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COMPRA CERTA
New Creta 

Isael anuncia 
mil vagas
em creches
de Pinda
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A secretaria de Educação 
de Pindamonhangaba anun-
ciou, recentemente, o reforço 
de mais mil vagas em creches 
para a educação infantil. A 
ação será viabilizada através 
da inauguração de novas 
unidades de ensino nos bair-
ros Crispim, Cidade Nova e 
Jardim Regina.

Ubatuba avança 
saneamento 
básico com
R$ 46 milhões
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Depois de um investimento 
de cerca de R$ 21 milhões, 
a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo) avançou 
nesta semana para a última 
etapa da obra de ampliação 
da principal ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto) 
de Ubatuba, que atende 21 
mil famílias de imóveis na 
cidade.

Aparecida parada! Cidade teme 
não conseguir iniciar ano letivo
Crise administrativa com dispensa de contratados emperra atendimento em setores 
da Prefeitura e pode deixar 27 escolas fechadas, afetando cerca de seis mil alunos
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A falta de funcionários está 
prejudicando o atendimento 
em vários setores da Prefeitura 
de Aparecida. O prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(PODE), teve de exonerar car-

gos comissionados que foram 
considerados inconstitucionais 
pela Justiça. O Município tinha 
recorrido da decisão em várias 
instânciais judiciais, mas o 
recurso não foi aceito. Entre 

as áreas afetadas, a Vigilância 
em Saúde, Educação, Licitação, 
Comunicação, Defesa Civil. 
“O déficit é de cerca de cem 
funcionários. A situação pior é 
da Educação, porque eu estou 

com 27 escolas paralisadas, 
sem funcionários, e não tenho 
como abrir as escolas”, contou 
Piriquito. Na Educação, os 
principais cargos vagos são 
de diretores, vice-diretores e 

coordenadores. “São seis mil 
alunos que podem ficar sem 
aula porque não temos como 
abrir as escolas. A volta às aulas 
está comprometida”.

Flagrante de falha no asfalto da praça Arnolfo Azevedo; motoboys apontam falhas pela cidade, enquanto Prefeitura inicia megaobra na Vila Nunes

Foto: Francisco Assis

Em dia de protesto contra 
condição de vias, Lorena 
inicia recapeamento com
R$ 15,5 milhões investidos

Indignados  com a 
quantidade de buracos 
espalhados por aveni-
das e ruas de Lorena, 
motoboys e motoristas 
de aplicativo realizaram 
uma manifestação que Pág.  3

acabou em uma reunião 
com o prefeito, que ini-
ciou obras para recuperar 
o asfalto em todo o muni-
cípio. São R$ 15 milhões 
investidos.

Foto: Colaboração Bruno Motta

Jogadores se reúnem após partida contra o Flu; confronto marca despedida de campanha invicta do Atlético

Atlético Guaratinguetá dá adeus à Copa São 
Paulo com gosto de feito histórico no Dario

Após a histórica classifica-
ção para a segunda fase da 
Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior, o Atlético Guaratinguetá 
deu adeus à competição, nesta 
quinta-feira (12), em jogo 

eliminatório contra o Flumi-
nense. No tempo normal, o 
placar ficou no empate de 0 
a 0. A desclassificação veio 
nos pênaltis. Para a partida, 
que teve inicio às 15 horas, a Pág. 7

torcida aproveitou a entrada 
gratuita e compareceu em 
peso. Mais de sete mil torce-
dores estiveram no “Ninho 
da Coruja”.

Pesquisa em
Canas debate 
a realização 
do Carnaval
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A Prefeitura de Canas lan-
çou uma pesquisa nas redes 
sociais para saber o que a 
população pensa sobre a re-
alização ou não do Carnaval 
na cidade. A folia esse ano 
acontece entre os dias 18 e 
21 de fevereiro.

Lorena sedia 
torneio com
mais de cem
times de futebol
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Com o objetivo de contribuir 
para a revelação de novos ta-
lentos do futebol, a Prefeitura 
de Lorena anunciou na segun-
da-feira (9) que promoverá 
no fim deste mês um torneio 
que reunirá as categorias de 
base de 113 times, sendo um 
da Bolívia. 

Quase três meses após o 
início do contrato com o Estado 
para ampliação de atendimen-
tos a pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde), o Hospital Frei 
Galvão garante que tem cum-
prido o acordo e está ajustando 
o serviço mensalmente. Em res-
posta ao Jornal Atos, o diretor 

executivo do Hospital, Ricardo 
Godoy, confirmou que a uni-
dade passa por dificuldades 
financeiras, mas negou que 
as finanças tenham provocado 
prejuízo no atendimento dos 
pacientes das redes pública e 
particular.

Hospital Frei Galvão nega 
falência e prejuízo no 
atendimento a pacientes

Pág. 5

A Santa Casa de Lorena 
realizou, na última semana, 
a primeira captação múltipla 
de órgãos de 2023 através 
da OPO (Organização de 
Procura de Órgãos e Tecidos) 
do Hospital de Clínicas da 
Unicamp (Universidade de 
Campinas). Após a confir-

mação da morte cerebral 
do paciente, a equipe da 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) da Santa Casa 
acolhe a família para dar o 
diagnóstico e solicitar o con-
sentimento para a captação 
e doação dos órgãos.

Santa Casa de Lorena realiza 
primeira captação múltipla 
de órgãos para este ano
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A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) abriu concurso 
público para o preenchimento 
de trinta vagas nas mais diver-
sas áreas, e também cadastro 
reserva. As inscrições custam 
R$ 39 e podem ser feitas, até 
o dia 9 de fevereiro, pelo site 
omniconcursospublicos.com.
br. O diretor presidente da 

Codesg, João Vaz, explicou 
que o concurso é necessário 
para o preenchimento de va-
gas que surgiram no início de 
2022, quando a companhia 
assumiu a implantação do 
saneamento básico no mu-
nicípio através de contrato 
com a Saeg (Serviço de Água 
e Esgoto).

Codesg lança concurso para 
trinta vagas e cadastro reserva
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Equipe de cirurgia na Santa Casa de Lorena; ação comemora captação

Foto: Divulgação PML
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ENTRE O PASSADO 
E O FUTURO
Hoje, levantei-me com o firme 
propósito de não escrever mais, 
depois das cenas animalescas da 
invasão dos poderes na capital 
federal.
São mais de 20 anos de coluna, 
precisamente 23 anos, em que vi 
a esperança escorrer pelos vãos 
dos dedos.
Um sentimento de fracasso!
Se crescemos sobre certos 
aspectos econômicos, vivemos 
uma democracia sôfrega, um 
emburrecimento avassalador da 
sociedade.
A falta de educação, ética, res-
peito ao semelhante e ao cons-
truído.
Imaginar que os palácios dos 
poderes constituídos foram 
idealizados em um plano bai-
xo, sem muros e fortalezas, na 
sensibilidade do arquiteto, para 
que o povo visse através das 
vidraças as entranhas do poder 

e o fácil acesso na conquista da 
liberdade e na consolidação da 
democracia.
Palácios enormes e leves flu-
tuando na planície não inter-
ferindo na paisagem plana do 
planalto.
Impossível imaginar que o ar-
quiteto maior do país não dese-
nhou prédios para uma socieda-
de  retrógrada, atrasada.
Ele acreditava, como eu, em um 
país melhor, mais preparado, 
educado e evoluído!
Palácios que abrigam obras de 
arte de artistas brasileiros que 
projetaram o país mundialmen-
te sendo ultrajados, roubados, 
riscados a ponta de faca.
O interessante que os invasores 
não são os que invadem depó-
sitos de ossos, que moram nas 
ruas.
A grande maioria servidores 
públicos que moram na capital 
federal.
Um país tão promissor que se 
apresenta como o país que não 
deu certo.
É muito triste, decepcionante!
A praga maligna de Nelson 
Rodrigues a nos perseguir o 
complexo de “vira lata” que 
representa o que vivemos e nos 

espera o futuro.
O complexo de ‘vira-lata” vem 
do futebol, uma paixão brasilei-
ra que se apaga a cada campeo-
nato mundial de futebol.
A lembrança dos tempos mara-
vilhosos e de uma grande nação 
que se criava: a era Pelé!
O soco no ar com a mão fecha-
da, a marca de Pelé, um gesto, 
um grito silencioso, que repre-
sentava a marca do país liberto 
da escravidão, do colonialismo, 
a ausência  do racismo e viés de 
preconceito.
Da sua epopeia nos campos da 
Europa, defendendo o seu país, 
o apoteótico gol marcado aos 
17 anos na Copa da Suécia, em 
1958.
Pelé representava o Brasil mo-
derno, o novo, industrializado, 
de Brasília, Maria Ester Bueno e 
Eder Jofre, a juventude brasilei-
ra embalada pelos jovens cario-
cas de Ipanema: a bossa nova!
Era o Brasil que nos amávamos 

e acreditávamos que daria certo.
O mundo se reverenciava ao 
tropicalismo brasileiro e nos 
orgulhávamos de ser brasileiro.
No campo das lendas várias 
histórias sobre a presença de 
Pelé.
Em uma delas, interrompeu um 
conflito armado na Nigéria.
Interrompeu uma guerra civil!
Passou incólume no período do 
Milagre Brasileiro, da ditadura 
militar, apesar dos militares 
terem usado a sua imagem, 
principalmente, quando serviu 
o exército.
Pelé driblou esta fase como os 
seus dribles inexplicáveis em 
que usava a perna do próprio ad-
versário para fazer uma tabela.
Se saiu ileso!
Um gênio, simplesmente, que 
veio do nada e tudo conquistou.
Um brasileiro nato, exemplo 
para os seus semelhantes.
Apesar de sua vida particular 
cheia de percalços a sua imagem 
se manteve como um perdão do 
povo brasileiro.
Lembrar de Pelé e seu feitos 
e trazer à memória os últimos 
acontecimentos de Brasília, a 
pergunta sem resposta:
- Onde erramos!

 Um país tão promissor
que se apresenta como

o país que não deu certo!

“O fanatismo e a 
inteligência não 

residem na mesma casa”
Ariano Suassuna

Política a conta-gotas...
2024 será diferente

Pela nova legislação eleitoral que 
modificou a estrutura partidária para 
as próximas eleições municipais, 
em vez de 150% mais o número de 
candidatos por partido – de acordo 
com o número de vereadores da cada 
cidade, agora serão apenas 100% 
mais um. Ou seja, deverá diminuir 
a quantidade de legendas para pos-
tulantes às Câmaras e aumentar o 
cociente eleitoral.

Na pressão
Com a disciplina eleitoral redu-

zindo o número de legendas para 
candidato ao Legislativo, regulada 
pelo número de cadeiras nas Câ-
maras, em cidades como Pindamo-
nhangaba e Guaratinguetá – que 
persistem em ter apenas onze vere-
adores para tentar representar suas 
populações, o processo de reeleição 
será ainda mais difícil. Com a pa-
lavra, os respectivos presidentes...

Temporada de negócios
Que ninguém se surpreenda se na 

pressão interna e externa as Casas de 
Leis aumentem ao teto máximo suas 
vagas em plenários. Numa conta 
rápida, Pinda poderá ampliar para 
21 vereadores, enquanto Guará a 
19. Ah! Quem está aplaudindo essa 
situação futura são ‘os donos’ de 
partidos, em especial os pequenos, 
porque vão sobrar candidatos em 
quase todos os grupos políticos para 
negociar legendas...

Cada um que lute
Se aparentemente está difícil para 

o prefeito Isael Domingues segurar a 
atenção da população, mesmo com 
sua administração em alta – segundo 
pesquisas, cerca de 78% de aprova-
ção – imaginem o sufoco que o novo 
presidente do Legislativo, Norberto 
Moraes, vai passar para levantar a 
estima dos eleitores com relação à 
Câmara e não sucumbir na próxima 
eleição com uma ‘sobrecarga nas 
costas’. Acreditam pelas esquinas 
de Pinda que Norbertinho já sacou 
que ter vencido a presidência pode 
alimentar seu ego com a burguesia, 
porém, quem elege é a periferia, que 
está muito distante da Casa do Povo, 
que de povo só tem o codinome...

Queda de braços
Com a mudança no cenário fe-

deral refletindo nas lideranças de 
várias cidades, Pinda não foge à 
regra. O reeleito deputado federal 
Paulo Teixeira, 
do PT, promete 
todo empenho 
para passar o 
comando do 
partido local 
ao subsecretá-
rio municipal 
de Habitação, 
João Gontijo, 
por meio de quem faturou perto de 
900 votos no município. Dá para se 
imaginar como isso vai bagunçar a 
‘cozinha’ do Partido dos Trabalhado-
res do pedaço. Perguntem ao Vela!!!

Vai que rola!
De tanto o pessoal comentar e 

conjecturar a possibilidade de uma 
aliança majoritária entre Miguel 
Sampaio e Dani Dias para a tempo-

rada de caça aos votos do ano que 
vem, o falatório está tirando o sono 
de alguns concorrentes à Prefeitura 
de Guará, inclusive os da própria 
administração. Mesmo faltando (ain-

da) 129 semanas para as eleições, a 
dupla tem promessas antecipadas de 
apoio entre os investidores interes-
sados na continuidade da expansão 
da cidade, também a simpatia da 
periferia, da classe industrial, do 
agronegócio – isso inclui a zona 
rural.

Os meninos de Deus
Circula entre as rodas mais po-

litizadas da Praça de Guará que o 
prefeito Marcus Soliva tem ‘pisado 
em ovos’ quando o assunto é candi-
datura em 2024. Comenta-se que a 
cada semana surge uma possibili-
dade. A última seria os ‘meninos de 
Deus’ – um cruzamento ecumênico 
entre Regis Yasumura e Márcio 
Almeida. Anterior a isso, já rolaram 
rumores de Regis com João Vaz, 
depois com o antagônico Arilson. 
Boatos a parte, o plano de fazer uma 
pesquisa metodológica em março ou 
abril para definir ‘quem é quem na 
fila do pão’, é o mais coerente que 
se ouviu.

Prova de fogo, quer dizer...
...eleitoral – Em Caraguá, o 

prefeito Aguilar Junior estuda a for-
mação da ‘comissão de frente’ para 
tentar a sucessão no ano que vem. Al-

guns nomes são 
destaques em seu 
grupo político, 
entre eles Neto 

Bota – o mais 
votado para de-
putado na cidade 
– para enfrentar 
a concorrência que tem nome certo 
e cep postal, ou seja, Antonio Carlos, 
que teve seu aquecimento na eleição 
passada. Quem viver, verá!!!

40 alqueires em ação
Após idas e vindas às capitais – 

federal e estadual – o prefeito Anto-
nio Mineiro avançou na repatriação 
dos cobiçados 40 alqueires de área 
do INPE – às margens da Dutra. 
Esta semana foi decisiva, porque 
Mineiro conseguiu o aval da União 
e acertou os ponteiros com setor de 
Patrimônio do Estado. Segundo in-
formações do gabinete, pelo menos 
três indústrias sinalizaram investi-
mentos em Cachoeira Paulista. A 
ideia é transformar, a curto prazo, o 
local num moderno condomínio de 
empresas produtivas para fomentar 
a geração de renda e empregos. Em 
outras palavras, fazer caixa financei-
ro porque as dívidas são enormes!!!

Cadê o dinheiro?
Embora pouco divulgado, mas 

de conhecimento de alguns, chegou 
à Câmara mais uma das quatro 
contas da façanha, quer dizer, da 
administração Edson Mota, di-
retamente do Tribunal de Contas 
do Estado – rejeitada é claro – e 
tramita pelas comissões do Legis-
lativo de Cachoeira. Embaixo de 
todo sigilo possível, mas passivo de 
premiação, ganha um prêmio quem 
acertar o primeiro voto contrário ao 
Tribunal, a favor do ex-prefeito: 
Rodolfo Veterinário, Angela da 
Proteção ou o excepcional paladino 
da honestidade, Brejão! Façam suas 
apostas...

Carnaval & gratuidade
O prefeito Sylvio Ballerini quer 

quebrar o silêncio deixado nas ruas 
pelas escolas de samba de Lorena, 
nos dias de Carnaval. Este ano, 
ele quer ‘botar o bloco na rua’, 
quer dizer na Praça, a pedido de 
inúmeros moradores, como foi no 
passado. Sua equipe de governo está 
conversando com os carnavalescos 

sobre a possibilidade deles fazerem 
o espetáculo esse ano na gratuidade 
– já que nenhuma escola possui as 
CND’s necessárias para receberem 
verbas – e se organizarem para as 
futuras festas de Momo?

Clima de degola
Corre na boca pequena que o 

estoque de imosec – indicado para 
disenteria – nas farmácias próximas  
à Prefeitura de Lorena, foram a zero 
essa semana. Parece que os rumores 
de cortes no primeiro escalão do 
governo Sylvio Ballerini deu dor 
de barriga em gregos e troianos. O 
pessoal da praça aposta em quatro 
exonerações, enquanto o que se ouve 
pelos corredores do Paço Municipal 
é que a cabeça daquele ‘falciê’ já rola 
até o final de semana.

A voz do povo!
E por falar em Carnaval, a pre-

feita de Canas, Silvana Zanin, está 
consultando os moradores, através 
de pesquisa nas redes sociais, para 
saber se realiza o Carnaval este ano 
ou economiza os recursos para ou-
tros investimentos. Disseram que a 
oposição está de olho para saber em 
qual grupo vai desfilar: se a prefeita 
for contra a festa, eles serão favorá-
veis. E se ela for a favor, eles serão 
contrários ao desfile de Momo. 

De volta ao jogo
O ex-prefeito de Cachoeira Pau-

lista, Fabiano Vieira, desmentiu sua 
eventual participação num esquema 
eleitoral com a Motolândia, para 
fortalecer a retomada do poder em 
Silveiras. Fabiano esclareceu que 
não descarta concorrer na próxima 
eleição em sua cidade, mas que 
no momento está analisando um 
convite de filiação no PSD, pelas 
mão de Gilberto Kassab. Confirmou 
também a realização de algumas 
reuniões com um pessoal estreante 
na política com foco na futura Câma-
ra, que pretende ajudá-lo caso seja 
candidato a prefeito.

Fogo no parquinho
O mercado político ferveu nos 

últimos dias em Cruzeiro com o fe-
chamento da ESC/Esefic, deixando 
um rombo de mais de R$ 20 milhões 
nos cofres da Prefeitura. Até aí, ne-
nhum fato novo, porém, a mudança 
de discurso de alguns vereadores, 
que há exato um ano, criticavam a 
direção da escola, ameaçando pedir 
sua extinção, foi demais. Perguntem 
ao Diego Miranda, que teve essa se-
mana até vídeo divulgado nas redes 
sociais relembrando a controvérsia 
do passado em relação ao presente...

Porta dos fundos
Que o vereador Diego Miranda 

deverá encarar as urnas de 2024 com 
foco na Prefeitura, ninguém duvida, 
mas por qual partido, isso ainda 
é uma incógnita. Hoje o vereador 
preside o PSD de Cruzeiro, porém, 
com a migração do concorrente Kle-
ber Silveira para o mesmo Partido e 
com ‘as bênçãos’ de Thales Gabriel 
para sucessão, é possível que um 
entre pela porta da frente, enquanto 
o outro vaze pela do fundo.

Poleiro de pato é...
...no chão – Parece que o ano co-

meçou quente na Câmara de Cruzei-
ro com a definição de ‘quem é quem’ 
na lista dos benefícios. Disseram que 
os vereadores Higmar, Fafá e Diego 
Miranda – casualmente chegados 
numa oposição, não ficaram satisfei-
tos com os primeiros atos do novo 
presidente Gordo da Vila Batista, no 
quesito contratação de assessoria.

Não convidem para...
...a mesma picanha - Os médi-

cos que atendem na Santa Casa de 
Cruzeiro e o homem da faculdade!!!

João Gontijo

Miguel Sampaio e Dani Dias

Antônio Carlos

Neto Bota
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Falta de funcionários pode prejudicar as aulas em Aparecida
Crise administrativa com dispensa de contratados emperra Prefeitura, deixa 27 escolas fechadas e seis mil alunos afetados

A falta de funcionários está 
prejudicando o atendimento 
em vários setores da Prefeitura 
de Aparecida. O prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(PODE), teve de exonerar, em 
dezembro, os cargos comissio-
nados que foram considerados 
inconstitucionais pela Justiça. 
O Município tinha recorrido da 
decisão em várias instânciais 
judiciais, mas o recurso não 
foi aceito.

Entre as áreas mais afetadas 
estão a Vigilância em Saúde, 
Educação, Licitação, Comuni-
cação, Defesa Civil. “O déficit é 
de cerca de cem funcionários. 
A situação pior é da Educação, 
porque eu estou com 27 esco-
las paralisadas, sem funcioná-
rios, e não tenho como abrir 
essas escolas”, contou Piriquito.

Na Educação, os principais 
cargos vagos são de diretores, 
vice-diretores e coordenadores. 

Da Redação
Piquete

O prefeito Luiz Carlos de Siqueira, o Piriquito, que enfrenta problemas para iniciar o ano na administração

Defesa Civil, então, eu tive que 
pedir ajuda do Estado porque 
estamos no período de chuvas 
e Aparecida tem várias áreas 
de risco”, frisou o prefeito.

A Prefeitura enviou à Câma-
ra um projeto que autoriza a 
realização de um concurso 
público para o preenchimento 
das vagas em aberto, mas com 
o recesso do Legislativo, ainda 
não há data para a votação.  
“Quando eu assumi tinha um 
concurso em andamento da 
administração anterior, mas 
com a pandemia e as obser-
vações do Ministério Público, 
decidimos por cancelar e 
devolver o dinheiro das inscri-
ções. Eu encaminhei o projeto 
da reforma administrativa. 
A reestruturação criava 170 
cargos comissionados, sendo 
que 153 já existem, e duas 
secretarias, Esporte e Cultu-
ra, que foram desvinculadas 
da secretaria da Educação, 
aprovadas na Câmara, mas o 
Ministério Público considerou 
inconstitucional”.

“São seis mil alunos que podem 
ficar sem aula porque não 
temos funcionários para abrir 
as escolas. A volta às aulas está 
comprometida”, alertou.

Na próxima segunda-feira 
(16), o prefeito pretende rea-
lizar uma reunião com o setor 
jurídico da Prefeitura e da 
Educação para tentar encon-
trar uma solução emergencial. 
“Eu lamento tudo isso, estamos 
vivendo um período de judicia-
lização do poder público. Assim 
fica difícil governar, vamos 
tentar encontrar uma saída 
no Estatuto do Magistério para 
garantir o funcionamento das 
escolas”.

A cidade não tem feito atua-
lizações nas redes sociais dos 
projetos e ações do Município 
porque os funcionários do 
setor de Comunicação fo-
ram exonerados. Outro setor 
afetado foi a Defesa Civil. “O 
presidente da Defesa Civil era 
cargo comissionado e foi exo-
nerado, os demais membros 
são voluntários. Eu fiquei sem 

Divulgação PML

Em dia de protesto contra condição de vias, 
Lorena inicia megaobra de recapeamento 
Motoboys se reúnem com prefeito para abordar buracos que vem causando acidentes e prejuízos; 
trabalho de recuperação anunciado pelo Município conta com investimento superior a R$ 15 milhões 

Indignados com os inúme-
ros buracos espalhados por 
avenidas e ruas de Lorena, 
motoboys e motoristas de 
aplicativo realizaram uma 
manifestação e participaram 
de uma reunião na manhã da 
quarta-feira (11) com autori-
dades municipais. Atendendo 
a reivindicação das catego-
rias, a Prefeitura recebeu o 
grupo e revelou que iniciou 
na mesma data uma megao-
bra de recapeamento asfáltico 
e de drenagem, orçada em 
quase R$ 15,5 milhões.

Cansados dos transtornos 
com a condição do pavimento 
em Lorena, cerca de trinta 
motoboys e motoristas de 
aplicativo se reuniram na por-
ta da Câmara com o objetivo 
de solicitarem o apoio para a 
resolução do problema junto 
ao Executivo. Recebido pelo 
vereador Anderson Aparecido 
Pinto, o Careca da Locadora 
(PSDB), o grupo na sequência 
foi atendido pelo presidente 
Fábio Longuinho (PSD). Na 
ocasião, os trabalhadores 
descreveram as dificuldades 
vivenciadas pelas categorias, 
nos últimos meses, devido 
ao aumento do número de 
buracos espalhados pelo 
município.  

Um dos líderes do movi-
mento, o motoboy Rapha-
el Nunes, 39 anos, revelou 
que Longuinho orientou os 
profissionais a coletarem 
assinaturas para a criação de 
um abaixo-assinado, que será 
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Trabalho de recapeamento iniciado pela Vila Nunes; prefeito recebeu grupo de motoboys que protestaram

inserido em um ofício legisla-
tivo que será encaminhado ao 
Executivo. 

Logo após deixarem a Câ-
mara, os trabalhadores foram 
em comboio até a Prefeitu-
ra, onde foram recebidos 
pelo prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB). Nunes, que atua há 
três anos como motoboy 
e sustenta a família com o 
trabalho, revelou detalhes do 
encontro. “O prefeito explicou 
que as chuvas estão prejudi-
cando o andamento da opera-
ção tapa-buraco. Entendemos 
que a chuva atrapalha, mas 
isso não tira a responsabili-
dade da Prefeitura de ter que 
encontrar uma solução e de 
se planejar melhor. Pedimos 
também para que haja uma 
maior fiscalização em cima 
da Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo) e de suas 
terceirizadas, que costumam 
deixar as ruas irregulares e 
com buracos depois de obras 
no sistema de saneamento”.

O motoboy ressaltou que a 
atual condição das vias tem 
causado acidentes e prejuí-
zos financeiros à categoria. 
“Ontem mesmo um colega 
nosso sofreu uma queda por 
causa de buraco, e ele não foi 
o primeiro. As ruas esbura-
cadas também estragam as 
peças das motos e obrigam a 
gente a gastar com conserto. 
Se a condição das ruas não 
melhorar nos próximos vinte 
dias, novamente pediremos 
uma reunião com o prefeito. 
Essa não é uma causa somen-
te nossa e dos motoristas de 
aplicativo, mas também de 

toda a população que está 
sofrendo com essa situação”. 

Providências – Durante 
entrevista ao Jornal Atos, o 
chefe de Gabinete de Lore-
na, Bronson Heleno Corrêa, 
informou que na última quar-
ta-feira foi dado o pontapé 
inicial de um pacote de obras 
de recapeamento asfáltico 
e de drenagem que contará 
com um investimento de 

R$15,432 milhões, sendo 
R$ 15 milhões provenien-
tes de recursos estaduais e 
R$432 mil de contrapartida 
municipal. “Esse será o maior 
investimento da história de 
Lorena em recapeamento 
asfáltico. Essa ação vai re-
cuperar importantíssimas 
vias, sendo que a primeira 
contemplada é a avenida 
Targino Vilella Nunes, no 

bairro Vila Nunes. Os demais 
pontos serão recapeados no 
decorrer do ano, mas a velo-
cidade das obras dependerá 
das condições climáticas”, 
frisou Corrêa. “Enquanto as 
vias não são recapeadas, a 
Prefeitura intensificará a 
operação tapa-buraco”.

Corrêa afirmou que o Exe-
cutivo aumentará a fiscaliza-
ção em relação aos trabalhos 

da Sabesp e suas terceiriza-
das, exigindo que a Compa-
nhia garanta o fechamento 
adequado das vias após os 
serviços. 

Em nota oficial publicada 
no fim da tarde da quinta-fei-
ra (12), a Prefeitura informou 
que 13 vias serão recapea-
das. Além da Targino Villela 
Nunes, serão contempladas 
no Vila Nunes as avenidas 
Francisco Brasil e Papa João 
23. No bairro vizinho, o Vila 
Geny, serão atendidas as ruas 
Doutor João Pinto Nunes e a 
João Galvão de Franco Ran-
gel. No Bairro da Cruz, serão 
beneficiadas as avenidas 7 de 
Setembro e Nossa Senhora de 
Fátima, e a rua Expedicioná-
rio Genésio Valentim Corrêa. 
No bairro Santo Antônio, rece-
berão melhorias as avenidas 
Antônia Haddad e Coronel 
Marciano. As demais três 
avenidas inclusas no pacote 
são a Marechal Argolo, no 
bairro Vila Passos, Oswaldo 
Aranha, no bairro Vila Zélia, 
e Tomás Alves Figueiredo, no 
bairro Vila Hepacaré.

Além da construção de 
um muro de contenção na 
rua Carlino Luiz dos Santos, 
no bairro Santa Edwiges, 
o pacote de obras prevê a 
modernização dos sistemas 
de drenagem de três vias, a 
alameda Geraldo Ferraz Filho, 
no Vila Passos, a avenida Jo-
aquim Cardoso Machado, no 
Vila Geny, e a Vila Rosa no 
Vila Hepacaré.

A expectativa é que as 
obras do pacote sejam con-
cluídas em um prazo de até 
um ano.

Pinda anuncia mil novas vagas em creches
Sistema que atende 14,4 mil alunos na educação infantil passa por planejamento 
para ampliação de estrutura; voltas às aulas programadas para o próximo mês

A secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
anunciou, recentemente, o 
reforço de mais mil vagas 
em creches para a educação 
infantil. A ação será viabili-
zada através da inauguração 
de novas unidades de ensino 
nos bairros Crispim, Cidade 
Nova e Jardim Regina. 

Ao todo, a pasta estima 
que neste ano serão 14,4 
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mil alunos na educação 
infantil, pré-escola e ensino 
fundamental. Deste mon-
tante, mais de cinco mil são 
crianças de até três anos de 
idade. “Neste período de fé-
rias escolares, é o momento 
que realizamos melhorias 
estruturais nos prédios para 
qualificar ainda mais o ser-
viço oferecido à população. 
Da mesma forma, o calen-
dário dos profissionais da 
educação também se inicia 
antes, com a direção e os 
professores trabalhando 

na programação das aulas, 
com o planejamento das 
atividades do ano, debatendo 
temas, e tudo conforme as 
determinações do Ministério 
da Educação e secretaria 
Estadual de Educação”, en-
fatizou a secretária Luciana 
Ferreira.

A expectativa é que ainda 
neste primeiro semestre 
os centros municipais de 
educação infantil dos bair-
ros Crispim, Cidade Nova e 
Jardim Regina sejam entre-
gues, além de mais um no 

Foto: Divulgação PMP

Creche da rede municipal de Pinda; mais de mil vagas abertas no ano

Araretama, e uma na sede 
da secretaria de Educação. 
Dessa forma, serão ofertadas 
mais mil vagas à população. 

O ano letivo em Pinda-
monhangaba está previsto 
para começar no dia 8 de 
fevereiro. As inscrições para 
os CMei’s serão abertas a 
partir do próximo dia 23. Os 
interessados devem acessar 
o site educapinda.net.br e 
fazer o cadastro. A liberação 
de vagas obedecerá a crité-
rios técnicos, priorizando as 
famílias que mais precisam.

Foto: Arquivo Atos
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CONVÊNIOS MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a  

maior rede de Convênios Médicos 

da região, com ampla assistência 

e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de Especialidades;

Centro de Diagnóstico por Imagem;

Clínica Emília.

Foto: Divulgação SCML

Santa Casa de Lorena realiza primeira 
captação múltipla de órgãos de 2023
Hospital captou cinco órgãos para pacientes da lista de espera do SUS; sistema é monitorado no país

A Santa Casa de Lorena 
realizou, na última semana, 
a primeira captação múltipla 
de órgãos de 2023 através da 
OPO (Organização de Procura 
de Órgãos e Tecidos) do Hos-
pital de Clínicas da Unicamp 
(Universidade de Campinas). 

Após a confirmação da 
morte cerebral do paciente, 
a equipe da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) da Santa 
Casa acolhe a família para 
dar o diagnóstico e solicitar 
o consentimento para a cap-
tação e doação dos órgãos.

O trabalho da equipe do 
hospital possibilitará a doa-
ção de dois rins, um fígado 
e duas córneas. Os órgãos 
doados vão para pacientes 
que aguardam na lista de 
espera por um transplante. 
Essa lista é única, organizada 
por estado ou região e moni-
torada pelo Sistema Nacional 
de Transplantes.

Todo o procedimento foi 
garantido de forma integral 
e gratuita pelo SUS (Sistema 
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Equipes de captação e do centro cirúrgico; Santa Casa faz primeira captação múltipla de órgãos do ano

No Brasil, quem deseja 
ser um doador de órgãos 
pós-morte encefálica deve 
comunicar a família sobre 
essa vontade, pois somente 
os parentes podem autorizar 
a doação. “Pela minha experi-
ência, sempre que o paciente 
declara o desejo de ser um 
doador, a família respeita 
essa vontade e a taxa de re-
jeição acaba sendo menor”, 
afirmou Antônio Fernando.

O diálogo é essencial para 
permitir que cada vez mais 
pessoas voltem a desfrutar 
de uma vida confortável. A 
educação sobre o tema é fun-
damental para conscientizar 
a sociedade de que a morte 
cerebral é irreversível, e 
de que o país tem um dos 
mais rígidos programas de 
diagnóstico de morte en-
cefálica, estabelecido pelo 
CFM (Conselho Federal de 
Medicina) e chancelado pelo 
Ministério da Saúde. Além 
disso, os procedimentos 
ocorrem através de uma 
cirurgia tradicional e, ao fim 
do procedimento, o corpo é 
reconstituído, podendo ser 
velado normalmente.

Único de Saúde), responsável 
por financiar e fazer mais de 
88% de todos os transplantes 
de órgãos no país.

“Infelizmente, às vezes o 
paciente chega muito doen-
te e nós não conseguimos 
salvar, mas quando temos 
um diagnóstico de morte 

encefálica, temos também a 
possibilidade de salvar mui-
tos outros pacientes. Por isso, 
agradecemos não por nós, 
mas pelas inúmeras pessoas 
que estão precisando, expli-
cou o diretor clínico e presi-
dente da CIHDOTT (Comissão 
Intra Hospitalar de Doação 

de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes) da Santa Casa 
de Lorena, Antônio Fernando, 
médico intensivista, que é 
responsável técnico da UTI 
Adulto. “Só quem está fazendo 
hemodiálise, por exemplo, 
pode ter a real dimensão 
desse gesto de doação”.

Desde 2017, ano de fun-
dação da CIHDOTT, a equipe 
da UTI registrou 29 mortes 
encefálicas e seis captações 
múltiplas de órgãos (um 
percentual de 20%) que bene-
ficiaram até 24 pessoas. Em 
relação aos 23 óbitos sem o 
procedimento de captação, 
35% foi por falta de autoriza-
ção familiar e 65% por idade 
avançada ou comorbidades 
do paciente.

Referência mundial em do-
ação e transplantes de órgãos 
e tecidos, o Brasil é o segundo 
maior transplantador do 
mundo, depois dos Estados 
Unidos. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, de ja-
neiro a novembro de 2021 
foram realizados pelo SUS 
mais de 12 mil transplantes 
de órgãos.

Para quem está na lista de 
espera, a realidade é uma 
mistura de ansiedade e espe-
rança pelo dia em que a vida 
recomeçará. Dados recentes 
do SNT (Sistema Nacional de 
Transplantes) mostram que 
cerca de 34.830 pessoas 
ainda aguardam na fila por 
um transplante.

Lorena repassa R$ 264 mil para Projeto Maternar, da Santa Casa
Dinheiro é utilizado em implantação do Posto de Leite Humano; campanha Leão Solidário é ação de secretarias

A Prefeitura de Lorena con-
seguiu a captação de R$ 264 
mil por meio da Campanha 
Leão Solidário. Esse valor 
será repassado para o Projeto 
Maternar, da Santa Casa. 

A campanha Leão Solidário 
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por meio da reforma e am-
pliação da UTI Neonatal, 
Centro Cirúrgico, Central 
de Material Esterilizado e 
Posto de Leite Humano, que 
está em fase de implementa-
ção. Com essa captação de 
R$264 mil, a Santa Casa de 
Lorena iniciará a primeira 
etapa do projeto do Posto 
de Leite Humano.

é uma ação conjunta da Sads 
(secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social) e 
da secretaria de Comunica-
ção, criada em 2021, para 
incentivar a doação de parte 
do Imposto de Renda devido 
de pessoas físicas e jurídicas 
para o FMDCA (Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente). O dinheiro 

deve ser investido em projetos 
sociais que atendam crianças 
e adolescentes.

O repasse foi aprovado pelo 
CMDCA (Conselho Municipal 
das Crianças e Adolescentes), 
em outubro de 2022, e será 
realizado em breve. Foram re-
cebidas 58 doações, e o total 
arrecadado pela campanha 
Leão Solidário foi de R$ 322 

mil, entre pessoas físicas e 
jurídicas. 

A previsão é destinar a 
outras instituições, ainda no 
primeiro trimestre desse ano, 
aproximadamente R$ 200 
mil, a partir de valores arre-
cadados pela Campanha Leão 
Solidário e o saldo acumulado 
de doações e outras receitas 
do FMDCA. Essa destinação se 

dará a partir de um processo 
de seleção das entidades, 
por meio de dois editais. O 
repasse de todos os valores 
recebidos pelo programa é 
aprovado pelo CMDCA.

O Projeto Maternar, da 
Santa Casa, tem como ob-
jetivo oferecer um novo 
modelo de maternidade, 
mais segura e humanizada, 
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Foto: Leandro Oliveira

Hospital Frei Galvão nega falência e 
prejuízo no atendimento a pacientes
Diretoria de entidade, referência na RMVale, assegura manutenção de acordo com 
o Governo do Estado e garante melhoria no atendimento de pacientes da região

Quase três meses após o 
início do novo contrato com 
o Governo de São Paulo para 
ampliação de atendimentos 
a pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde), o Hospital 
Frei Galvão garante que tem 
cumprido o acordo e está ajus-
tando o serviço mensalmente. 
Em resposta ao Jornal Atos, o 
diretor executivo do Hospital, 
Ricardo Godoy, confirmou que 
a unidade passa por dificulda-
des financeiras, mas negou que 
as finanças tenham provocado 
prejuízo no atendimento dos 
pacientes das redes pública e 
particular.

O hospital encara dívidas 
há anos. Em 2018, foi divul-
gada pela então gestão que os 
débitos eram superiores a R$ 
70 milhões. Nesta semana, o 
diretor executivo do Frei Gal-
vão negou que o hospital possa 
decretar falência, ao responder 
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Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá; atendimento aos pacientes da região continua normalmente

ao Jornal Atos sobre esse risco. 
“Essa informação de decreto 
de falência vem desde que o 
hospital existe, e isso não era 
verdade antes, assim como não 
é verdade hoje”, destacou.

Outra informação obtida era 
de que o HFG precisou transfe-
rir pacientes da ala particular 
para outra unidade. Godoy re-
chaçou qualquer transferência, 
independentemente de o Frei 
Galvão estar ou não enfren-
tando desequilíbrio financeiro.

“O Hospital Maternidade 
Frei Galvão sempre passou 
por crise financeira, todos têm 
ciência disso, mas o hospital 
nunca precisou transferir pa-
cientes de nenhum local para 
nenhum lugar por ineficiência 
estrutural, ou qualquer outra 
que seja. O Frei Galvão sempre 
foi a retaguarda e o hospital 
de maior resolução do Vale 
do Paraíba, e continua sendo 
assim”, exaltou.

O HFG foi questionado, ain-
da, sobre as metas estabeleci-
das com o novo acordo com o 

governo paulista de Tarcísio 
de Freitas (Republicanos). O 
diretor da unidade afirmou 
que apenas em outubro deste 
ano, quando completam-se 12 

meses do início do acordo, será 
possível traçar uma avaliação 
se as metas foram ou não 
cumpridas. Segundo Godoy, o 
hospital vem se estruturando 

e cumprindo o contrato inicial 
com o Estado, e tem ajustado 
esse serviço mês a mês.

“Justamente porque em 
todo começo de contrato se 

tem uma produção menor, e 
depois você vai crescendo e 
vai fazendo essa compensa-
ção quando o hospital já se 
adequou a esse novo modelo 
de trabalho e serviço que está 
sendo prestado, existe um con-
junto de fatores que devem ser 
levados em consideração. Por 
isso existe essa avaliação mais 
extensa das metas”, destacou.

Histórico – Em outubro de 
2022 foi anunciado pela di-
reção do Hospital Frei Galvão 
que passaria a funcionar como 
um hospital “estruturante”, 
recebendo atendimentos re-
gionais e ampliando as condi-
ções para atender pacientes da 
Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba. A transformação 
do hospital em estruturante 
daria sequência ao projeto 
anunciado em 2021 pelo 
então governador João Doria 
(sem partido), de criação de 
um Hospital Regional do Vale 
Histórico, em Cruzeiro, com 
hospitais de base em Guaratin-
guetá e Lorena, transforman-
do as unidades e o Regional 
no ‘Tripé da Saúde’.

A secretaria de Saúde do 
Governo do Estado foi pro-
curada. Em nota, o Executivo 
paulista se limitou a destacar 
que “desde o mês de outubro, o 
Hospital Frei Galvão de Guara-
tinguetá possui convênio com 
o Governo que segue em vigor 
para garantia da continuidade 
de procedimentos realizados 
pela unidade na região.” 

Palestra aborda os benefícios da equoterapia para os autistas

Um grupo de pais e apoia-
dores de crianças com TEA 
(Transtorno do Espectro Au-
tista), batizado de “Universo 
do Autista”, promove neste 
sábado (14) a palestra “A im-
portância da Equoterapia para 
o autista”, com a instrutora e 
pedagoga Jordana Marcon-
des. A proposta é apresentar 
à comunidade como a prática 
pode auxiliar no dia a dia da 
pessoa com o transtorno. O 
evento está marcado para às 
16h, no Oratório São Luiz, na 
avenida Coronel José Vicente, 
nº 657. A palestra é aberta a 
todos os interessados.

Grazzy Santos é uma das 
organizadoras do grupo e 
enfatiza como a equoterapia é 
importante. “Sempre fazemos 
palestras com especialistas 
em tratamento da pessoa com 
espectro autista.  E como a 
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ros os benefícios da equote-
rapia para as crianças e ado-
lescentes com TEA. “A terapia 
ajuda na coordenação motora, 
foco, atenção, equilíbrio”. As 
aulas são ministradas na Equus 
Equoterapia & Equitação, em 
Lorena.

Guaratinguetá – O serviço 
de Equoterapia, que é reali-
zado pelo grupo Equoterapia 
Arte e Vida em Guaratinguetá, 
vai ser retomado. Depois de 
problemas com a diretoria, 
um grupo de pais assumiu a 
coordenação do projeto. Eles 
estão realizando campanhas 
de doação e vendas de rifa para 
manter a terapia no Recinto de 
Exposições.

Para ajudar o projeto, alguns 
haras da região vão alimentar 
os animais por 2 meses. Os 
atendimentos estão suspen-
sos desde 13 de outubro do 
ano passado, e devem voltar 
no dia 23 de janeiro. O pix do 
grupo para quem puder ajudar 
é arteevidaguara@gmail.com.

equoterapia é umas das indi-
cações para o TEA, pensamos 
em falar sobre a importância 
do tratamento para as pessoas 
com deficiência”, explicou.

A equoterapia é um método 
terapêutico físico, ocupacio-
nal e educacional que utiliza 
cavalos que servem para esti-
mular o desenvolvimento da 
mente e do corpo, melhorando 
as funções neurológicas. É 
indicado para pessoas que 
possuem deficiências físicas ou 
necessidades especiais, como 
síndrome de Down, paralisia 
cerebral, esclerose múltipla 
ou autismo.

Em Lorena, a terapia pode 
ser feita de forma particular ou 
através do convênio com a Pre-
feitura. “Existe uma parceria 
com a prefeitura, que assiste 
20 crianças e adolescentes. 
Para obter o tratamento gratui-
to é necessária a solicitação do 
médico e procurar a secretaria 
de Saúde”, informou Grazzy.

Ela lembrou que são inúme-

Evento no Oratório São Luiz, em Lorena, é aberto ao público e faz parte de ação organizada por famílias de pessoas com TEA
Foto: Reprodção EBC

Equoterapia é recomendada como ferramenta de trabalho de crianças com TEA; Lorena tem palestra
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Codesg lança concurso para 
trinta vagas e cadastro reserva
Prova escrita está marcada para o dia 5 de março, com divulgação 
de resultado esperada para 3 de abril; inscrições custam R$ 39

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) abriu concurso 
público para o preenchi-
mento de trinta vagas nas 
mais diversas áreas, e tam-
bém cadastro reserva. As 
inscrições custam R$ 39 e 
podem ser feitas, até o dia 9 
de fevereiro, pelo site omni-
concursospublicos.com.br.

O diretor presidente da 
Codesg, João Vaz, explicou 
que o concurso é necessário 
para o preenchimento de 
vagas que surgiram, no início 
de 2022, quando a compa-
nhia assumiu a implantação 
do saneamento básico no 
município através de con-
trato com a Saeg (Serviço de 
Água e Esgoto). “Como era 
uma obra emergencial, nós 
fizemos contratações tempo-
rárias por 12 meses, até que 
o concurso fosse realizado. 
Quando o processo for fina-
lizado, os trabalhadores tem-
porários serão dispensados e 
assumem os concursados”.

O concurso abre mais de 
trinta vagas para contratação 
imediata e a formação de 
cadastro reserva. “O cadas-
tro reserva é para posições 
que a Codesg possa ter que 
substituir, como em caso de 
aposentadoria e também 
de novas obras assumidas 

Andréa Moroni
Guaratinguetá

durante o ano de 2023 com 
a Prefeitura”, explicou João 
Vaz.

Entre as vagas oferecidas 
estão a de coletores de lixo. 
“A companhia é a operacional 
na coleta de lixo na cidade. 
Nós temos enfrentado proble-

mas com a falta de coletores, 
e isso deve ser resolvido com 
o concurso público”, contou 
Vaz.

A prova escrita do con-
curso está marcada para o 
dia 5 de março. “No edital 
estão elencadas as matérias 

exigidas para cada função. A 
prova prática, para algumas 
funções, será realizada entre 
23 e 26 de março. O resulta-
do final será divulgado no 
dia 3 de abril e, na sequência, 
faremos o chamamento dos 
classificados”, concluiu.

Foto: Reprodução PMG

Funcionários da Codesg durante obra em Guaratinguetá; concurso público é aberto para contratações

Orçado em R$ 46 milhões, trabalho de 
saneamento básico avança em Ubatuba
Ampliação da principal Estação de Tratamento de Esgoto entra na fase 
final; outras três obras devem ser concluídas até o mês de setembro

Após um investimento de 
cerca de R$ 21 milhões, a 
Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) avançou nesta 
semana para a última etapa da 
obra de ampliação da principal 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) de Ubatuba, que 
atende 21 mil imóveis. Além 
dessa melhoria, a empresa de 
economia mista prevê a entre-
ga neste ano da ampliação de 
uma rede coletora e de duas 
EEE’s (Estações Elevatórias 

Da Redação
Ubatuba

ETE Itaguá, que deverá ocor-
rer em breve, garantirá que a 
Companhia salte de 52% para 
64% de área de cobertura de 
coleta de esgoto em Ubatuba. 
A melhoria beneficiará, prin-
cipalmente, as famílias dos 
bairros Centro, Itaguá, Estufa 
1, Estufa 2 e Jardim Carolina.

Também previstas para 
serem entregues neste ano, 
porém apenas em setembro, 
as obras de ampliação da rede 
coletora da região central do 
município e das EEE’s Tamoios 
(rodovia) e Cristo (Itaguá) 
foram iniciadas em março de 
2022, e contam com um inves-
timento de R$ 25 milhões. As 

de Esgoto).
Em nota oficial, a Sabesp 

revelou que atingiu a última 
etapa do processo de mon-
tagem da nova estrutura da 
ETE do bairro Itaguá, o que 
propiciou o início da fase de 
testes. Iniciada em março de 
2020, a ampliação da estação 
de tratamento consiste na 
construção de quatro tanques 
reatores, extensão do tanque 
de contato de desinfecção e a 
implantação de um sistema de 
canalização, de cerca de 4,5 
quilômetros, que transportará 
parte do esgoto tratado até o 
deságue no Rio Grande.

O início da operação da nova 

unidades responsáveis pela 
transposição dos resíduos até 
a estação final de tratamen-
to viabilizarão a captação e 
encaminhamento do esgoto 
produzido nos imóveis do 
bairro Perequê-Açu.

Para a superintendência 
da Sabesp do Litoral Norte, o 
pacote de obras, que totaliza 
um investimento de R$ 46 
milhões, resultará “na melho-
ria da qualidade de vida da 
população e na preservação 
ambiental, dando ótimas con-
dições sanitárias e contribuin-
do para a saúde pública e para 
o fomento do turismo (trecho 
da nota)”.

Águas Piquete investe em equipamentos 
para auxiliar na desobstrução de rede
Investimento reduz tempo de serviço e proporciona maior satisfação do cliente

A Águas Piquete, empresa 
do grupo Iguá Saneamento, 
iniciou o uso de novos equi-
pamentos operacionais para 
agilizar as ações diárias 
e emergenciais nas redes 
de esgoto do município. A 
partir de agora, a empresa 

Da Redação
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utilizará dois equipamentos, 
uma mini retroescavadeira 
para acessar, mais rapida-
mente, as redes de esgotos; 
e um mini-hidrojato para 
executar limpezas preventi-
vas e realizar reparos corre-
tivos em redes e ramais que 
estiverem obstruídos.

Em especial, nessa época 
do ano, o volume de chuvas 
aumenta consideravelmen-

te o número de ordens de 
serviços (OS) para deso-
bstrução de rede. Outro 
problema são as residências 
que utilizam irregularmente 
a mesma rede para escoar 
água e esgoto, ocasionando 
transtornos como obstru-
ções, afundamento e trans-
bordamentos.

De acordo com a diretora 
operacional, Mirian Guillen, 

esses equipamentos contri-
buem para um resultado 
mais assertivo.

“Anteriormente todo esse 
trabalho era realizado ma-
nualmente. Com a aquisi-
ção desses equipamentos, 
a operação se torna mais 
eficiente, proporcionando 
segurança operacional e sa-
tisfação do cliente”, conclui 
Guillen.

A Águas Piquete comunica que fará uma interrupção programada 
no abastecimento de água do bairro Santa Isabel, no dia 16 de 
janeiro de 2023, a partir das 08h, para manutenção da bomba 
do Poço Santa Isabel. A previsão é que o abastecimento retorne 
gradativamente a partir das 16h do dia 16/01/2023.
Pedimos a compreensão dos clientes e reforçamos a importância 
do uso consciente da água para evitar desperdícios.  
Em caso de dúvidas e informações entre em contato com a Águas 
Piquete por meio do 0800 202 0120, WhatsApp 11 99809-4959.

COMUNICADO

     (12) 3152-5247ATENDIMENTO    horas24

GuaratinguetáLorena Piquete
(12) 98231-4762
(12) 99762-6199

(12) 99764-5690
(12) 99762-6199

(12) 99125-1308
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CADEIRA DE RODAS,
CADEIRA DE BANHO,
MULETA,
ANDADOR,
COLCHÃO D’ÁGUA,
DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, RAIO X,
DENTISTAS,
CONSULTAS GRÁTIS COM 
MÉDICO PEDIATRA,
(UMA CONSULTA POR MÊS)
CARRO SAÚDE
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, 
RAIO X,
DENTISTAS,
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PP Nº 29/2022 - PROC. Nº 531/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é 
Contratação de empresa para prestação de serviço telefônico móvel, na modalidade local 
e longa distância, para tráfego de voz, dados e acesso à Internet banda larga sem fio, 
através da tecnologia 3G/4G, mediante o fornecimento de celular smartphone, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, 
com emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo:
Empresa: EMPRESA TIM S.A. - CNPJ: 02.421.421/0001-11
Valor Total: R$ 211.680,00 (Duzentos e onze mil, seiscentos e oitenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2023

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIVA
Rua: Prof. Joaquim de Castro Netto no 455, CEP 12600000, CECAP-LORENA/SP 

Contato: (012) 98202-1381 - CNPJ:09.093.346/0001-56
CMAS:N025 - CMDCA:38/10 - U.P.M-Lei 3.2016/2009 - U.P.E-Lei 14.403

 Edital de Convocação para Assembleia Geral 
O Presidente da Associação Projeto Viva, no uso de atribuições legais, convoca 
a todos os Associados do Projeto Viva interessados para reunião especial, 
Assembleia Geral Ordinária. Para eleição dos seguintes cargos: Presidente, 
Vice Presidente, Secretário, Tesoureiro, Fiscal, para dar continuidade em nossa 
diretoria, a reunião será no dia 24/01/2023 às 19:00 na sede do Projeto Viva, na 
Rua Professor Joaquim de Castro Netto, n°455, Cecap, e após iremos empossar 
os diretores nos cargos falados.
Lorena. 02 de Janeiro de 2023.

Roberto César Ramos 
Presidente

A Prefeitura Municipal de Piquete
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2023 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, através de sua Pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2023, TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de 
acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do 
edital, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São 
Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 
Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@
piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.
sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. 
DATA: 31/01/2023. HORÁRIO: 10:00 horas. OC: 853300801002023OC00005 
(Ampla Concorrência) e (Cota Reservada). LOCAL: Sala de Reunião da 
Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro 
I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será 
realizada a sessão de abertura.  Piquete, 13 de janeiro de 2023. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI - PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 08/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, através de sua Pregoeira, torna público 
para conhecimento dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 08/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023, 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOPERATIVA, TIPO MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE PIQUETE, de acordo com especificações constantes no 
Anexo I - Termo de Referência do edital, a ser realizada por intermédio do 
sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras 
do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital poderão ser obtidas no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 
17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura 
para recebimento das propostas. DATA: 02/02/2023. HORÁRIO: 10:00 horas. 
OC: 853300801002023OC00003 e 853300801002023OC00004. LOCAL: Sala 
de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à 
Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, 
quando será realizada a sessão de abertura.  Piquete, 13 de janeiro de 2023. 

RÔMULO KASIMIERZ LUSZCZYNSKI - PREFEITO MUNICIPAL

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

 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 001/2023 - Edital nº 002/2023 – Proc. Adm. Mun. n° 009/2023 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIDERANDO-SE O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO NA TABELA 
DA MONTADORA, OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS 
PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 
PAULISTA/SP. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 30 de janeiro de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - SP, 
localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-
mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 002/2023 - Edital nº 003/2023 – Proc. Adm. Mun. n° 010/2023 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDAS 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ, AMBULÂNCIAS UTI E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO 
EDITAL. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 30 de janeiro de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - SP, 
localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-
mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 003/2023 - Edital nº 004/2023 – Proc. Adm. Mun. n° 011/2023 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por lote. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
(HARDWARE E SOFTWARE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 31 de janeiro de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - SP, 
localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-
mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 004/2023 - Edital nº 005/2023 – Proc. Adm. Mun. n° 012/2023 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 02 de fevereiro de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - SP, 
localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-
mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
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Com o objetivo de con-
tribuir para a revelação de 
novos talentos do futebol, a 
Prefeitura de Lorena anun-
ciou na segunda-feira (9) que 
promoverá no fim deste mês 
um torneio que reunirá as 
categorias de base de 113 
times, sendo um da Bolívia. 
Em sua terceira edição, o Lo-
rena Cup deverá contar com 
a presença de observadores 
técnicos de quatro tradicio-
nais clubes brasileiros. 

Segundo a secretaria de 
Esporte e Lazer, a compe-
tição, que será realizada 
entre os próximos dias 24 e 

Da Redação 
Lorena

29, reunirá cerca de 2,5 mil 
jovens atletas, divididos em 
oito categorias (sub-11 ao 
sub-18). Além de São Paulo, 
o campeonato contará com 
times da Bahia, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.

A novidade da edição deste 
ano será a participação de 
uma equipe estrangeira. Em 
2023, a Academia de Futebol 
Gran Moxos, da Bolívia, fará 
parte da competição.

A RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) será 
representada no torneio 
por quatro times, Base For-
te (Cruzeiro), Paulistinha 
(Guaratinguetá), Lorena 

Lorena sedia torneio de base com mais de cem times de futebol
Competição conta com equipes de vários estados e da Bolívia; atletas serão observados por “gigantes” do futebol

Futebol Clube e Prefeitura 
de Canas.  

A expectativa é que todas 
as delegações cheguem a 
Lorena na manhã do próxi-
mo dia 23 e participem da 
cerimônia de abertura do 
evento, às 20h, no CSU (Cen-
tro Social Urbano). O crono-
grama dos jogos deverá ser 
divulgado pela Prefeitura no 
início da próxima semana.

Além do CSU, as partidas 
serão realizadas no Campo 
do Brasil (Cidade Indus-
trial), Campo do Vera Cruz 
(Bairro da Cruz), Campo 
do Guarany Futebol Clube 
(Cidade Industrial), Campo 
do União Operária Futebol 
Clube (Centro) e Campo da 
Associação Desportiva São 

Foto: Bruno Motta

Atlético Guaratinguetá dá adeus à 
Copinha com gosto de feito histórico
Caçula do futebol na região perde nos pênaltis para o favorito Fluminense e é eliminado 
de forma invicta; Rocha e Carlito destacam trabalho dos garotos da Coruja do Vale

Após a histórica classifica-
ção para a segunda fase da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, o Atlético Guaratin-
guetá deu adeus à competi-
ção, nesta quinta-feira (12), 
em jogo eliminatório contra 
o Fluminense. No tempo 
normal, o placar ficou no 
empate de 0 a 0. A desclas-
sificação veio nos pênaltis.

Para a partida, que teve 
inicio às 15 horas, a torcida 
aproveitou a entrada gratui-
ta e compareceu em peso. 
Mais de sete mil torcedores 
estiveram no “Ninho da 
Coruja”. Mas se na arquiban-
cada a festa foi bonita, em 
campo a maior dificuldade 
para as duas equipes foi com 
a condição do gramado do 
Professor Dario Rodrigues 
Leite.

Com algumas oportuni-
dades e ritmo truncado, o 
jogo chegou a ter dois gols 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Jogo truncado e com boas chances no Dario; partida marcou despedida de campanha invicta do Atlético

da equipe carioca anulados, 
com marcação de impedi-
mento. Pelo lado do Atlético, 
uma chance clara de gol com 
o camisa 7, Medrado, ainda 
no primeiro tempo.

Com o empate no tempo 
regulamentar, o time de 
Guaratinuetá foi eliminado 
da Copinha por 4 a 2, nos 
pênaltis. Medrado e Felipe 
Gerber converteram para o 
Atlético, Riquelme e Khallyl 
erraram as cobranças. Pelo 
Fluminense, marcaram Ar-
thur, Jhonny, João Lourenço 
e Miguel. Apenas Freitas 
perdeu a cobrança, pelo 
tricolor carioca.

Apesar da eliminação, a 
torcida aplaudiu a atuação 
do Corujão do Vale no es-
tádio Professor Dario Ro-
drigues Leite. Após o jogo, 
o técnico Anderson Rocha 
conversou com a imprensa 
e destacou o trabalho dos 
jovens atletas. “Em quatro 
jogos, parece que vivemos 
um ano, os meninos tiveram 
muita intensidade. São três 

meses de trabalho e não é 
fácil colocar uma equipe em 
campo. Os meninos tiveram 
determinação, saímos invic-
tos da competição”, exaltou o 
técnico sobre o time estrean-
te no torneio. “Nós perdemos 
nos pênaltis para um gigante 
do futebol brasileiro, não é 
um grande, mas um gigante, 
que é o Fluminense. A base 
deles é fora de série, e nosso 
time jogou de igual para 
igual, com estádio lotado e a 
torcida (está) de parabéns”, 
enfatizou.

O presidente do Atlético 
Guaratinguetá, Carlito Arini, 
também atendeu aos jorna-
listas e fez um balanço da 
participação da equipe na 
competição. “Estamos tristes, 
perdemos uma classificação, 
mas por outro lado estou 
muito orgulhoso. Quem as-
sistiu pela televisão, ouviu 
pelo rádio, ou esteve aqui, 
viu um time aguerrido, um 
time que lutou, e saímos 
dessa Copinha invictos. 
Dentro dos noventa minu-
tos, não perdemos nenhum 
jogo”, frisou Arini, que com-
plementou ainda sobre a 
dificuldade de uma disputa 
de pênaltis.

Ainda na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, de acordo 
com uma divulgação nas 
redes sociais do prefeito 
Marcus Soliva (PSC), Gua-
ratinguetá vai sediar no 
sábado o jogo entre Goiás e 
Fluminense, às 15h, no Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite.

Sebastião (Cabelinha).
Além de ressaltar a im-

portância da realização do 
Lorena Cup, o secretário de 
Esporte e Lazer da cidade, 
Augusto Rédua, revelou 
que os jogos da competição 
serão acompanhados por 
observadores técnicos de 
grandes clubes do futebol 
nacional. “Até o momento, 
está confirmado que teremos 
as presenças de olheiros 
do Palmeiras, Fluminense, 
Grêmio e Internacional. Essa 
competição tem o intuito 
de promover o intercâmbio 
cultural e esportivo entre 
diversos estados, e também 
ajudar a revelar talentos 
para grandes equipes do 
futebol profissional”.

Foto: Divulgação PML

Lorena Cup contará com a presença de olheiros de grandes clubes

Canas faz pesquisa para decidir se realiza o Carnaval deste ano
Questionário apresentado à população pela Prefeitura está disponível até o final de semana nas redes sociais

A Prefeitura de Canas lan-
çou uma pesquisa nas redes 
sociais para saber o que a 
população pensa sobre a re-

Andréa Moroni
Canas

alização ou não do Carnaval 
na cidade. A folia esse ano 
acontece entre os dias 18 e 
21 de fevereiro.

O questionário, disponibili-
zado no Instagran e no Face-
book da Prefeitura, apresenta 
questões sobre se a cidade 

deve ou não ter Carnaval e, 
para quem responder positi-
vamente, pode opinar sobre 
qual seria o melhor horário. 

Segundo a prefeita Silva-
na Zanin (PDT), o principal 
objetivo da pesquisa é ouvir 
a opinião da população. 

“Terminamos recentemente 
uma festa de 17 dias no Natal 
que foi muito bonita, e nesses 
últimos dias, tenho ouvido 
de algumas pessoas que eu 
não deveria fazer a festa de 
Carnaval. Então, resolvemos 
fazer essa pesquisa”.

Desde a pandemia da Co-
vid-19, a Prefeitura não re-
aliza o Carnaval na cidade. 
“Usaremos a pesquisa como 
ferramenta para determinar 
nossa decisão, e em caso 
positivo, daremos início aos 
trâmites preparatórios para a 

realização do evento. A partir 
disso teríamos valores”, expli-
cou a prefeita.

A pesquisa pode ser res-
pondida até esse domingo, 
e o resultado deve ser di-
vulgado pela Prefeitura na 
próxima semana.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

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

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 consultas, 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.
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