concorrentes 
com base eleitoral no município, 
11 deles correm na mesma raia, ou 
seja, garimpam votos por vaga na 
Assembleia Legislativa.

Um fato a considerar
Pelo ‘silêncio da campanha 

eleitoral’ do Padre Afonso em todo 
Vale do Paraíba, como aconte-

ceu em eleições 
passadas e, com 
aparente foco 
neste pleito em 
Pindamonhan-
gaba e poucas 
cidades circun-
vizinhas, sus-
peitam os cien-
tistas políticos 

do Mercadão de ‘um cheiro de 
candidatura’ a prefeito em 2024. 
Que ninguém se surpreenda se a 
profecia se cumprir... 

Por detrás da porta
Os números de uma recente 

pesquisa realizada em vários mu-
nicípios, com a finalidade de medir 
a performance de um candidato 
ao governo, acabaram vazando no 
mercado político de Lorena. Apesar 

da consulta focar as eleições de 2 
de outubro, o termômetro também 
especulou nomes de forma espon-
tânea para as municipais 2024. Ao 
que tudo indica, o prefeito Sylvio 
Ballerini, em sua campanha à reelei-
ção, vai ter Fábio Marcondes em seu 
encalço, além de Marietta Bartelega, 
Fábio Longuinho e, supreendente-
mente, Rominho. Isso mesmo, da 

Após ser pontuado espontanemante em recente pesquisa eleitoral como um 
dos prováveis postulantes à Prefeitura de Lorena, Fabio Longuinho declarou que o 
foco de seu mandato frente à Câmara neste primeiro momento não é este. Sobre a 
polêmica dos relatórios do caso do voto secreto do vereador Careca e das imagens 
do COI utilizadas pelo ex-prefeito Fábio Marcondes, na época da denúncia, ele 
disse que seguirão sendo investigados pela Justiça. Longuinho enfatizou que a 
construção da nova sede do Legislativo deverá ser inaugurada em 2023.

Sabatina eleitoral e administrativa

Francisco Assis e Eder Billota recebem o presidente do Legislativo Fábio Longuinho, em 
atenção aos últimos acontecimentos no plenário da Câmara

Fabinho, Marietta, Longuinho e Rominho

Mauro, Miguel, Riccomi e Chico Anisio

Em busca de um milagre

O governador do Estado, Rodrigo Garcia, recorreu à fé católica na cidade de Aparecida, em busca da simpatia dos 
eleitores para subir nas pesquisas eleitorais, que tem mostrado o concorrente Tarcísio de Freitas em sua frente, rumo ao 
segundo turno, em 2 de outubro. Em um dia considerado tranquilo na Basílica, a movimentação ficou por conta de alguns 
prefeitos, vereadores e líderes da região, porém, nada comparado aos encontros palacianos de assinaturas de convênios 
e liberação de recursos, onde precisava até de senha para falar com Garcia.

No centro da foto, o governador Rodrigo Garcia entre ao candidato ao Senado Edson Aparecido e o prefeito anfitrião Piriquito, e o também 
prefeito de Silveiras Gulherme Carvalho; Marcus Soliva, de Guará; Antonio Mineiro, de Cachoeira e presidente da Câmara, Gu Castro

vizinha Piquete, sendo mencionado 
na terra das Palmeiras...

Penalidade
A vereadora Thálitha Barbosa 

(PT) poderá responder a uma co-
missão processante na Câmara de 
Cachoeira nos 
próximos dias. 
Segundo a pa-
tuleia, ela foi 
flagrada fazendo 
campanha elei-
toral, no horário 
em que deveria 
estar trabalhan-
do. A denúncia 
está sendo formalizada pelo Nenê do 
São João e a sindicância in loco e o 
flagrante foram feitos pelo próprio 
presidente do Legislativo, o Brejão.

Provocação
Com a eventualidade de Regis 

Yasumura ser eleito deputado es-
tadual, comenta-se pelos andares 
da política de Guaratinguetá que a 
foto em destaque nesta nota pode ter 
focado o candidato a prefeito e vice 

no quadro sucessório de Marcus 
Soliva. Claro que precisa combinar 
com os eleitores, mas é fato que Mi-
guel Sampaio é um dos mais cotados 
a dar continuidade aos projetos de 
Soliva e, nos últimos meses, o médi-
co Edison Riccomi tem dado muito 
o que falar na periferia da cidade, 
como também entre a burguesia.

Caso de polícia
A campanha eleitoral em Lorena 

nem esquentou e já tem represen-
tante de candidato famoso ‘pas-
sando rasteira’ em cabos eleitorais 
convocados para o serviço de rua. 
Denunciaram que além de recibo 

em branco, em alguns casos, tem 
gente contratada por R$ 250, mas 
só está levando R$ 100. Sem con-
tar os ‘fantasmas’ que aparecerão 
apenas nas planilhas de pagamen-
tos, que o malandro vai jurar que 
existiram...

Vaz? Agora vai!!!
Aposta do prefeito Marcus Soli-

va para acertar a saúde financeira e 
funcional da Codesg – Companhia 
de Desenvolvimento de Guaratin-

guetá, João Vaz 
deixa a secreta-
ria de Governo 
para assumir a 
autarquia. Ven-
tos dos corredo-
res da municipa-
lidade dão conta 
que  capacidade 
para execução 

não falta em Vaz, considerado o 
executivo dos projetos da adminis-
tração.

Água no chope
Parece que os planos do presi-

dente Arilson Santos de construir 
uma nova sede para Câmara de 
Guará, não deve rolar, principal-
mente se depender da maioria dos 
vereadores. Na última sessão desta 
semana, o projeto de regularização 
e liberação da área para construção, 
levou um ‘empurrômetro’ no ple-
nário, orquestrado por uma ‘mão 
amiga’ do Legislativo. Perguntem 
ao Márcio Almeida!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha – as direto-

rias do Aeroclube de Guaratinguetá 
e da VOA SE – leia-se o Bueno, 
principalmente se o churrasqueiro 
for o prefeito Marcus Soliva e sua 
equipe de Desenvolvimento Eco-
nômico!!!

Mensagem cifrada
Imaginem quando o principal 

opositor de um prefeito trabalha 
nos bastidores para não cassarem 
seu mandato!!!

João Vaz

Magrão

Padre Afonso

Thálitha Barbosa
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Câmara aprova 
novos cargos na 
Fundação Dr. João 
Romeiro,em Pinda

Vislumbrando um con-
curso público no futuro, a 
Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou a criação de 
novos cargos na Fundação 
João Romeiro. A proposta 
foi abalizada por unanimi-
dade pelos parlamentares 
da Casa.

Nesta ação, foram criados 
novos empregos efetivos na 
estrutura da Fundação João 
Romeiro, que edita o Jornal 
Tribuna do Norte. Os cargos 
aprovados são assistente de 
serviços gerais, jornalista, 
recepcionista, videomaker 
(produtor e editor de víde-
os), fotógrafo, web designer 
e oficial de administração. 

Ainda nesta sessão foi 
aprovado o projeto de lei 
129/2022, que cria novos 
cargos na estrutura da Pre-
feitura como agente cultural, 
analista ambiental, auditor 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde), arquivista, museólo-
go, engenheiro eletricista e 
relações públicas. No projeto 

Bruna Silva  
Pindamonhangaba  

enviado à Câmara, o Municí-
pio destacou a necessidade 
destes novos empregos para 
o atendimento às demandas 
municipais. A administração 
municipal teve também a 
ampliação de vagas no qua-
dro de empregos aprovada. 
Foram acrescentados os pos-
tos de trabalho auxiliar de 
topografia (4 vagas); agente 
de controle de vetor (10); au-
xiliar de classe (10); contador 
(2); coveiro (4); engenheiro 
agrônomo (2); engenheiro 
sanitarista (1); engenheiro 
de segurança do trabalho (2); 
fiscal de posturas (2); médico 
veterinário (2); oficial de 
administração (20); técnico 
de segurança do trabalho 
(4); técnico em regulação (1), 
tesoureiro (2) e topógrafo (2).

No projeto de lei enviado, 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) ressaltou que “o presente 
projeto visa a ampliação de 
vagas no quadro da Prefei-
tura para o atendimento às 
necessidades da administra-
ção municipal que, conforme 
levantamento, verifica-se que 
está com saldo inferior à de-
manda prevista”.

Entre as vagas abertas, assistente de 
serviços gerais, jornalista, videomaker 
e fotógrafo; outros 68 postos estão 
na programação do MunicípioUma denúncia anônima e 

uma sessão quente. Essa foi 
a semana do vereador Carlos 
Eduardo de Moura, o Magrão 
(PL), em Pindamonhanga-
ba. Questionamentos sobre 
uma possível ligação entre 
o parlamentar e a adminis-
tração do Pronto Socorro, 
com referências à propina. 
O clima esquentou na última 
segunda-feira (29), com di-
reito a troca de xingamentos 
entre Magrão e pessoas que 
assistiam a sessão.

As denúncias chegaram a 
ser publicadas em um site de 
notícias de Pindamonhangaba, 
o “Walter Magui, em foco”, que 
não revelou o nome do verea-
dor acusado, mas destacou o 
“... suposto suborno envolven-
do a administração do Pronto 
Socorro e um vereador”.

O caso chegou a ser proto-
colado por moradores na Casa 
e no Ministério Público. A si-
tuação segue em análise pela 
promotoria da cidade que 
aguarda os esclarecimentos.

Após as publicações, o tema 
voltou à tona na sessão da 
Câmara, e o vereador foi 
questionado por um grupo 
de moradores e afirmou ter 
sofrido uma agressão ao tér-
mino dos trabalhos.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Na noite da terça-feira, dia 
30, o parlamentar utilizou 
as redes sociais para abor-
dar a situação à população. 
“Amigos, estou sendo vítima 
de uma armação suja de 
ordinários que contrataram 
um suposto motoboy por 
R$50 para entregar uma de-
núncia caluniosa na Câmara 
envolvendo meu nome. Esses 
ataques podres na política 
sempre existiram e sempre 

Foto: Reprodução PMP

Vereador Magrão, que entrou em confronto com manifestantes que questionaram suposto caso de propina

Troca de palavrões e denúncia 
sobre suborno contra Magrão

existirão, não foi a primeira 
e nem será a última vez que 
irão fazer esse tipo de sujeira 
contra mim (...) Saibam que 
essa máfia política crimino-
sa que quer se instalar na 
cidade vai cair e em breve 
será desvendada, pois todas 
as medidas judiciais estão 
sendo tomadas contra esses 
criminosos”.

Magrão afirmou ainda que 
sofreu com palavras difa-

matórias e de baixo calão 
durante a sessão, além de ter 
recebido um soco nas costas. 
Segundo ele, as devidas provi-
dências estão sendo adotadas 
e contará com representação 
judicial.

Mas apesar de afirmar que 
o ataque veio somente de fora 
do plenário, um vídeo divulga-
do nas redes sociais mostra o 
vereador trocando xingamen-
tos com seus críticos.

Vereador é apontado em acusação de propina envolvendo o PS; 
Legislativo e MP analisam informações sobre suposto esquema

Prefeitura entrega rede de água e esgoto no Parque das Rodovias
Cerca de 1,5 mil pessoas passam a ser beneficiadas em parceria com o Estado; bairro vai receber pavimentação

Como resultado de um pro-
cesso iniciado em 2005, quan-
do mais de duzentas famílias 
começaram a ocupar uma área 
no Parque das Rodovias, a Pre-
feitura de Lorena entregou, na 
última quinta-feira, a rede de 
água e esgoto para as moradias 
regularizadas em 2021. Os tra-
balhos, realizados por meio da 
parceria entre a secretaria de 
Obras e Planejamento Urbano 
e a Sabesp, dá sequência ao 
planejamento de estruturação 
no trecho do bairro.

O evento que marcou a en-
trega, realizado na rua José 

Da Redação
Lorena

Miguel, pôs fim à obra de ca-
nalização feita pela Companhia, 
em parceria com a secretaria 
de Obras e com o Governo do 
Estado, que permitiu a ligação 
dos serviços de água e esgoto. 
O custo total foi de R$ 1,1 
milhão e beneficiará cerca de 
1,5 mil pessoas. Os moradores 
do local também já receberam 
caixas-padrão e um número de 
registro para a instalação do 
hidrômetro.

A Prefeitura também já re-
alizou no bairro as obras de 
drenagem de águas pluviais, 
que foram feitas em diversos 
pontos. O investimento total foi 
de aproximadamente R$250 
mil por parte da Prefeitura. 
As obras foram realizadas Obra de implantação da rede de esgoto no Parque das Rodovias; Prefeitura entrega saneamento no bairro

Foto: Divulgação PML

em locais específicos, visando 
evitar alagamentos na época 
de chuva.

Além do saneamento, o bair-
ro será pavimentado, com 
um investimento de R$ 3,5 
milhões, melhorando as condi-
ções de transporte dos morado-
res. O projeto e o planejamento 
orçamentário já estão prontos, 
e a licitação será aberta assim 
que as caixas de água e esgoto 
terminarem de ser instaladas.

Habitação – Mais de trezen-
tas escrituras foram entregues, 
entre 2021 e 2022, aos mora-
dores das áreas que passaram 
por regularização fundiária, 
em uma parceria da Prefeitu-
ra com o Estado, por meio do 
programa Cidade Legal.

Foto: Divulgação PMG

Após aprovação na Câmara de Guaratinguetá, Codesg tem novo diretor presidente
João Vaz deixa secretaria de Governo para assumir a Companhia de Desenvolvimento, com missão de regularizar finanças 
e buscar crédito para sequência de obras pela cidade; empresa pública enfrenta dificuldades administrativas no município

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade a 
nomeação de João Vaz, para 
o cargo de diretor presidente 
da Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratin-
guetá). Vaz, deixou a secretaria 
de Governo da gestão Marcus 
Soliva (PSC) e assumiu o novo 
posto na quinta-feira (1). A 
mudança, na verdade, é uma 
troca de cadeiras, já que quem 
fica à frente da pasta de Gover-
no e, consequentemente, do 
Escritório de Projetos, é João 
Batista Coelho de Oliveira, 
que deixou a presidência da 
autarquia.

João Vaz explicou que a 
troca se deve a necessidade 
de um novo modelo de ges-
tão na Codesg, que enfrenta 
problemas financeiros desde 
gestões municipais anteriores. 
“O prefeito me convidou, me 
deu esse desafio de assumir 
a Codesg em um momento 
de dificuldades, mas também 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

tem muitas possibilidades. As 
dificuldades, vamos tratá-las 
da melhor forma possível 
e vamos tentar superá-las. 
Existem questões que nós 
estamos equalizando no fi-
nanceiro, no operacional, no 
administrativo, para que a 
gente possa ter uma empresa 
enxuta, produtiva e trazendo 
soluções, principalmente, em 
obras”, destacou. 

Ainda sobre a situação finan-
ceira, o novo diretor aguarda 
um levantamento sobre os 
valores em relação ao endi-
vidamento da empresa. De 
acordo com Vaz, a pandemia 
atrapalhou o processo de 
recuperação da Codesg com 
quase todas as obras parali-
sadas, diminuição de recebi-
mentos e despesas fixas que 
permaneceram no período. 
“Já tenho um conhecimento 
razoável de situações, vou 
negociar com fornecedores 
que hoje têm algumas pen-
dências. Temos planejamento 
para começar a diminuir esse 
endividamento e condições 
possíveis de serem feitas em 

um período imediato, após 
a minha assunção, mas ao 
mesmo tempo, buscando a 
sustentabilidade da empresa, 
porque sem essa credibilidade, 
sem voltar a ter o crédito com 
seus fornecedores, o respeito 
da sociedade por aquilo que 
a Codesg entrega para o cida-
dão, a gente não vai conseguir 
mudar o cenário”, avaliou. 

Atualmente, a Codesg segue 
com obras em andamento 
em Guaratinguetá, sendo as 
principais delas, a drenagem 
e pavimentação em ruas dos 
bairros Clube dos 500 e Jar-
dim Vista Alegre, financiadas 
por meio do empréstimo do 
Finisa (Financiamento à In-
fraestrutura e ao Saneamento) 
da Caixa Econômica Federal. 
Outra melhoria aguardada e 
de responsabilidade da em-
presa é a reforma do Mercado 
Municipal, que, de acordo com 
a gestão, deverá concluir a 
fachada do local ainda neste 
ano. E em breve, a companhia 
também deve assumir as obras 
nos pontos críticos da estrada 
do Gomeral.

Obra da Codesg, agora chefiada por João Vaz; diretor tem missão de recuperar saúde financeira da autarquia
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Tribunal arquiva processo que fecharia 
Vara do Trabalho em Aparecida e Ubatuba 
Decisão sobre atuação das unidades é temporária; medida afetaria moradores de cinco cidades da RMVale 

O TRT-15 (Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15ª 
Região) arquivou temporaria-
mente o Proad 15.784/2021 
(Processo Administrativo) 
que atendia à resolução nº 
296 do CSJT (Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho). 
O objetivo era analisar o 
número de atendimentos, 
no último triênio, nas varas 
da região, para então definir 
que providências seriam 
adotadas, sendo a extinção 
de unidades como uma das 
possibilidades.

No caso do TRT-15, que 
atende a região do interior 
paulista, a análise dos da-
dos mostrou que dez varas 
estavam com distribuição 

Andréa Moroni 
RMVale 

processual inferior a 50% 
da média de casos novos por 
Vara do Trabalho. Entre as 
cidades que poderiam ser 
afetadas com a extinção es-
tão Aparecida e Ubatuba. Os 
outros municípios que teriam 
unidade suspensa no interior 
são Cajuru, Garça, Itararé, 
Lençóis Paulista, Piedade, 
Presidente Venceslau e Teo-
doro Sampaio.

Além das subseções das 
cidades afetadas pela possível 
extinção das varas trabalhis-
tas, a OAB-SP (Ordem dos 
Advogados do Brasil Seção 
São Paulo), em parceria com 
entidades de trabalhadores 
da Justiça do Trabalho, como 
o Sindiquinze, conseguiu sen-
sibilizar o Tribunal dos riscos 
de que a medida oferecia para 
a advocacia e a cidadania.

De acordo com a presidente Sede da Vara do Trabalho em Ubatuba; cidade da região supera possibilidade de fechar sede trabalhista

Foto: Reprodução

da subseção de Aparecida, 
Ana Maria Seraphim, a cidade 
cobre, além da própria capi-
tal católica, Potim, Roseira e 
Lagoinha. A comarca mais 
próxima é de Guaratinguetá. 
“Além de enfrentarmos uma 
sobrecarga dos processos 
na cidade de Guaratinguetá, 
ela também passaria a sofrer 
prejuízo de atendimento. A 
dificuldade de locomoção da 
população entre as cidades 
e a sobrecarga de processos 
na Vara de Guaratinguetá 
seriam o maior prejuízo, além 
de um prejuízo na perda de 
um direito da população ao 
acesso à Justiça, garantia 
essa que é constitucional”, 
explicou a advogada.

A Subseção da OAB em 
Aparecida teve o apoio dos 
sindicatos e da Câmara 
Municipal.

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior (MDB), 
sancionou as leis de novo piso 
salarial para os agentes de 
saúde e de zoonoses do muni-
cípio. O aumento ultrapassou 
a casa dos R$ 700.

De acordo com o Município, 
as propostas determinam que 
o vencimento inicial dos dois 
cargos na secretaria de Saúde 
não poderá ser inferior a dois 
salários mínimos, o que re-
presenta cerca de R$ 2,4 mil. 
Dessa forma, a lei sancionada 
por Junior eleva o piso sala-
rial dos agentes comunitários 
de saúde de R$ 1.704,49 para 

Bruna Silva 
Caraguatatuba

R$ 2.460,44. Além disso, a 
determinação iguala o pa-
gamento inicial dos agentes 
de zoonoses ao piso salarial 
dos agentes comunitários 
de saúde. Anteriormente, os 
trabalhadores de controle 
do zoonoses recebiam cerca 
de R$1,3 mil para o início de 
carreira.

“Para cumprir o que de-
termina a EC 120/2022 e 
tendo como base a tabela de 
vencimentos da Prefeitura 
de Caraguatatuba, o valor do 
vencimento inicial a ser pago 
aos agentes comunitários de 
saúde e de zoonoses será de 
R$ 2.460,44 mensais, cor-
respondente ao nível salarial 
N-49”, assegurou o prefeito.

Ambos os projetos tiveram 

trâmite de urgência e foram 
aprovados na sessão de Câ-
mara do último dia 23.

RMVale – Ainda em junho 
deste ano, outras cidades da 
RMVale passaram a reajustar 
o pagamento dos trabalha-
dores deste setor. Em Pinda-
monhangaba, o prefeito Isael 
Domingues (PL) usou as redes 
sociais para comunicar aos 
trabalhadores a adequação 
salarial. “A gente fica muito 
feliz por estar podendo aju-
dar parte da família servidor 
(público)”, finalizou. Domin-
gues ressaltou ainda que no 
município, os agentes rece-
beriam os valores retroativos 
de 5 de maio, data em que a 
emenda foi acrescentada à 
Constituição.

Aguilar Júnior sanciona 
novo reajuste salarial de 
funcionários de saúde
Funcionários do controle de zoonoses também são 
beneficiados com o novo salário; valor chega a R$ 2.460. 

Foto: Reprodução

Agente da Vigilância Epidemiológica de Caraguatatuba; cidade é mais uma a regularizar piso para a categoria 

Parceria entre Associação Amando o 
Próximo e prefeituras ajuda pessoas em 
situação de rua em Cruzeiro e Lorena 

Ação desenvolvida pela Pre-
feitura de Cruzeiro, através do 
Creas (Centro de Referência e 
Assistência Social), e a Asso-
ciação Amando o Próximo, 
tem prestado assistência à 
população em situação de rua, 
com maior foco nos dias mais 
frios de inverno. O trabalho 
conta com outra unidade, em 
Lorena, onde também recebe 
apoio da Prefeitura.

As últimas abordagens em 
Cruzeiro foram realizadas 
nas madrugadas dos últimos 
dias 30 e 31. Segundo o 
vice-presidente da Amando 
o Próximo, Rogério Silvério 
Pereira, a parceria tem o 
objetivo de se aproximar das 

Andréa Moroni 
RMVale 

pessoas em situação de rua 
e convencê-las a irem para a 
Casa de Passagem. No local 
são oferecidas refeições, banho 
e dormitórios. “Essas pessoas 
são convidadas a irem para a 
casa, nós não podemos obrigar 
ninguém a ir”.

Durante o inverno foram 
dezenas de ações como essa 
realizadas em Cruzeiro. Aque-
les que não aceitam ir para o 
projeto, receberam doação de 
cobertores e alimentos. “Nossa 
intenção é continuar até o dia 
30 de setembro, prolongando 
um pouco o período do inver-
no”, explicou Pereira.

Em Cruzeiro, a Casa de Pas-
sagem (localizada na rua Enge-
nheiro Antônio Penido, nº 19, 
no Centro), possui trinta vagas 
para acolher a população em 
situação de rua. “Nós temos 

uma parceria efetiva com a 
prefeitura, através do termo 
de colaboração, onde nós rece-
bemos recurso financeiro para 
o acolhimento de pessoas em 
situação de rua”.

Lorena – A Associação Aman-
do o Próximo possui uma filial 
em Lorena, com capacidade 
para acolher vinte pessoas em 
situação de rua. “Em Lorena 
nós também fizemos algumas 
abordagens em parceria com a 
Prefeitura, porque também te-
mos um termo de colaboração”.

Pereira informou que, além 
das ações em parceria, foram 
realizadas denúncias da po-
pulação e abordagens dos 
guardas municipais. A Casa 
de Passagem, em Lorena, fica 
na rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, nº 160, no bairro São 
Roque.
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Mãe de Cachoeira pede ajuda nas redes sociais para 
comprar carrinho postural para o filho com hidrocefalia 
Com um ano e 11 meses, o pequeno Théo luta para ter vida mais confortável desde o nascimento; aparelho custa R$ 22 mil 

A dona de casa, Jenilva 
Luiza, de Cachoeira Paulista, 
é mais uma mãe que luta 
pela vida do filho na região. 
Ela busca apoio, por meio 
de uma vaquinha virtual, 
para arrecadar fundos para 
a compra de um carrinho 
postural para o pequeno 
Théo, de um ano e 11 meses. 
O aparelho, que foi reco-
mendação médica, custa 

Andréa Moroni 
Cachoeira Paulista 

R$22 mil, e a família não 
tem condições financeiras 
para custeá-lo. 

Em contato com a redação 
do Jornal Atos, Jenilza con-
tou a história de seu filho, 
que enfrenta um caso de 
hidrocefalia que pede uma 
série de cuidados no dia a 
dia. Mas para começar essa 
luta, ela se manteve firme no 
propósito de dar uma vida 
mais saudável ao menino.

“Em 2020, durante o meu 
pré-natal, descobri que o 
Théo tinha uma má forma-

ção na cabeça, mas nenhum 
médico conseguia diagnosti-
car qual era o problema. Por 
isso, em toda consulta, me 
ofereciam a opção de abor-
tar legalmente, justificando 
que evitaria sofrimento para 
ele e para a família. Mas, 
por princípios cristãos, eu 
nunca aceitei e sempre falei 
que o único que pode tirar 
a vida é Deus”, contou a 
mãe. “Em 6 de setembro de 
2020, Théo nasceu de oito 
meses e passou 32 dias na 
UTI (Unidade de Tratamen-

to Intensivo) entre a vida 
e a morte. Nesse período, 
ele foi diagnosticado com 
hidrocefalia. Foram dias 
difíceis, mas com a graça de 
Deus conseguiu sobreviver”.

Após Théo ter sido esta-
bilizado, foi preciso fazer 
uma cirurgia para colocar 
uma válvula para tratar da 
hidrocefalia. “Mas a opera-
ção não deu certo porque 
além de sugar o líquido da 
cabeça, sugou o sangue, 
causando hemorragia. Ele 
ficou mais sete dias na UTI, 
a válvula teve que ser fecha-
da e, depois de 15 dias, foi 
reaberta, quando começou 

a funcionar normalmente.” 
Com os problemas no nas-

cimento, a família passou a 
ter como tarefa do dia a dia 
reduzir o desconforto do 
bebê e auxiliar no cresci-
mento. “Por causa da hidro-
cefalia e da hemorragia, meu 
filho precisa de muito estí-
mulo para se desenvolver 
(visão, olfato, paladar, parte 
motora e de estabilidade e 
firmeza dos ossos). O médico 
neuropediatra solicitou o 
carrinho postural para evi-
tar um problema na coluna 
espinhal (entortamento), 
que prejudicaria o Théo”.

O Théo precisa de cuida-

dos 24 horas, o que impede 
a mãe de trabalhar, reduzin-
do as condições da família 
em comprar o aparelho. 
Em casa, somente Itamar, o 
pai de Théo, trabalha, mas 
com um salário que, segun-
do Jenilza, “mal dá para as 
despesas da casa. Por isso, 
peço ajuda de todos para 
poder dar um conforto, um 
melhor desenvolvimento 
para Théo”.

A vaquinha virtual para 
garantir apoio à família 
que tenta comprar o apare-
lho pode ser acessada por 
meio do link vakinha.com.
br/3074662.

(12) 99148-2196

Foto: Bruna Silva

Isael Domingues expande atendimento 
com novo Ambulatório de Saúde Mental
Espaço, que iniciou atividades, busca atender casos graves e persistentes de transtornos psicológicos 

Expandindo as ações de 
saúde, o prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), inaugurou, no último 
dia 26, o Ambulatório de 
Saúde Mental, ao lado do CEM 
(Centro de Especialidades 
Médicas). A unidade atenderá 
pacientes vindos da rede de 
atenção básica.

O objetivo do espaço é ofere-
cer atendimento aos morado-
res, além de ofertar acompa-
nhamento clínico e reinserir 
os usuários aos ambientes de 
convívio social, como o traba-
lho, assim como fortalecer os 
vínculos familiares e estimular 
o exercício dos direitos civis.

A secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, explicou que 
a unidade é essencial para 
o tratamento de casos leves 
de saúde mental. Segundo 
ela, os pacientes atendidos 
virão encaminhados pelas 
Unidades Básicas de Saúde 
e posteriormente voltarão a 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

serem atendidos nos próprios 
bairros como continuidade 
dos tratamentos. O Ambula-
tório de Saúde Mental está 
localizado estrategicamente 
próximo ao Pronto Socorro, 
pois caso haja a necessidade, 
os pacientes poderão ser aten-
didos rapidamente. A rede de 
saúde conta com técnicas tera-
pêuticas como musicoterapia, 
dança circular e arteterapia. 

A inauguração reuniu au-
toridades do município como 
o presidente da Câmara José 
Carlos Gomes, o Cal (Republi-
canos), além de secretários 
municipais. O novo espaço 
dialoga com o cenário atual. 
Segundo a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) mais de 18 
milhões de brasileiros sofrem 
de ansiedade, fazendo com 
que o Brasil se torne o “país 
mais ansioso do mundo”.

O prefeito destacou que 
a saúde é um tema amplo e 
prioridade em seu governo, 
uma vez que a criação de 
ambientes para o “desestresse 
da rotina diária” é essencial 
para a população. Ele lem-O prefeito Isael, durante evento de inauguração no ambulatório mental para rede municipal de Pinda

brou ainda que o cenário foi 
explicitado durante o período 
mais intenso da pandemia 
da Covid-19, ao longo das 
restrições de circulação, e 
enfatizou que é a missão do 
governo municipal. “A nossa 
meta é aumentar o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
da nossa cidade para que 
as pessoas vivam com mais 
qualidade de vida”, ressaltou 
o prefeito.

O próximo passo do Mu-
nicípio dentro desta pauta é 
a inauguração do Complexo 
de Saúde Mental Infanto-Ju-
venil, abrigando a nova sede 
do Caps (Centros de Atenção 
Psicossocial) infantil e o Am-
bulatório de Saúde Mental 
Infanto-Juvenil, prevista para 
acontecer em setembro deste 
ano. 

Com a inauguração, o novo 
Ambulatório de Saúde Men-
tal iniciou suas atividades 
na segunda-feira, dia 29. A 
unidade está localizada à rua 
Frederico Machado, no bairro 
São Benedito, próxima à Santa 
Casa de Misericórdia.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 335/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA 
ATENDER PACIENTES EM PROCESSO JUDICIAL, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 16/09/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 16/09/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 16/09/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 05/09/2022. 

 

Cruzeiro, 02 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO No 19/2022 PROC. No 419/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de
empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA VILA
PASSOS, a realizar-se às 09h30min do dia 11 de OUTUBRO de 2022, no Prédio
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração,
Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, no 625, Olaria -
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO No 20/2022 PROC. No 421/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para prestação 
de serviços de engenharia para obra de REFORMA DA PRAÇA CAP. MÓR MANOEL 
PEREIRA DE CASTRO na Rua Dom Bosco, s/no, Bairro Centro, Lorena, SP, a realizar-
se às 09h30min do dia 13 de OUTUBRO de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, no 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial No 23/2022 PROC. No 423/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de Preços para 
aquisição parcelada de emulsão asfáltica RR-2C que serão utilizados na pavimentação 
das vias urbanas do município e para atender as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 18 de 
Outubro de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, no 
625, Olaria -Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial No 24/2022 PROC. No 424/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de preços para 
contratação de serviços de hidrojato, autovacuo e vac-all com motorista e de microfilmagem 
e televisionamento de tubulação com operador pelo período de 12(doze) meses, a realizar-
se às 09h30min do dia 20 de Outubro de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão
Messias Ribeiro, no 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE No 21/2022 - PROC. No 283/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para exames audiológicos – Eletrodo para exame Bera, 
de foma única. Vigência: 06 (seis) meses.
CONTRATADA: RS INSUMOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 41.133.023/0001-51 - 
VENCEDORA DO ITEM: 01; VALOR TOTAL: R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos 
reais). DATA DE ASSINATURA: 02/09/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 12/2022 - PROC. No 220/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniformes para os profissionais da Saúde, da 
Prefeitura Municipal de Lorena, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição.
Prazo: 6 (seis) meses.
CONTRATADA: J. A. DELFORNO & CIA LTDA - CNPJ: 05.323.512/0001-
02 - VENCEDORA DOS ITENS: 02, 03 e 04; VALOR TOTAL: R$ 
26.730,00 (vinte e seis mil e setecentos e trinta reais)
DATA DE ASSINATURA: 02/09/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 15/22 – Proc. Lic. No 243/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição de material para sinalizar, interditar, 
organizar e auxiliar nas intervenções realizadas nas vias do município pelos agentes de 
trânsito, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
neste contrato e no Termo de Referência, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição, pelo prazo de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS EIRELI EPP; CNPJ: 34.369.780/0001-63- Vencedora do item: 9.
VALOR TOTAL: R$ 38.715,00 (trinta e oito mil e setecentos e quinze reais).
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 04 - Contrato 04/21– PP 73/20 – Proc. Lic. 512/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 05.460.736/0001- 66
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de um ponto 
de acesso à internet por quatro meses, com custo mensal de R$ 79,00 (setenta e nove 
reais). Essa alteração, no contrato que é de prestação anual, constitui-se em acréscimo de 
aproximadamente 0,61% (sessenta e um por cento) ao Contrato no 04/2021, decorrente 
do Processo Licitatório no 512/2020, Pregão Presencial no 73/2020, firmado em 06 de 
janeiro de 2021, nos termos previstos em sua Cláusula 4.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 
4.4 do contrato original, ficam acrescidos neste exercício fiscal o equivalente a R$ 316,00 
(trezentos e dezesseis reais) ao valor do contrato, destinados a alteração quantitativa, de 
inclusão de ponto para nova sede da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural:
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas relativas à
alteração do Contrato é de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor deste ano do contrato passará para R$ 190.486,00 (cento 
e noventa mil, quatrocentos oitenta e seis reais).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2022.

Descarte incorreto de lixo prejudica 
sistema de esgoto na área urbana

Para que o sistema de esgo-
tamento sanitário funcione 
de forma eficaz, além da 
infraestrutura adequada é 
imprescindível o uso correto. 
Nem todos os cidadãos com-
preendem que um vazamento 
de esgoto, rompimento de 
tubulação ou até seu retorno 
nas residências podem ter 
origem no mau uso da rede.

De acordo com dados do 
Instituto Trata Brasil, mais 
de 3 milhões de pessoas 

Da Redação
Piquete

possuem a prática de des-
carte irregular de lixo na 
rede. Fraldas descartáveis, 
absorventes, papel higiênico, 
embalagens plásticas, entre 
outros resíduos sólidos, são 
encontrados nas redes cole-
toras dificultando o processo 
de tratamento dos efluentes. 
O óleo de cozinha é outro item 
vilão dessa lista. Além dos 
problemas ambientais, todo 
o material excluso de forma 
irregular prejudica não ape-
nas o escoamento do efluente, 
como também pode provocar 
extravasamentos dentro das 
próprias residências.

A Águas Piquete, empresa 
do grupo Iguá e que opera 
o sistema de saneamento da 
cidade, dá algumas dicas para 
evitar problemas nas redes. 
Na cozinha, por exemplo, é 
muito importante que o óleo 
de fritura não seja descartado 
no ralo. Guarde-o em um reci-
piente e entregue a coleta de 
seletiva. Verifique, sempre que 
possível, a caixa de gordura 
de sua residência. O indicado 
é que haja uma limpeza peri-
ódica do equipamento. Após 
essa ação despreze o resíduo 
em um lixo comum. Além dis-
so, não jogue materiais como 

plásticos, cotonetes ou pre-
servativos no vaso sanitário. 

“Além dos riscos de rompi-
mento da tubulação interna 
de esgoto pelo entupimento 
na própria residência ou 
outro tipo de estabelecimen-
to, ainda há problemas de 
danificação da estrutura da 
residência como rachaduras 
nas paredes, muros e afun-
damento do solo. Nos casos 
mais extremos, quando a 
situação não é resolvida a 
tempo, podem ocorrer inclu-
sive desabamentos”, explica a 
diretora operacional da Águas 
Piquete, Mirian Guillen.

Caraguatatuba amplia assistência e atende 
mais de seis mil pessoas em situação de rua

Medida visa proteger população mais vulnerável; atenção redobrada no inverno

Com foco em proteger a 
população mais vulnerável, a 
secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania de Cara-
guatatuba promoveu, recen-
temente, a primeira Roda de 
Conversa sobre a População de 
Rua. Durante o evento, foram 
divulgados os dados de seis 
mil pessoas em situação de rua 
atendidas somente neste ano.

De acordo com os organiza-
dores, o evento buscou discutir 
sobre as ações desempenhadas 

Bruna Silva
Caraguatatuba

em 2022. “É preciso debater, 
discutir e informar a sociedade 
dos aspectos sociais que envol-
vem as pessoas em situação de 
rua, principalmente nesse perí-
odo em que as questões sociais 
decorrentes da pandemia se 
acentuam gravemente”, asse-
gurou a diretora da Proteção 
Social Especial de Caraguata-
tuba, Carmen Silvia.

O debate reuniu diversos 
setores da sociedade que traba-
lham diretamente com a causa, 
como representantes religiosos 
e associações. O evento foi mar-
cado ainda pelo lançamento da 
campanha “Melhor que mudar 

um momento é mudar a vida”, 
que busca conscientizar os mo-
radores locais sobre a relevân-
cia do acolhimento às pessoas 
em situação de rua. O principal 
objetivo é apresentar a melhor 
forma de colaborar, entrando 
em contato com serviços de 
abordagem social, como da 
Casa Cainho e a Restitui – Casa 
de Passagem. 

De janeiro a agosto deste 
ano, a cidade realizou mais 
de 1,5 mil acolhimentos e 
5,6 mil abordagens à popu-
lação de rua. O dado leva em 
consideração o levantamento 
realizado em colaboração 

entre o Creas (Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social) e as casas 
de acolhimento. Por outro 
lado, há alerta sobre os dados 
observados, uma vez que eles 
são maiores que o último ano, 
em que 1,2 mil atendimentos 
foram realizados em 3,5 mil 
abordagens.

Em caso de identificação de 
pessoa em situação de rua, o 
cidadão poderá acionar a Casa 
de Caminho pelo telefone (12) 
3887-6287, assim como a 
Restitui (12) 3600-2962 ou 
(12) 99753-0071, além do 
Creas (12) 3886-2956.
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Foto: Arquivo Atos

Na tentativa de inibir avanço da violência, 
Lorena volta a apostar Atividade Delegada
Policiais contratados pelo Município reforçam a segurança na cidade; programa é reativado após dois anos

Sexta cidade da região com 
mais vítimas de assassinato 
no ano, Lorena ganhou re-
centemente um reforço no 
setor da Segurança Pública. 
Intensificando o combate à 
criminalidade, a atuação de 
policiais militares contra-
tados através do programa 
Atividade Delegada ampliou 
o contingente da corporação 
na cidade.

Firmado em 3 de maio pela 
Prefeitura de Lorena e pelo 
comando do 23º BPMI (Ba-
talhão da Polícia Militar do 
Interior), o convênio da Ati-
vidade Delegada possibilita 
que o Município contrate de 
três a sete PM’s de folga para 
reforçar o efetivo diário da 
corporação na cidade. Com 
um teto de R$ 2,604 milhões, 
o contrato, válido até o início 
de maio de 2027, garantiu a 

Da Redação 
Lorena 

reativação do programa na 
cidade, que não ocorria desde 
14 de junho de 2020.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública de Lore-

na, Alfredo Pereira, a primeira 
“missão” dos contratados foi 
atuar na tradicional Festa da 
Padroeira, realizada entre os 
últimos dias 6 e 15 na região 

central da cidade. Para o chefe 
da pasta, a presença dos sete 
PM’s da Atividade Delegada 
contribuiu para o sucesso 
do esquema de segurança 

do evento, que não registrou 
nenhuma ocorrência grave.

O chefe da pasta explicou 
também que, atualmente, 
a maioria dos profissionais 
se concentra em ações de 
abordagem a suspeitos e de 
patrulhamento pela cidade. 
Simultaneamente, um dos 
PM’s atua no monitoramento 
de câmeras de segurança do 
COI (Centro de Operações 
Integradas).

Pereira apontou ainda os 
benefícios gerados pela reim-
plantação da Atividade De-
legada no município. “Além 
de efetivamente auxiliar no 
combate à criminalidade, o 
aumento do efetivo policial 
contribui para uma maior sen-
sação de segurança na cidade, 
podendo futuramente variar, 
de acordo com a necessidade. 
A média atual de contratados 
atuando diariamente é de seis 
PM’s. Estamos muito felizes 
com a retomada desse pro-
grama, que vem impactando 

Policial militar atua em atendimento de homicídio registrado em Lorena, que aposta na Atividade Delegada

positivamente nas ações de 
segurança tanto na região 
central como nos bairros mais 
afastados”. 

A reimplantação da Ativida-
de Delegada é uma das apos-
tas da atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), para 
tentar conter o aumento de 
assassinatos na cidade, que 
nos primeiros sete meses des-
te ano teve vinte moradores 
mortos. O montante supera 
em 150% o do mesmo período 
do ano passado, que foi de oito 
casos, de acordo com o levan-
tamento da SSP (secretaria de 
Segurança Pública do Estado).

O número coloca a cidade 
como a sexta com mais víti-
mas de assassinatos na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), sendo superada por 
São José dos Campos (31), Pin-
damonhangaba (24), Taubaté 
(24), Caraguatatuba (23) e 
Cruzeiro (23). 

Pinda registra 55
novos acidentes com 
escorpiões e acende 
alerta de risco à saúde

Acendendo o alerta, a secre-
taria de Saúde de Pindamo-
nhangaba identificou 55 ca-
sos de acidentes envolvendo 
escorpiões no último mês. O 
dado acompanha a elevação 
na incidência em todo o esta-
do de São Paulo, que triplicou 
nos últimos anos.

De acordo com a Prefeitura, 
a Vigilância Epidemiológica 
tem buscado controlar o nú-
mero de notificações, além de 
reforçar medidas preventivas 
e de conscientização da popu-
lação. Até o início de agosto 
foram 55 notificações, en-
quanto no último ano foram 
101, 115 em 2020, 132 em 
2019 e 149 em 2018.

Segundo o chefe de Divisão 
de Zoonoses, Ricardo Costa 
Manso, a busca ativa de 
escorpiões é feita em áreas 
infestadas ou que houve aci-
dentes. “Estamos entrando 
agora num período crítico 
em que a série histórica das 
avaliações epidemiológicas 
demonstra que os níveis de 
infestação começam a se ele-
var no mês de julho, época de 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

reprodução, com pico maior 
de ocorrências de aciden-
tes no mês de novembro”, 
alertou.

Para evitar que o vetor 
apareça, a orientação do 
Município é acondicionar 
o lixo em sacos plásticos 
para evitar moscas e baratas 
que servem de alimentos 
aos escorpiões, assim como 
manter jardim, quintais e 
terrenos limpos, evitando 
acúmulo de folhas ou en-
tulhos.

As autoridades municipais 
ressaltaram ainda que em 
caso de picada, o local deve 
ser limpo com água e sabão, 
aplicar compressa morna 
para alívio da dor e buscar 
atendimento médico rapi-
damente, principalmente 
em incidentes que envolvem 
crianças. “Em caso de aciden-
te com criança, a orientação 
é que seja encaminhada ao 
Pronto Socorro, ponto estra-
tégico que mantém soro an-
tiescorpiônico, assim como 
outros soros de tratamento 
a acidentes com animais pe-
çonhentos. Esse atendimento 
tem que ser realizado com a 
máxima urgência possível”, 
finalizou Manso. 

Orientação da Prefeitura para população 
é manter terrenos limpos e acondicionar 
lixos em sacos fechados como meio de 
combater o aparecimento de vetores

Escorpiões têm tirado o sono de moradores de Pindamonhangaba

Foto: Arquivo Atos

Prefeitura de Canas busca convênio 
para contar com Atividade Delegada 
Em caso de assinatura, PM's vão ampliar patrulhamento nas ruas em dias de folga 

A Prefeitura de Canas 
enviou para o Governo do 
Estado uma proposta para 
celebração de convênio 
com a Polícia Militar para 
a implantação da Atividade 
Delegada. Para definir a 
parceria, a prefeita Silvana 
Zanin (PDT), recebeu, no 

Andréa Moroni 
Canas 

gabinete, o tenente coronel 
da Polícia Militar, Sérgio dos 
Santos Junior, o subtenente 
Benedito Lima e o capitão 
Gustavo Ferreira. 

A Atividade Delegada é rea-
lizada por meio de um convê-
nio entre a Prefeitura e o Go-
verno do Estado de São Paulo 
para que policiais militares 
reforcem o policiamento na 
cidade durante suas folgas. 
Os policiais atuam de farda 

Na tentativa de garantir 
mais segurança aos mora-
dores do município, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
em parceria com a Câmara, 
adquiriu um drone e novas 
motocicletas. A medida é cus-
teada por meio de emendas 
impositivas, nos valores de 
R$30 mil e R$ 50 mil, dos ve-
readores Julinho Car (PODE) 
e Regininha (PL).

O montante foi o necessário 
para adquirir o drone e duas 
motos XRE trezentas cilin-
dradas Honda. A expectativa 
é que mais R$ 20 mil sejam 
enviados pelo parlamentar 
Gilson Nagrin (PP) para a 
aquisição de mais uma mo-
tocicleta. 

“Será mais um equipamento 
importante, inédito no muni-
cípio, que irá auxiliar a Defesa 
Civil e também a nossa GCM 
(Guarda Civil Metropolitana), 
proporcionando um trabalho 
diferenciado. Nosso drone, 
por exemplo, tem câmera de 
visão térmica que é uma solu-
ção segura e ágil para auxiliar 
a Defesa Civil em combate a 

Bruna Silva 
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queimadas e detectar pessoas 
com a temperatura corporal 
em lugares escuros e ermos”, 
lembrou o secretário de Se-
gurança Pública, Fabrício 
Pereira.

O drone que integrará o mo-
nitoramento municipal deve 

auxiliar nas ações integradas 
com a Polícia Militar. O equi-
pamento possui alto-falante, 
além de faróis que podem ser 
conectados e dão comandos 
em atividades policiais. A 
aquisição das motociclistas 
promete colaborar para o 

patrulhamento da GCM. O 
prefeito Isael Domingues (PL) 
destacou que os agentes estão 
cada vez mais equipamentos 
para proteger o patrimônio 
municipal, assim como os 
moradores de Pindamonhan-
gaba.

De olho nos índices criminais, Pinda reforça 
segurança com monitoramento por drone
Medida amplia estrutura para atender moradores; sistema está ligado ao CSI 

Sede da CSI, parte da estrutura implantada por trabalho de segurança na cidade; Prefeitura aposta em drones

Foto: Bruna Silva

e com equipamentos da PM.
A parceria resultará em 

mais policias nas ruas, ge-
rando mais segurança à po-
pulação. A documentação 
seguiu para a aprovação e 
a Atividade terá início após 
a formalização do pedido da 
Prefeitura.  “Não há um prazo 
determinado para o início, 
pois depende do trâmite do 
processo junto à Policia Mili-
tar e também da secretaria de 

Segurança. Porém, em média, 
leva de 1 a 2 meses para a ini-
ciação da atividade”, destacou 
o Município, em nota.

A Atividade abrangerá toda 
a cidade de Canas, porém será 
dada maior atenção ao entor-
no das escolas, zona rural e 
alguns bairros como CDHU 
Bela Vista e CDHU São Judas 
Tadeu. “Serão trinta vagas por 
mês para serem preenchidas”, 
segundo a Prefeitura.
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a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

Cruzeiro lança Programa Fila Zero para 
reduzir espera por consultas médicas 
Primeiras especialidades oferecidas são oftalmologia e cardiologia; 1,5 mil esperam por atendimento 

A secretaria de Saúde de 
Cruzeiro lançou na sexta-fei-
ra (2) o programa Fila Zero. 
O objetivo é zerar a demanda 
reprimida de esperas em vá-
rias especialidades médicas 
ofertadas no município, que 
foram se acumulando devido 
ao período de pandemia, 
quando houve diminuição 
de atendimentos.

A iniciativa foi testada por 
dois finais de semana, com 
a realização de mutirões de 
consultas de oftalmologia. 
Depois de uma análise cri-
teriosa, a pasta definiu que 
o projeto será realizado com 
mais frequência, atendendo 
outras especialidades.

O programa inclui agora 
a especialidade de cardiolo-
gia. Serão 75 consultas em 

Da Redação 
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sistema de mutirão realizado 
todas as sextas feiras de 
setembro, totalizando 375 
atendimentos. Somando-se 
às duzentas consultas de 
rotina, serão 575 pessoas 
passando pelo especialista.

Os mutirões e atendimen-
tos diários são realizados 
no AME (Ambulatório Mu-
nicipal de Especialidades). 
Devido aos dois anos de 
pandemia, com diminuição 
de atendimento e redução de 
equipe de trabalho, muitas 
consultas ficaram reprimi-
das. Dados da secretaria de 
Saúde apontam para cerca 
de 1,5 mil pacientes à espera 
de atendimento.

Nos dois primeiros muti-
rões pilotos, na área de of-
talmologia, a rede municipal 
atendeu 378 pessoas, sendo 
208 consultas no primeiro 
fim de semana e 170 no 
segundo. O recém-inaugurado AME de Cruzeiro, aposta da cidade para reduz tempo de espera por atendimentos

Foto: Divulgação PMC

A secretaria de Saúde de 
Cruzeiro afirma ainda, que 
além da cardiologia, a oftal-
mologia deve ser ofertada 
nesse sistema ao longo de se-
tembro. Todos os pacientes 
com consulta marcada serão 
previamente comunicados. A 
pasta lembra, porém, que os 
pacientes que são chamados 
para o mutirão são aqueles 
que já possuem consulta 
agendada e estão na fila a 
espera pelo atendimento.

Consultas – Os mutirões 
serão realizados à medida 
que os estudos da secretaria 
de Saúde forem concluídos 
em cada uma das especia-
lidades. Neste primeiro mo-
mento, a pasta vai trabalhar 
sob a demanda reprimida em 
oftalmologia e cardiologia. 
Posteriormente, com novas 
análises, abrirá também 
para outras especialidades 
médicas.

DRS descarta casos suspeitos de monkeypox em Lorena
RMVale tem 42 contaminações confirmadas; entre municípios com registros, São José lidera com 19 infectados 

A secretaria de Saúde de 
Lorena informou que deram 
negativas as duas suspeitas de 
monkeypox, conhecida como 
varíola dos macacos, na cidade. 
Os casos suspeitos, que tiveram 
os testes enviados para a DRS 
(Regional de Saúde de Tauba-
té), eram de uma criança de 
três anos e uma mulher de 47. 

Andréa Moroni 
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Segundo a secretaria de 
Saúde, até sexta-feira (2) 
não havia registro de novos 
casos suspeitos. De acordo 
com o secretário de Saúde, 
Adailton José Pinto, os hos-
pitais da cidade possuem um 
protocolo de atendimento 
e estão preparados para 
atender as pessoas que es-
tejam com suspeita da do-
ença. “Orientamos a todos 
que apresentarem essas 
erupções na pele, cansaço 

e febre, devem (sic) buscar 
atendimento”.

O governo estadual confir-
mou novos casos, e o número 
de pessoas infectadas pela va-
ríola dos macacos subiu para 
42 na região. A cidade com 
mais casos é São José dos Cam-
pos, que já tinha 16 casos da 
doença e confirmou mais três 
casos na quinta-feira (1). Com 
isso, os registros sobem para 
19 casos. Segundo a Prefeitura 
de São José, todos os pacientes 

infectados pela doença estão 
fazendo isolamento.

De acordo com a secretaria 
estadual de Saúde, além de 
São José dos Campos, foram 
registrados novos casos da 
doença em Caçapava, e houve 
o primeiro registro da varíola 
em Ilhabela.

Monkeypox – 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, pelo sistema 
respiratório ou pelos olhos, na-
riz e boca. Não é uma doença 
que se espalhe tão facilmente, 
mas pode, ao se encostar em 
roupas, lençóis e toalhas usa-
das por alguém com lesões 
de pele causadas pela doença; 
ao se 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 se-
xualmente transmissível, mas 
pode ser passado durante a re-
lação sexual pela proximidade 
entre as pessoas envolvidas. 

São sintomas o aparecimen-
to de lesões parecidas com 
espinhas ou bolhas no rosto, 
dentro da boca, mãos, pés, pei-
to, genitais ou ânus é principal 
sintoma da doença; caroço no 
pescoço, axila e virilhas; febre; 
dor de cabeça; calafrios; cansa-
ço e dores musculares.


