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Como meio de promo-
ver a segurança pública no 
município, a secretaria de 
Segurança Pública de Pin-
damonhangaba reativou, 
nesta quinta-feira (9), a base 
comunitária da GCM (Guar-
da Civil Metropolitana) do 
bairro Araretama. Há cerca 
de um ano, o prédio que 
recebia policiais militares 
foi desativado, a pedido do 
Governo do Estado.

Neste novo sistema de 
segurança, os guardas civis 
poderão colaborar com ações 
de garantia de bem estar so-
cial. A intenção é aproximar 
a comunidade local à remo-
delação da GCM. Segundo a 

Prefeitura, a presença dos 
agentes no bairro promoverá 
a melhor sensação de segu-
rança e trabalho, uma vez que 
as atividades estarão integra-
das com a Polícia Militar por 
meio do programa Atividade 
Delegada. Recentemente, 
os guardas passaram por 
treinamentos e capacitações 
para receberem armamento; 
os equipamentos já chegaram 
para o uso. Além de prote-
ger o patrimônio municipal, 
os funcionários passarão a 
exercer ações de proteção ao 
cidadão, podendo ainda dar 
voz de prisão em situação de 
flagrante delito.

Araretama reativa base e passa a 
ser da GCM após período fechada
Prédio que pertencia à Polícia Militar faz parte de planejamento que promete segurança ao bairro
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Piorino e Isael, durante entrega de nova base da GCM no Araretama

Pronto Atendimento de Aparecida; leitos da Santa Casa estão escassos

Guardas, parte do efetivo que ganhou base para atuação em Pinda

A Prefeitura de Lorena deu início à distribuição da segunda parcela do Programa de Renda 
Emergencial Temporária nos primeiros dias de julho. A ação, parte do plano de atendimento 
às famílias carentes inscritas no sistema da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
deu sequência ao trabalho, chefiado pela vice-prefeita Marietta Bartelega (DEM), na tentativa de 
minimizar os impactos da crise do novo coronavírus.

Assistência, obras e planejamento: 
Marietta Bartelega destaca contra crise
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O governador Joao Doria 
(PSDB) anunciou, no início 
da tarde desta sexta-feira 
(10), que a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) segue 
na faixa laranja do Plano São 
Paulo. O novo período da 
quarentena tem validade até o 
dia 30 de julho. As atividades 
econômicas não terão avanço 

Região segue na fase 2 
da quarentena paulista

no índice de flexibilização, de-
vido aos números crescentes 
do confirmações da Covid-19 
na região. Além de serviços 
essenciais, seguem liberados 
para  funcionamento apenas 
concessionárias de veículos, 
escritórios, imobiliárias, lo-
jas de comércio em geral e 
shoppings.
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Com avanço da Covid-19, 
Aparecida busca leitos
e afasta volta do turismo

Com duas mortes confirma-
da por Covid-19 e a saúde à 
beira de colapso, Aparecida am-
pliou a discussão sobre as me-
didas para evitar o avanço da 
doença. Santa Casa e secretaria 

de Saúde abordaram os riscos 
enfrentados no município, que 
tem dois leitos livres e passa 
por pressão para flexibilização 
no turismo religioso.
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Após entrave 
jurídico, Guará 
retoma serviço 
da Zona Azul

A Prefeitura de Guaratin-
guetá confirmou que o esta-
cionamento rotativo voltará a 
funcionar no município em 20 
de julho. Após entrave judicial 
envolvendo a antiga prestado-
ra de serviços, AC Park e o Con-
sórcio Guaratinguetá Rotativo, 
formado pelas empresas ven-
cedoras da licitação pela nova 
Zona Azul, Interprint e Serbet, 
foi confirmado que o Consórcio 
vai iniciar as operações.

Potim inicia 
cobrança de 
IPTU 2020  
online

A Prefeitura Potim deu início 
à cobrança online do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano). A versão web é uma 
das novidades do serviço, 
que continua com a versão 
impressa. O imposto é a prin-
cipal forma de arrecadação do 
município para investimento 
em obras de infraestrutura 
como pavimentação e refor-
mas estruturais. Segundo a 
Prefeitura, os carnês serão 
distribuídos em agosto para 
todas as residências.
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Câmara barra 
Zona Azul e 
contratações 
em Lorena

Após um ano e três meses 
da aprovação do projeto, a 
Câmara de Lorena revogou 
a lei da Zona Azul na última 
semana. Por nove votos a seis, 
o estacionamento rotativo 
da região central da cidade 
segue paralisado. A Prefeitura 
garantiu que enviará um veto 
para barrar medida. Autor da 
proposta, o vereador Fábio 
Longuinho (PSD) justificou o 
projeto com questionamentos 
sobre a implantação do servi-
ço. Segundo o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), este 
projeto foi protocolado no dia 
10 de março. 
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Bastidores da PolíticaAtos e Fatos
“Ceticismo 
é um suicídio lento”

Márcio Meirelles  Ralph Waldo Emerson

E A GRIPEZINHA?
O vírus venceu o corajoso pa-

raquedista.
Paraquedista no sentido da sua 

formação profissional primeira.
Paraquedista, ou oportunista no 

cargo, o tempo dirá!
Seria ótimo, como presidente, 

além de mito, se tornar mártir da 
pandemia, para explicar para a 
sociedade os cuidados necessários 
para o combate do vírus.

E a chance de se tornar um herói 
nacional por ter vencido o dragão 
do mal!

Infelizmente, o presidente não 
acredita na pandemia, na ciência, 
nas orientações médicas, nos es-
pecialistas.

Tudo não passa de uma histeria 
provocada pela esquerda!

Poderia ser um excelente aliado 
ao combate do vírus, descrever 

os sintomas e o tratamento que 
recebeu que, lamentavelmente, a 
grande maioria dos brasileiros não 
estão tendo.

Se compenetrar de que não 
existe uma cura, um medicamento 
a disposição das pessoas, a vacina 
é uma grande incógnita já que o 
vírus é mutante.

A vacina precisa de tempo para 
se consolidar como um medica-
mento eficaz.

A recomendação dos especia-
listas: o afastamento – não isola-
mento social que leva à depressão 
-; o uso da máscara, lavar as mãos 
com sabonete, desinfetar os sapa-
tos quando for necessário sair de 
casa; passar mais tempo ao sol e 
evitar a aglomeração.

Por enquanto, é só isso que te-
mos de defesa ao vírus e não é tão 
difícil seguir estas regras.

Estas regras simples o presi-
dente não obedeceu e levou para 
a sociedade que o vírus só “pega” 
nos mais fracos.

A cesta de remédios para o 
combate ao vírus começando pela 
enigmática cloroquina, o dexa, 
corticoides, agora um vermífu-
go que custava quinze reais nas 
farmácias e drogarias custa no 
momento quarenta e cinco reais e 
sumiu do mercado. Ah! Ia esque-
cendo da erva cidreira ou capim 
santo!

A profusão de remédios sem 
comprovação de efeito e uma 
dúvida: o Covid não é um vírus? 
Virou verme?

Na verdade, tudo parece cômico 
se não fosse trágico.

Em resumo, tudo isso é falta 
de educação e quando falamos de 
educação não é só saber ler e es-
crever, fazer as quatro operações, 
mas ter a formação e a informação 
de como nos cuidamos. 

Lavar as mãos com sabonete, 
quem fazia?

Isto também é educação, cui-
dar-se, reconhecer sintomas, exa-
mes preventivos e exames anuais 
para conhecimento do seu estado 
físico e de saúde.

Grande parte dos mortos pela 
Covid tinha algum problema de 
saúde como pressão arterial, dia-
betes, arritmias e desconheciam 
estas doenças porque eram jovens.

Cuidar do corpo, uma forma de 
educação, é preservar a vida, evi-
tar transtornos familiares, custos 
hospitalares e a impossibilidade 
de saber efetivamente a causa do 

óbito e reduzir custos hospitalares 
de internação.

Outro aspecto não observado 
pelo presidente, o fato de de-
mostrar uma coragem aos seus 
eleitores esqueceu, ou ainda não 
alcançou este estágio de conheci-
mento, da possibilidade de ele ser 
o vetor transmissor.

A máscara é para me defender 
e defender os outros!

Infelizmente, os brasileiros 
não adquiriram esta sensibilidade 
(ou educação!) porque têm uma 
dificuldade de entender o que é 
um vírus. 

Nas escolas públicas os alunos 
não sabem o que é célula. 

Não têm aula de biologia por-
que não tem professor biologia!

Tomara que o presidente nes-
te período de isolamento, tenha 
tempo para pensar nas tarefas 
simples de prevenção do Covid, 
pelo “amor de Deus”, não confirme 
que foi uma gripezinha e que tirou 
de letra.

São mais de 60 mil brasileiros 
mortos.

Aproveite também para pensar 
em um ministro para a Saúde, 
pois presidente, uma das armas de 
combate é a coordenação sanitária 
e não logística do seu oficial de 
plantão.

Terá tempo também para pensar 
em um ministro da Educação, pois 
tem muito brasileiro que confunde 
engenheiro civil com cidadão, - 
como no caso do Rio de Janeiro, - 
engenheiro, e não atingiu o estado 
de cidadão.

A saúde e a educação é um ato 
de cidadania!

“O vírus venceu o corajoso 
paraquedista”

Lorena - Faltando 174 dias para o 
encerramento desta legislatura, boa parte 
dos eleitores conscientes perguntam o 
que mais de tragédia a atual Câmara 
pode proporcionar à cidade, uma vez que 
perdeu a legitimidade para fomentar o 
interesse da população em seus anseios 
básicos como: empregos - ela acaba 
de impedir a geração de 100 postos de 
trabalhos, anulando a Zona Azul; gestão 
- ela buscou impedir obras e constru-
ções de extrema necessidade; moral - a 
cidade toda, com perplexidade, assistiu 
um vereador difamar, da tribuna, uma 
advogada com a certeza de impunidade, 
como se não existisse Comissão de Ética.

Pindamonhangaba – Enquanto 
alguns prefeitos mal conseguem 
chegar a 10% do que foi prometido 
na campanha eleitoral de 2016, como 
aquele que prometeu recuperar uma 
desfalecida Santa Casa, há décadas 
sob intervenção, em Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues tem ido 
além do que se esperava em alguns 
dos setores da atual administração. 
Nesta quinta-feira, ele reativou uma 
antiga base da PM e implantou ali 
um centro de operação para a Guar-
da Civil Municipal, dando condições 
de ampliar e reforçar o combate à 
criminalidade.

A história se repete
É voz corrente pelas esquinas de 

Lorena que dos ex-vereadores que 
andaram a reboque do tal de Elci-
nho Vieira nos idos de 2008 a 2012 
– período em que ele cassou o Dr. 
Paulo Neme – nenhum sobreviveu 
na vida pública, inclusive o Mafú, 
até o momento. Apesar de ter feito 
um bom mandato, o então vereador 
do PV naufragou na eleição da 
época, perdendo com Elcinho em 
sua tentativa de ser prefeito para os 
votos brancos e nulos. Mafú, que já 
perdeu no pleito passado, corre o 
risco de não ter sucesso agora em 
15 de novembro, porque com tantas 
opções, foi se juntar novamente ao 
partido do ‘inho’...

Efeito colaterol
Com o episódio ‘Elcinho boca 

de trapo’ desmoralizando covar-
demente uma advogada na tribuna 
da Câmara, durante a sessão da 
semana retrasada, parece que o 
devaneio do filho do professor 
respingou em alguns colegas de 
Legislativo – ou melhor, em todos 
que assistiram o esculacho e fize-
ram ‘cara de paisagem’ diante da 
tragédia. A indignação foi geral em 
Lorena e região e, principalmente 
na Igreja do Evangelho Quadran-
gular – onde o pai da advogada é 
um dos pastores – que  pela ironia 
da ineficiência, o vereador Cleber 
Maravilha é membro. Parece que 
diante das evidências, o Maravilha 
vai ter que pedir voto em outra 
freguesia. Perguntem ao Capitão 
Moreno!!!

Mensagem cifrada
Afinal, o Sobrinho era sócio 

do Tio – conforme documentos 
nas mãos ‘daquele advogado’ – no 
início dos negócios? Ou se tratava 
apenas de um trabalho em família?

Denúncia
A campanha oficial nem come-

çou em Guará e já denunciaram no 
mercado político um dos candida-
tos à Câmara, agregado à Argus 
Ranieri, por aliciamento indireto de 
votos. Segundo a patuleia, alguém 
que incorpora o personagem Dona 
Hermínia teve vídeo viralizado nas 
redes sociais insinuando comércio 
eleitoral em cima de distribuição 
de alimentos.

Tragédia anunciada
Comenta-se pelos gabinetes da 

Câmara de Guará, que o vereador 
que denunciou no Ministério Públi-
co uma suposta farra da franquia de 
cargos na Codesg, tinha endereço 
certo, porém, acabou fazendo víti-
mas inocentes. Ou seja, atirou no 
que viu (a esposa de um ‘desafeto’ 
que pretende ser candidato) mas 
acertou em quem não viu (mais de 
cinco contratados legalmente em 
cargos aprovados pelo Legislativo, 
a pedido do Executivo). Se a ideia 
era acertar a esposa do secretário 
que foi agregada na autarquia, o 
‘tiro acertou o próprio pé’. 

Definição
Com a finalidade de não perder 

tempo, o prefeiturável Gustavo 
Zannin (PTB) anunciou esta se-
mana Ademar Ligabo – o Banana, 
como seu pré-candidato a vice em 
Canas. Enquanto Gustavo segue 
definido na majoritária, no palan-
que governista ninguém sabe ao 
certo se o candidato de Lucemir 
será Ricelly, Laerte ou Angelo Gla-
gia. No grupo de Naldinho, pelos 
comentários, parece que ficou de-
finida a ex-primeira dama, Silvana 
como pré-candidata a prefeita.

Propaganda enganosa
Corre na boca pequena de Pinda 

que o pré-candidato Herivelton 
Vela, do PT, poderá ser denunciado 

por propaganda enganosa, ao pro-
pagar na imprensa doméstica que 
injetou mais de R$ 100 milhões 
na economia da cidade, através 
‘do seu’ Sindicato. De acordo com 
as cabeças pensantes do mercado 
político, a eventual circulação de 
dinheiro – se é que chega a este 
montante, com toda certeza veio 
das indústrias do setor em respeito 
às obrigações trabalhistas, que pese 
o barulho do movimento sindical 
na portas das empresas. 

Ação global
Enquanto a concorrência ques-

tiona os ‘pormenores’ de Pinda, o 
prefeito e seu vice-prefeito correm 
contra o tempo para cumprir o 
combinado com a população nas 
eleições passadas. E pelo andar 
da carruagem está dando certo, 
para frustração da oposição. Além 
de avançar na zeladoria da cidade 
como – pavimentações, amplia-
ções e modernização de rotatórias, 
aberturas de avenidas, revitaliza-
ção de muitos espaços públicos, 
entre outras providências – Isael 
Domingues está focando nestes 
dias no bairro do Araretama, com 
o mesmo contexto de obras e ações 
que dedicou em Moreira César 
nos últimos meses. Esta semana, 
Ricardo Piorino cuidou pessoal-
mente da instalação da nova base 
da Guarda Civil Metropolitana no 
bairro, onde dezenas de agentes – 
quase todos armados – reforçarão 
a segurança da população.

Laços cortados
Comenta-se pelas esquinas de 

Potim que o grande desafio da 
prefeita Erica Soler em sua reelei-
ção sempre esteve mais próximo 
do que imaginava, sua equipe de 
trabalho. Enquanto muitos mira-
vam Emerson Tanaka a distância, 
descuidaram do vice, o Marcinho 
do Supermercado, que transitava 
na ‘intimidade’ da administração, 
ao ponto de mudar de grupo carre-
gado de informações e estratégias.

Pluralidade
Mesmo com a decepção da 

prefeita Erica Soler em perder seu 
atual vice para concorrência, o 
índice de apostas em sua reeleição 
em Potim está alto. Pelo que se 
ouve nos balcões da periferia, ela 
tem cinco opções para substituir 
o nome de Marcinho em sua ma-
joritária: Marcelo Mineiro, Pastor 
Chaminé, Geraldinho Duque, Dr. 
Marco Aurélio e Rogério Tigrão. 
Ah! Comenta-se ainda que até o 
concorrente João Luiz, do PSDB, 
estaria aguardando uma proposta. 
Durmam com esse barulho...

Donos da banca
Se eleição é sinônimo de mu-

dança no Legislativo de muitas 
cidades, parece que esta regra não 
se aplica na Câmara de Aparecida. 
De acordo com os ‘cientistas po-
líticos’ do pedaço, enquanto per-
manecerem alguns vereadores que 
praticamente têm ‘vagas cativas’ 
no parlamento municipal, dificil-
mente o percentual de novatos que 
ganham espaço nas legislaturas, 
conseguirão quebrar alguns para-
digmas e fazer a diferença positiva 
numa verdadeira Casa de Leis. 
Perguntem à Cida Castro!!!

Salvando a pátria
Por mais que a economia de 

Aparecida tenha estagnado em 
função da Covid-19, no que diz 
respeito aos cuidados com a po-
pulação no enfrentamento da 
pandemia, a prefeita Dina Moraes 
tem estado acima da média com a 
boa atuação de sua secretária de 
Saúde, Ana Carolina Sbrana. Sem 
aporte financeiro do Estado e com 
recursos municipais limitados, a 

secretária conseguiu através de 
parcerias com as cidades vizinhas 
de Potim e Roseira a montagem 
de 20 leitos de UTI na Santa Casa 
local para atender os pacientes.

Voto útil
Os governistas de Guará co-

memoraram os números de uma 
recente pesquisa que mostrou a 
boa avaliação da administração 
pública em vários setores. No 
entanto, observadores da política 
local não descartam a possibili-
dade dos eleitores que rejeitam o 
atual governo municipal migra-
rem como ‘voto útil’ a um dos 
concorrentes – independente de 
quem seja, apenas para ‘melarem’ 
a reeleição. Talvez isso explique 
o tom de crítica nos discursos de 
Argus Ranieri e as postagem de 
Junior Filippo puxando a memó-
ria da população ao seu período 
de prefeito!!!

 
Abandonando o barco

Quem anda pelas ruas de 
Ubatuba, com facilidade percebe 
o descontentamento dos eleitores 
com os vereadores, por mudarem 
de opinião e discursos com muita 
rapidez. O estranho, segundo a 
crítica, é que na última quarta-
-feira o presidente Silvinho Bran-
dão (PSD) anunciou que a Casa 
entrará em recesso até o dia 1 de 
agosto, contrariando sua palavra 
anterior que não haveria folga 
na Câmara Municipal. A decisão 
gerou uma enxurrada de críticas e 
perplexidade diante a decisão dos 
vereadores em “abandonarem o 
barco”, deixando a população “a 
ver navios”. Como disseram na 
própria Prefeitura, “depender do 
apoio da Câmara para atravessar 
este momento delicado que a 
cidade enfrenta, é quase impro-
vável...” 

Espiando o vizinho
Enquanto Délcio Sato (PSD) 

é “malhado” pelos moradores 
de Ubatuba, o prefeito da vizi-
nha Caraguá, o tucano Aguilar 
Junior, vem sendo elogiado pela 
sua atuação frente ao combate 
à pandemia. Afinal, foram in-
vestidos mais de R$ 17 milhões 
em modernização das principais 
unidades de saúde da cidade, via-
bilizando a criação de 134 leitos 
para o atendimento de pacientes 
com a Covid-19. Os politiqueiros 
da orla concluíram que ao contrá-
rio de Ubatuba, que aplicou mais 
de R$ 3 milhões num hospital 
de campanha desmontável, Ca-
raguá apostou na realização de 
suas principais unidades – que 
continuarão ativas após o fim da 
pandemia. Perguntem ao Nuno!!!

Fora de hora
Como se não bastasse o agra-

vamento do coronavírus em 
Ubatuba, os moradores ganharam 
mais um motivo para se preocupa-
rem: a demissão do experiente e 
renomado médico da Santa Casa, 
Júlio Ribeiro. Único cardiologista 
que atendia na unidade, Ribeiro 
publicou um vídeo nas redes 
sociais lamentando seu desliga-
mento, admitindo uma possível 
perseguição política. O médico 
demonstrou também preocupação 
com o sistema de saúde devido à 
falta de profissionais aos pacien-
tes vítimas da Covid-19. A notícia 
gerou críticas dentro da própria 
gestão do prefeito Délcio Sato 
(PSD), responsável pela adminis-
tração da Santa Casa. Até mesmo 
para aliados de Sato, a demissão 
de Ribeiro pode ter sido um “tiro 
no pé”, já que o vídeo publicado 
pelo médico gerou indignação 
no município, castigado pela 
pandemia.
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Com avanço de casos de Covid-19, Aparecida busca 
leitos e afasta possibilidade de retomar turismo

Com duas mortes confir-
mada por Covid-19 e rede 
de saúde à beira de colapso, 
Aparecida ampliou a discus-
são sobre as medidas para 
evitar o avanço da doença. 
Durante a semana, Santa 
Casa e secretaria de Saúde 
abordaram os riscos enfren-
tados no município, que tem 
dois leitos livres e passa por 
pressão para flexibilização 
no turismo religioso.

Registrando 63 casos, 114 
suspeitos e 28 pacientes re-
cuperados, a capital católica 
brasileira tem como refe-
rência para o tratamento 
de pessoas com Covid-19 a 
Santa Casa de Misericórdia 
do município, que atente 
também Roseira e Potim.

No começo pandemia 
(março), as vizinhas se uni-
ram e arcaram com uma 
ampliação de leitos, gerando 
mais vinte quartos, sendo 12 
para internação em enfer-
maria e 8 com respiradores 
e aparelhos para intubação.

Mas a estrutura não foi 
suficiente. No último final de 
semana, o hospital chegou 
a sua limitação e quatro 
pacientes tiveram de ser 
transferidos para o Hospital 
Regional de Taubaté.

A informação foi publica-
da na última segunda-feira 
(6) pelo administrador da 
Santa Casa, Frei Bartolomeu 
Schultz, em um post publi-
cado em seu perfil no Face-
book. “A Santa Casa de Mise-
ricórdia informa que dispõe 
de 10 enfermarias para a 
ala Covid, com 2 leitos cada, 
isso corresponde a 20 leitos. 
Destes leitos, 12 são clíni-
cos e 8 com respiradores. 
Vale ressaltar que quando 
os pacientes são suspeitos, 
não podem ocupar a mesma 
enfermaria. Isso acarretou a 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

necessidade de 4 pacientes 
entubados serem transfe-
ridos para Taubaté. Hoje 
estamos com 10 pacientes 
internados ocupando as 
10 enfermarias”, publicou 
o religioso.

Quatro  d ias  depo is , 
Schultz revelou que as 
transferências garantiram 
uma leve melhora no cená-
rio atual. “Hoje, nós estamos 
com oito pacientes interna-
dos. Destes oito, cinco são 
positivos e ainda temos 
quatro vagas de enfermaria 
para internações (...). Com 
essa crescente de casos, 
que vem acontecendo, e de 
pessoas suspeitas procuran-
do nossos hospital, a gente 
entende que isso tende a 
crescer daqui para frente”.

A informação do adminis-

João Doria mantém restrições em atividades econômicas e sociais da RMVale até o próximo dia 30
Fotos: Reprodução GESP

João Doria, que manteve a RMVale na Fase 2 do Plano São Paulo

O governador Joao Doria 
(PSDB) anunciou, no início da 
tarde desta sexta-feira (10), 
que a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) segue na faixa 
laranja do Plano São Paulo. O 
novo período da quarentena 
tem validade até o dia 30 de 
julho.

As atividades econômicas 
não terão avanço no índice 
de flexibilização devido aos 
números crescentes de confir-
mações da Covid-19 na região.

Além de serviços essenciais, 
o funcionamento apenas de 
concessionárias de veículos, 
escritórios, imobiliárias, lojas 
de comércio em geral e sho-
ppings seguem liberados. Cada 
município deve lançar seu 
próprio decreto, estendendo 
a quarentena, com foco nas 
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atividades econômicas e regras 
de prevenção, como a obriga-
toriedade do uso de máscaras 
pelos funcionários e clientes 
(medida que passou a ter mul-
ta definida em lei estadual no 
último dia 2), funcionamento 
por apenas quatro horas di-
árias dos estabelecimentos e 
restrição do fluxo simultâneo 
de pessoas de até 20% de sua 
capacidade de lotação, estipu-
lada no AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros).

A cores (fases) de flexibiliza-
ção são definidas a partir de 
critérios como taxa de ocupa-
ção de leitos a cada cem mil 
habitantes, número de mortes 
e de internações causadas pelo 
coronavírus.

Os indicadores de saúde 
das 17 regiões de São Paulo 
são avaliados semanalmente 
pelo Estado, que em caso de 
melhora as autorizam avan-
çarem para a fase seguinte em 
14 dias. Em contrapartida, se 

os índices negativos se agrava-
rem, as regiões são obrigadas 
a regredirem uma fase em 
sete dias.

Contaminações – De acordo 
com os boletins publicados 
pelas prefeituras nesta quinta-
-feira (9), a RMVale já atingiu 
9.410 contaminações pelo 
novo coronavírus. A cidade 
com números mais elevados 
continua sendo São José dos 
Campos, que tem 4.022 casos 
positivos, 3.075 suspeitos, 
118 mortes e 2.652 pacientes 
recuperados.

Outro município com con-
dição preocupante é Pinda-
monhangaba, que passou por 
uma crescente dos números 
nas últimas semanas. Com 
335 contaminações, a cidade 
tem 139 casos suspeitos, 96 
curados e 15 vítimas fatais até 
esta sexta-feira.

Guaratinguetá com 236 
confirmações, 128 suspeitos, 9 
mortes e 81 recuperados tam-

Região segue na fase 2 da quarentena paulista

trador do hospital foi con-
firmada pela secretária de 
Saúde Ana Carolina Sbrana.

Durante entrevista ao 
Atos no Rádio, a secretária 
explicou a avaliação de 
Frei Bartolomeu Schultz, 
sobre colocar dois pacientes 
suspeitos de novo coronaví-
rus juntos ou um suspeito 
com um confirmado em um 
mesmo ambiente. “A gente 
chegou no final de semana 
com uma situação mais 
agravada, porque recebe-
mos muitos pacientes sus-
peitos que precisaram ficar 
internados na enfermaria”.

Com o número de infec-
tados crescendo, a adminis-
tração municipal começa a 
buscar outras alternativas 
para melhoras a infraes-
trutura de atendimento. 

Pronto Atendimento de Aparecida que enfrenta superlotação; cidade registra primeira morte por Covid-19

Fotos: Marcelo A. dos Santos

bém preocupa, assim como 
São Sebastião, Ubatuba e Ca-
raguatatuba, todas no Litoral 
Norte.

A primeira tem 643 con-
firmações, 10 mortos e 476 
pessoas que venceram o vírus. 
Caraguatatuba, conseguiu 
recuperar 444 pacientes dos 
492 contaminados, enquanto 
Ubatuba, que tem números 
menores, com 216 casos po-
sitivos e 146 curados. As duas 
cidades têm 39 e 12 vítimas 
fatais respectivamente 

Entre as cidades menores, 
a evolução dos casos também 
preocupam, como Piquete, que 
chegou a 34 casos positivos, 
duas mortes e 25 recuperados 
e Lavrinhas, que tem 17 confir-
mações, 16 pacientes curados 
e uma morte confirmada.

O estado de São Paulo já 
registrou 349.715 casos e 
17.118 mortes, enquanto o 
país tem 1.759.103 confirma-
ções e 69.254 vítimas fatais.

Vagas na Santa Casa se esgotaram no final de semana; referência para Roseira e Potim, hospital tem estrutura escassa

Uma das opções é o prédio 
da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) 24 horas.

O empreendimento foi 
anunciado em 2013 e en-
tregue com um orçamento 

de mais de R$ 2,7 milhões. 
De acordo com a Ana Caro-
lina, o local aguarda uma 
autorização do Ministério 
da Saúde para que possa 
ser utilizado.

A Prefeitura especulou 
também a construção de 
um hospital de campanha 
em uma área cedida pelo 
Santuário Nacional, que 
tem fácil acesso à rodo-
via Presidente Dutra, mas 
segundo governo, o alto 
custo inviabilizou o projeto. 
“Nós tentamos buscar esse 
recurso junto ao governo 
do Estado de São Paulo, 
para que também seja um 
hospital regional e não só 
para nossa cidade, mas não 
evoluiu naquela ocasião”, 
destacou a secretária.

Além da batalha contra o 
novo coronavírus, a adminis-
tração também enfrenta a 
crise econômica gerada pela 
pandemia. No final de junho, 
a prefeita Dina Moraes Mo-
reira (DEM) assinou um novo 
decreto para a reabertura 
do maior templo católico 
do Brasil, que deve reabrir 
suas portas no próximo 
dia 28, mas com o cenário 
atual de aumento de casos e 
estrutura escassa na saúde, 
o posicionamento da cidade 
parece outro. “A própria 
reabertura está condicio-

nada à relação epidemioló-
gica do município. A gente 
está entrando na pior fase 
de contaminação da nossa 
região (...), então sabemos 
que neste momento não é 
possível, assim como no dia 
28 de julho também é uma 
previsão, e dependendo do 
que acontecer nos próximos 
dias, isso pode mudar, pois a 
prioridade é a saúde da po-
pulação”, frisou a secretária.

Nas ruas da cidade, a pre-
ocupação com o setor turís-
tico tem elevado as discus-
sões entre entidades para 
a reabertura do Santuário 
Nacional, que tem atividades 
paralisadas desde março. O 
anúncio do governador João 
Doria (PSDB), que manteve 
a região na fase 2 do Plano 
São Paulo, tornou mais 
difícil colocar em prática 
a proposta debatida entre 
Igreja e Prefeitura.

Antes da definição do Es-
tado, Ana Carolina já havia 
manifestado que a cidade 
poderia não seguir uma pos-
sível flexibilização dos setor. 
“... Aparecida não vai fazer 
nada que possa colocar em 
risco a saúde coletiva, então 
mesmo flexibilizando nosso 
município, entende que não 
é o momento de (sic)flexi-
bilizar, a gente vai manter 
fechado”.

Aparecida debate necessidades do 
turismo com Governo do Estado

A secretaria de Turismo 
de Aparecida se reuniu na 
última quinta-feira com a 
secretaria estadual do setor. 
O encontro virtual teve como 
pauta a discussão a retomada 
das atividades, solicitadas 
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pela Igreja e hoteleiros. 
De acordo com a Prefeitura, 

foram apresentadas soluções e 
inovações para o crescimento 
do turismo, com cases e ten-
dências atuais, com apresenta-
ção de um cenário para futura 
retomada.

Mesmo buscando saídas 
para auxiliar o turismo, a 
Prefeitura frisou o momento 

complicado com a crise, que 
impede a retomada, desta-
cando em nota que a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
se encontra na segunda fase 
(laranja) do Plano São Paulo, 
e que o turismo só poderá ser 
liberado na quinta fase (azul), 
que não tem previsão para ser 
implantada.

Aparecida abre inscrições para 62 moradias do CDHU no Santa Terezinha

Em conjunto com a CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo), a Pre-
feitura de Aparecida inicia na 
próxima segunda-feira (13), 
as inscrições para unidades 
habitacionais Aparecida-B, na 
avenida Alexandre César dos 
Santos Gregório, localizado no 
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bairro Santa Terezinha.
Para participar do processo, 

os interessados devem aten-
der os requisitos apresenta-
dos no edital de inscrição, que 
pode ser acessado no site da 
prefeitura de Aparecida, apa-
recida.sp.gov.br. O edital tam-
bém poderá ser encontrado 
impresso no Paço Municipal, 
Câmara, sede da Guarda Civil 
Municipal, Creas (Centro de 
Referência Especializado de 

Assistência Social), unidades 
Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) e Delegacia 
de Polícia de Aparecida.

Procedimento – O cadas-
tro deve ser realizado online 
pelo site cdhu.sp.gov.br até 
o próximo dia 22. Serão 
oferecidas 62 moradias. Ao 
acessar o site, o interessa-
do encontrará um banner 
“Faça agora sua inscrição”, 
de onde será direcionado 

à próxima etapa e sele-
cionar o empreendimento 
“Aparecida-B”. Na próxima 
página, o interessado deve 
selecionar a aba “Prefiro me 
inscrever pelo site”, clicar na 
opção “Inscrição” e seguir as 
orientações fornecidas pela 
página. O cadastrado recebe 
um código de acesso por 
SMS ou e-mail para que seja 
validado no menu “Validar 
código de acesso”.

Após a confirmação do 
código, será aberto um for-
mulário de inscrição que deve 
ser preenchido. Ao concluir o 
preenchimento, o cadastrado 
recebe, por e-mail, os dados 
enviados e o número de ins-
crição.

A inscrição também pode 
ser efetuada, gratuitamente, 
pelo aplicativo Kaizala, dis-
ponível na Apple Store e Play 
Store. O morador deve fazer 

o download do aplicativo, 
acessar o grupo da CDHU pela 
opção “Aparecida-B”, clicar em 
“Tocar para começar” e em 
seguida, na aba “Inscrição”, 
para preencher os dados so-
licitados e receber o número 
de inscrição por e-mail.

Mais informações sobre o 
processo podem ser retiradas 
com a secretaria de Promo-
ção Social pelo telefone (12) 
3105-0714.
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Medida beneficia cerca de quinhentas famílias; obra 
tem expectativa de ser concluída no início de 2021

Prédio que pertencia à PM faz parte de esquema que promete segurança ao bairro

Piorino e Isael, durante entrega de nova base da GCM no Araretama; prédio desativado pelo Estado

Como meio de promover a 
segurança pública no municí-
pio, a secretaria de Segurança 
Pública de Pindamonhangaba 
reativou, nesta quinta-feira 
(9), a base comunitária da 
GCM (Guarda Civil Metropo-
litana) do bairro Araretama. 
Há cerca de um ano, o prédio 
que recebia policiais militares 
foi desativado a pedido do 
Governo do Estado.

Neste novo sistema de se-
gurança, os guardas civis po-
derão colaborar com ações de 
garantia de bem estar social. A 
intenção é aproximar a comu-
nidade local à remodelação da 
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GCM. Segundo a Prefeitura, a 
presença dos agentes no bairro 
promoverá a melhor sensação 
de segurança e trabalho, uma 
vez que as atividades estarão 
integradas com a Polícia Mi-
litar por meio do programa 
Atividade Delegada.

Recentemente, os guardas 
passaram por treinamentos e 
capacitações para receberem 
armamento; os equipamentos 
já chegaram para o uso. Além 
de proteger o patrimônio 
municipal, os funcionários 
passaram a exercer ações de 
proteção ao cidadão, podendo 
ainda dar voz de prisão em 
situação de flagrante delito.

O secretário de Segurança 
Pública, José Sodário, desta-
cou que houve pedidos para 

o Governo do Estado reativar 
a base da PM, que fica na ave-
nida Nicanor Ramos Nogueira, 
no Araretama, mas foram 
negados. Com a negativa, o 
prefeito Isael Domingues (PL) 
solicitou o suporte da GCM 
no local.

A administradora Renata 
Oliveira, 24 anos, mora no 
bairro e comemorou a implan-
tação da base. “A reativação 
da base no bairro será muito 
positiva pois ela ‘intimida’ as 
pequenas infrações, trazen-
do mais segurança para os 
moradores”, comentou. Para 
o prefeito, a ação mostra o 
avanço do investimento na 
segurança do município, com 
maior estrutura da Guarda. 

“Nossa gestão está dando 
todo o suporte para a GCM, 
que hoje tem uma nova atua-
ção, deixou de ser uma guarda 
patrimonial e passou a exercer 
uma função mais ativa e di-
nâmica, protagonizando nas 
ruas com os nossos valorosos 
policias militares, todos unidos 
com um só objetivo: deixar 
Pinda mais segura”, exaltou 
Isael Domingues.

Araretama reativa base e passa a 
ser da GCM após período fechada

Fotos: Divulgação PMP

Prefeitura inicia construção 
de centro comunitário no 
bairro Campinas em Pinda

Contanto com um investi-
mento de R$ 725 mil, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
iniciou na última terça-feira a 
construção do Centro Comu-
nitário do Bairro Campinas. A 
implantação do espaço público 
atende uma antiga reivindica-
ção de cerca de quinhentas 
famílias, que não contam com 
um local adequado para par-
ticiparem de atividades de 
convívio social. 
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Vencedora do processo lici-
tatório para a construção do 
centro comunitário, a empresa 
Marcondes Lima Engenharia, 
sediada em Pindamonhangaba, 
realizará até o fim desta sema-
na, as análises da topografia e 
solo do terreno, que definirão as 
dimensões das fundações que 
serão implantadas como base 
para a edificação do prédio.

De acordo com a Prefeitura, a 
unidade terá uma área constru-
ída de 430 m², possibilitando 
que os moradores do Campinas 
contem com salas de reunião, 

salão para assembleias e es-
paço verde para atividades ao 
ar livre.

Além de revelar a expectativa 
municipal para a conclusão do 
prédio, a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Franco, 
destacou a importância da 
ação. “Esta obra, que deverá ser 
finalizada no início de 2021, 
será muito importante para 
incrementar as atividades de 
convívio social no Campinas. 
Certamente quando acabar 
pandemia do novo coronaví-
rus, os moradores do bairro 

Sensor para medir poluição em área que receberá novo centro comunitário para famílias do Campinas

Fotos: Divulgação

Proprietários aguardam decisão do Estado para retornarem às atividades; empresas têm dificuldades para enfrentar a crise 

Isael e donos de salões e barbearias debatem pedido de abertura

Como forma de mediar a cri-
se, o prefeito Isael Domingues 
(PL) recebeu, nesta semana, 
profissionais de beleza da 
cidade junto ao Comitê de 
Enfrentamento a Covid-19, no 
Paço Municipal. O objetivo foi 
dialogar com os proprietários 
para buscarem saídas e reto-
marem os serviços.

Há um mês, o município 
atendeu ao pedido judicial 
para o fechamento de salões 
e barbearias, fato que indig-
nou diversos trabalhadores 
do ramo. Desde então, houve 
duas manifestações pelas ruas 
centrais e coleta de cerca de 
1.500 assinaturas num abaixo 
-assinado. Apesar dos empe-
nhos dos profissionais, até o 
momento as atividades estão 
impedidas.

Durante a reunião, a Prefei-
tura afirmou que protocolou 
no Tribunal de Justiça de São 
Paulo recurso contra a ação 
judicial que determinou o 
fechamento desses estabele-
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cimentos. Domingues ainda 
aproveitou o momento para 
enfatizar que “desde meados 
de abril, entendemos que os 
salões e barbearias, de for-
ma regrada e agendada, em 
nenhum momento iriam con-
tribuir para disseminação do 
vírus. Entretanto no começo 
de junho fomos surpreen-
didos com uma ação direta 
de inconstitucionalidade do 
nosso decreto e por força de 
lei fomos obrigados a seguir 
o decreto estadual”.  

Para o barbeiro Átila Eufra-
zio, de 35 anos, a reunião não 
foi promissora, pois “esperava 
algo mais”, mas ainda há a 
expectativa para uma nova po-
sição estadual acerca do Plano 
São Paulo. Os trabalhadores 

Centro comercial de Pindamonhangaba; empresários debatem nova flexibilização com Isael Domingues

Fotos: Bruna Silva
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terão um agradável ponto de 
encontro”.

O anúncio da realização da 
obra foi feito pelo prefeito Isael 
Domingues (PL) em fevereiro. 
Na ocasião, o chefe do Execu-

tivo destacou a necessidade 
da implantação da unidade, 
já que o Campinas era o único 
dos bairros mais populosos do 
município que não conta com 
um centro comunitário.

No fim do ano passado, a 
ausência de um estruturado 
espaço público de convívio foi 
tema de uma reunião entre 
líderes comunitários do Cam-
pinas e membros da Prefeitura.

esperam que a cidade avance 
para a fase amarela (em que 
as atividades poderão ser re-
tomadas) ainda nesta semana.

Eufrazio lembrou que diver-
sos colegas estão mal devido 
às situações causadas pela 
crise, tanto emocional quanto 
financeiramente. “E o aluguel 
e as contas vão chegando. 
Muitos não conseguiram re-
ceber (o auxílio emergencial), 
estamos trabalhando com 
arrecadação de alimentos para 
ajudar os colegas”. 

Como meio de colaborar 
com os colegas, ele mesmo 
se dispôs arrecadar manti-
mentos. Os interessados em 
ajudar podem entrar em con-
tato através do telefone (12) 
99152-0242.
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À frente do Programa de Renda Emergencial Temporária, vice-prefeita acredita no investimento de estrutura 
básica, apoio à população carente e plano de gestão econômica para obter crescimento no pós pandemia

A Prefeitura de Lorena deu 
início à distribuição da segun-
da parcela do Programa de 
Renda Emergencial Tempo-
rária nos primeiros dias de 
julho. A ação, parte do plano 
de atendimento às famílias ca-
rentes inscritas no sistema da 
Sads (secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social) deu 
sequência ao trabalho, chefia-
do pela vice-prefeita Marietta 
Bartelega (DEM), na tentativa 
de minimizar os impactos da 
crise do novo coronavírus.

Para distribuir a primeira 
parcela de R$ 122,42, em 
junho, o programa, que mo-
vimenta nas duas primeiras 
parcelas R$ 1,4 milhão de 
investimento municipal, havia 
rastreado mais de 5.841 famí-
lias, mas conseguiu chegar a 
5,2 mil, o que foi comemora-
do como um bom saldo por 
Marietta. “A conclusão geral, 
da primeira, foi um sucesso 
porque a maior parte das pes-
soas já está utilizando o auxílio 
da segunda parcela. Tivemos 
problemas de pessoas que 
faleceram, tivemos problemas 
de pessoas presas, reclusos e 
tivemos também pessoas que 
devolveram os cartões, o que 
devemos parabenizar. Quem 
fez isso, neste momento, não 
estão mais em vulnerabilidade 
social, então, quando chegou o 
cartão para essas pessoas, elas 
falaram não, muito obrigada. 
Isso mostra a responsabili-
dade das pessoas de Lorena”.

O programa pioneiro na 
região, que tem o objetivo de 
complementar o auxílio fede-
ral de R$ 600 e a distribuição 
de cestas básicas, é também 
uma estratégia para auxiliar 
a recuperação do comércio 
local. “A gente teve um retorno 
muito positivo do comércio, 
porque eu pedi para essas 
pessoas que recebem esse au-
xílio a utilizarem no comércio 
local e a gente tem tido vários 
relatos de comerciantes. Então 
isso é uma coisa muito boa, 
que podemos dizer que nosso 
plano foi um sucesso”, desta-
cou a vice-prefeita.

Marietta revelou que a Sads 
tem avaliado a condição dos 
assistidos e a possibilidade de 
ampliação do público assisti-
do. “Essas pessoas que tiveram 
direito estavam cadastradas 
até o dia 20 de março. É claro 
que a necessidade continua. 
Nós estamos ainda com muitas 
dificuldades, mas o momento 
mais crítico foi quando foi 
solto a primeira e segunda 
parcela, agora com essa flexi-
bilização econômica, as coisas 
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Assistência, obras e planejamento: Marietta 
Bartelega destaca Lorena contra crise mundial

estão fluindo melhor. É claro 
que o prefeito vai analisar isso 
com muita atenção a respeito 
de uma possibilidade de ter-
ceira ou quarta parcela. Mas 
é como eu digo, tudo tem que 
ser planejado, organizado para 
que as coisas aconteçam de 
maneira que a gente obtenha 
resultado positivo”, explicou.

Cenário social

A crise tem colocado em 
xeque o planejamento do setor 
público para o atendimento à 
população carente. Para a vi-
ce-prefeita, há necessidade de 
maior atenção para amenizar 
impactos sociais e ainda obter 
estrutura para atrair recursos.

Nós teremos uma sequência 
dessa crise mundial. Será do 
mundo para o Brasil, São Paulo 
e Lorena. Eu acredito que o 
nosso povo, especialmente no 
Brasil, é muito bom, é muito 
trabalhador, a gente cai, mas a 
gente levanta e consegue. Aqui 
em Lorena a intenção é man-
ter a atenção especial para o 
social. Teremos muitos planos, 
inclusive já entrando no meu 
pré-plano de governo, eu já 
estou com o site mariettabar-

telega.com.br, com um plano 
de governo participativo, um 
site sem burocracia. Eu preci-
so dessa participação popular 
para que a gente feche nosso 

plano de governo, com aten-
ção especial para o social. Se 
Deus quiser, no ano que vem, 
já vamos estar vivendo o fim 
da pandemia, mas teremos 

resquícios, então teremos sim 
que ter uma atenção para o 
social”.

Investir para atrair

Para poder fazer essa as-
sistência, a cidade precisa ser 
atrativa para receber recursos 
públicos e privados. Essa é 
a avaliação da vice-prefeita, 
que destacou o planejamento 
de Lorena, com ampliação da 
estrutura.

“Esse é o maior desafio, 
mas eu acho que Lorena é 
uma cidade que hoje está 
organizada, uma cidade que 
tem credibilidade atrativas. 
Estávamos prontos e veio a 
pandemia, então agora temos 
que unir forças, uma cidade 
só se torna convidativa, para 
que as empresas estejam 
juntas, quando conseguimos 
ter uma harmonia, Executivo 
e Legislativo. A gente trabalha 
junto em prol da população 
lorenense, com harmonia, 
porque não podemos ter essas 
brigas. Eu vou me pautar mui-
to nisso. Esse é o ponto crucial, 
é harmonia do Executivo com 
o Legislativo, com objetivo de 
trazer geração de emprego de 
Lorena, trazendo empresas”.

Estratégias implantadas no 
início do governo de Fábio 
Marcondes (sem partido) de-
vem ser mantidas na tentativa 
de recuperar investimentos 
privados, após recuo do setor 
no período de pandemia.

A cidade conta com leis 
como a doação de terrenos e 
isenção de impostos. Marietta 
acredita que o crédito da ad-
ministração, com o empresa-
riado é uma das apostas para 
a recuperação dos município. 
“Juntando isso (leis) com uma 
cidade que tem crédito, finan-
ças ok, e harmonia, vamos ter 
ano que vem, se Deus quiser, 
que colocar a ‘bolsa embaixo 
do braço’ e levar Lorena para 
esses empresários, atraí-los 
para gerar empregos”.

Além dos benefícios, a atual 
gestão trabalha ainda a estru-
tura, com o lançamento de 
um pacote de obras, orçado 
em R$8,6 milhões, o “Lorena 
Vamos Lá”, que atende ne-
cessidades como drenagem, 
pavimentação, recuperação de 
áreas públicas e a revitalização 
da avenida Peixoto de Castro.

“Muito provavelmente, nes-
se pacote de obras que nós 
lançamos vai ficar alguma 
coisa para ano que vem. É 
dar continuidade a isso, pois 
continuidade é a linha da 
administração, séria, honesta, 
com responsabilidade e um 
olhar diferenciado, feminino”, 
avaliou Marietta.

Papel de vice

Em período de pré-campa-
nha eleitoral, a atual vice de 
Marcondes focou na formação 
do grupo para sua composição, 
que conta com o pré-candidato 
a vice-prefeito Major Carlos 
Lescura. Secretário de Segu-
rança Pública na atual admi-
nistração (se afastou da pasta 
devido à disputa eleitoral), o 
nome de Lescura é aposta para 
outro setor relevante na cidade: 
o combate à criminalidade. 
“Eu, graças a Deus, quando 
lançamos a nossa candidatu-
ra, já tínhamos um vice junto 
que é o Major Lescura, ligado 
diretamente com a segurança, 
que é uma oportunidade muito 
boa. Marietta e Lescura será 
uma boa divisão. Como eu fui 
uma vice atuante, eu quero que 
o meu vice seja atuante. Ele, 
com muito conhecimento, pode 
tratar da questão de segurança 
com muita propriedade e vai 
ficar de responsabilidade do 
vice prefeito”.

Em entrevista no Atos no Rádio (acima) e entrega do COI ao lado de Marcondes e Lescura, Marietta participa de ações para atender a população

Contato com a história da família se funde a da cidade, ao visitar memória da mãe, ex-prefeita de Lorena

Fotos: Arquivo Pessoas

Fotos: Marcelo A dos Santos

Fotos: Rafaela Lourenço



11 DE JULHO DE 20206

Inovação e tecnologia contribuem para 
aprimorar os serviços de saneamento
Águas Piquete investe em melhorias no sistema de abastecimento da cidade

Da Redação
Piquete

  O desenvolvimento cons-
tante de novas tecnologias 
é fundamental para aumen-
tar a eficiência nos serviços 
de saneamento básico. A 
tecnologia no saneamento 
pode trazer diversos bene-
fícios como a melhoria na 
qualidade e nos processos, 

a identificação mais precisa 
de danos, além da amplia-
ção do acesso ao sanea-
mento básico.  Os sistemas 
de distribuição podem se 
estender por dezenas de 
quilômetros onde a amplia-
ção da oferta e a redução 
das perdas e dos custos 
passam obrigatoriamente 
por soluções cada vez mais 
inovadoras.

A Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água na cidade 
de Piquete, controlada pela 
Iguá Saneamento, vem in-
vestindo em tecnologias 
com o intuito de contribuir 
com melhorias no sistema 
de distribuição de água. 
Uma recente aquisição da 

empresa foi a instalação 
do Sistema de Telemetria, 
que oferece em tempo real 
os níveis dos reservatórios 
do município, deixando 
o acompanhamento do 
abastecimento mais preci-
so, inclusive podendo ser 
operado remotamente pela 
equipe operacional.

Outras inovações utiliza-
das pela Águas Piquete é 
o uso da VRP (Válvula Re-
guladora de Pressão), que 
de maneira automatizada 
equilibra a pressão da rede 
e estabiliza o sistema, além 
do uso do equipamento de 
geofone que identifica pos-
síveis vazamentos ocultos, 
minimizando os riscos de 
perdas de água.

De acordo com a gerente 
da Águas Piquete, Indiara 
Jogas, todas essas ações 
visam trazer mais qualidade 
de vida para os munícipes.

“Buscamos ampliar cada 
vez mais a excelência dos 

nossos serviços, com o 
objetivo de contribuir com 
o desenvolvimento sus-
tentável do saneamento, 
exercendo atividades que 
auxiliam na preservação 
dos recursos naturais, e 
ofereçam mais saúde e 
bem-estar para a popula-
ção” acrescenta Jogas.

Em caso de dúvidas e 
informações os clientes 
podem entrar em contato 
com a Águas Piquete pelos 
canais de comunicação 
0800 202 0120, What-
sapp 17-99641-3259 ou 
pelo site www.iguasa.com.
br/piquete.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VALDECI MARCOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP,
no dia 01 de fevereiro de 1973, residente e domiciliado Rua Bento Pinto da Cunha, nº
503, Jardim Ismênia, São José dos Campos SP, filho de JOSÉ PEDRO DOS SANTOS
e LURDES DIAS DOS SANTOS.
KATIA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil
divorciada, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
outubro de 1976, residente e domiciliada Rua Angélica Samahá de Faria, nº 75, Nova
Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de DEMETRIO MONTEIRO e
CLEIDE ODILEA QUEIROZ MONTEIRO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEAN DE SOUZA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado
civil divorciado, de 29 anos de idade, nascido em São Bernardo do Campo-SP, no dia
01 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado Rua Lecticia Bononcini Santos nº
1750, bloco 2, aptº. 16, Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filho de ADEMIR PINTO
DE ALMEIDA e SILMARA DE SOUZA DE ALMEIDA.
NATHALIA CAVALHEIRO COSIS, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16
de abril de 1986, residente e domiciliada Rua Lecticia Bononcini Santos nº 1750, bloco
2, aptº. 16, Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO COSIS FILHO e IZILDA
CAVALHEIRO COSIS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CHRISTOPHER HELKIN DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, estado civil
divorciado, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
dezembro de 1989, residente e domiciliado Rua Belmiro Claro Cortez nº 20, Vila São
Paulo, em Pindamonhangaba SP, filho de CYRO JOSÉ DE AQUINO e ROSÂNGELA
MOREIRA JORGE.
FABÍOLA ANDRÉA BRITO, de nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, de 31
anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 05 de abril de 1989, residente e
domiciliada Rua Belmiro Claro Cortez nº 20, Vila São Paulo, em Pindamonhangaba
SP, filha de PAULO BRITO e MARIA OLINDA BUENO. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO DE MOURA JOSÉ, de nacionalidade brasileira, profissão ponteador, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 14 de outubro de 1992,
residente e domiciliado Rua Francisco Gonçalves nº 211, Araretama, em Pindamonhangaba
SP, filho de PAULO JOSÉ e SUZANA APARECIDA DE MOURA JOSÉ.
THAIS BORGES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Caçapava-SP, no dia 27 de
outubro de 1993, residente e domiciliada Rua Antonio Cesar nº 193, Parque das
Palmeiras, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ANTONIO DONIZETTI DOS
SANTOS e SIMARA AUGUSTA BORGES DOS SANTOS. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL FERREIRA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
pedreiro, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de janeiro de 1999, residente e domiciliado Rua Fornovo Di Taro, nº 385,
Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de RUBENS FERREIRA DA ROCHA
e LEILA APARECIDA DE SOUZA ROSA DA ROCHA.
JÉSSICA CAROLINE MOREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 02 de dezembro de 2001, residente e domiciliada Avenida Jataí, nº 122,
Goiabal, Pindamonhangaba SP, filha de IDIMILDO ALVES DE SOUZA e VALQUIRIA
MOREIRA ALVES DE SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUIZ ROWAN BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
trabalhador rural, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 28 de julho de 1984, residente e domiciliado Rua Professor Homero de Mello
Oliveira nº 377, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de MARCIO JOSÉ
RIBEIRO DOS SANTOS e SILVANA MARIA BARBOSA DOS SANTOS.
GREICE MAYARA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 24 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 28 de novembro de
1995, residente e domiciliada Avenida Tenente Coronel Manoel Pereira dos Santos nº
580, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de AGNALDO APARECIDO DA
SILVA e ROSENÉIA APARECIDA MARTINS DA SILVA. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
LEI ORDINÁRIA No. 3.881/2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA REPASSE DE VERBA – AUXÍLIO, 
PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO E AÇÃO SOCIAL INSTITUTO RODSON LIMA.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: 

Tomada de Preço n° 08/2020 - Proc. Nº 165/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 08/2020 cujo objeto é a contratação de empresa especializada no serviço em 
instalação de parque infantil em diversas localidades, a saber: Lagoa do Mondesir, 
CSU, Parque ao lado do fórum, Centro de Eventos, Praça Associação da Vila Passos, 
Praça Rosendo Pereira Leite, Sertão Velho, Pinhal Novo, Praça Santa Edwiges, Praça 
Jardim Margarida, Praça Mário Covas e Campo dos Ipês, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra. A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico 
e após análise dos documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos 
requisitos de habilitação do Edital, decide que a empresa METALURGICA FLEX FITNESS 
LTDA – EPP foi HABILITADA e a empresa MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI foi 
INABILITADA. Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 
8.666/93. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO DECRETO Nº. 7.441/2.020. ATRIBUI NOVA 
REDAÇÃO AO §3º DO ART. 3º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 7.429/2020, JÁ 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 7.434/2020. DECRETO Nº. 7.442/2.020. 
DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO 04/2016, 
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DECRETO Nº. 7.443/2.020. DISPÕE 
SOBRE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO 03/2018, SERVIÇOS 
DE CONSULTAS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE DIAGNOSE NA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE IMAGENS. DECRETO Nº. 7.444/2.020. DISPÕE SOBRE A COMISSÃO 
DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO 01/2017, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO AS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. DECRETO Nº. 7.445/2.020. 
DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO 06/2016, 
PROGRAMA DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DESAFIO JOVEM MONTE SINAI 
PARA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO MUNICÍPIO DE LORENA. 
DECRETO Nº. 7.446/2.020. DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 
DO CONVÊNIO 04/2018, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE LORENA- APAE. DECRETO Nº. 7.447/2.020. DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE 
USO DE BEM PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DECRETO 
Nº. 7.448/2.020.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS E RETIFICAÇÃO NO 
SEGMENTO REPRESENTAÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO CACS-
FUNDEB COMPOSTO PARA O BIÊNIO 2020/2022, PELO DECRETO N.º 7.437 DE 10 
DE JUNHO DE 2020. DECRETO Nº. 7.449/2.020.
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA JARI NO MUNICIPIO DE LORENA. DECRETO 
Nº. 7.451/2.020.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ART. 9º E ANEXO III DO DECRETO Nº. 7.436/2020, 
QUE DISPÕE SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 
EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO DO COVID-19, RELACIONADAS 
AO TELETRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2020 PROC. Nº 282/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios 
para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
EPP CNPJ Nº: 11.371.179/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,53,55,57,58,59,60,61,62,63,65
VALOR TOTAL: R$ 488.400,00(quatrocentos oitenta e oito mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020 PROC. Nº 242/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de gabião, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ Nº: 09.052.198/0001-21
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 97.538,61(noventa e sete mil quinhentos trinta e oito reais e sessenta 
e um centavos)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2019
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar unilateralmente 
o Termo de Colaboração nº 08/2019, conforme Processo nº 9592/2019, baseado no 
art. 43, II, do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 13.019/2014. As 
modificações no Plano de Trabalho da OSC Liceu Coração de Jesus - PROVIM, CNPJ nº 
60.463.072/0003-69, tem como objetivo adequar as atividades na execução do objeto ao 
cenário atual da Pandemia da COVID-19, porém sem alteração do valor global do respectivo 
Termo. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data de assinatura: 03/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2019
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar unilateralmente o 
Termo de Colaboração nº 09/2019, conforme Processo nº 9595/2019, baseado no art. 43, II, 
do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 13.019/2014. As modificações no 
Plano de Trabalho da OSC Liceu Coração de Jesus - PROVIM, CNPJ nº 60.463.072/0003-
69, tem como objetivo adequar as atividades na execução do objeto ao cenário atual da 
Pandemia da COVID-19, porém sem alteração do valor global do respectivo Termo. As 
demais cláusulas permanecem inalteradas. Data de assinatura: 03/07/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 55/2018 PP Nº 29/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ: 01.449.930/0003-51
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo 
de 15% (quinze por cento) do Contrato nº 55/18, decorrente do Processo Licitatório 
nº 206/2018, Pregão Presencial nº 29/18, firmado em 22 de maio de 2018, nos termos 
previstos em sua cláusula 4.4.
Cláusula Segunda: Com respaldo no art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 
4.4 do contrato original, fica acrescido de 15% (quinze por cento), equivalente a R$ 
109.035,00(cento e nove mil e trinta e cinco reais) ao valor global do contrato, destinados 
a alteração quantitativa.
Cláusula Terceira: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas relativas à 
alteração do Contrato é de R$ 109.035,00(cento e nove mil e trinta e cinco reais).
Parágrafo Único: O valor global do contrato passará para R$ 836.085,00(oitocentos trinta 
e seis mil oitenta e cinco reais)
Cláusula Quinta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sexta: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 07/2020– PROC. Nº 144/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada 
em execução de serviços de Prestação de Serviço e Material para Instalação de Abrigo para 
ponto de ônibus em diversos locais na cidade de Lorena , definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa:
EMPRESA: KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ Nº: 21.720.062/0001-48
Valor Total: R$ 83.703,33 (oitenta e três mil setecentos e três reais trinta e três centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 12/2020– PROC. Nº 264/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada 
na execução de serviços de reforma do refeitório, lanchonete e cozinha do campo de futebol, 
localizado na Rua Rui Barbosa, º 720, Bairro Vila Passos, definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa:
EMPRESA: SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP CNPJ Nº: 16.701.576/0001-16
Valor Total: R$ 113.236,68(cento e treze mil duzentos trinta e seis reais sessenta e oito 
centavos)

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
PORTARIA Nº. 21.782/2020.
Fica instaurado Processo Administrativo visando apurar possíveis irregularidades ou 
ilegalidades praticadas pela Empresa Engeply Engenharia Serviços e Suprimentos 
Ltda – ME – CNPJ: 16.793.191/0001-26, e/ou dano ao erário decorrente de dolo ou 
culpa, em relação à execução do contrato nº 179/19, oriundo da Tomada de Preços nº. 
16/19 –conforme os apontamentos do processo 3153/2020.
PORTARIA Nº. 21.783/2020.
Fica instaurado Processo Administrativo visando apurar possíveis irregularidades ou 
ilegalidades praticadas pela Empresa Engeply Engenharia Serviços e Suprimentos 
Ltda – ME – CNPJ: 16.793.191/0001-26, e/ou dano ao erário decorrente de dolo ou 
culpa, em relação à execução do contrato nº 26/2020, oriundo da Tomada de Preços nº. 
01/2020 –conforme os apontamentos do processo 3184/2020.
PORTARIA Nº. 21.784/2020.
Fica instaurado Processo Administrativo visando apurar possíveis irregularidades ou 
ilegalidades praticadas pela Empresa Engeply Engenharia Serviços e Suprimentos 
Ltda – ME – CNPJ: 16.793.191/0001-26, e/ou dano ao erário decorrente de dolo ou 
culpa, em relação à execução do contrato nº 180/19, oriundo da Tomada de Preços nº. 
09/19 –conforme os apontamentos do processo 2820/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020 PROC. Nº 250/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial cadastrados na 
assistência farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO EPP
CNPJ Nº: 15.395.501/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 20,22,46,60,73,74,110,113,114
VALOR TOTAL: R$ 39.538,00(trinta e nove mil quinhentos trinta e oito reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 PROC. Nº 117/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Reabertura da Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública, do tipo maior oferta por item, cujo objeto é o alienação de bens 
imóveis de propriedade do município de Lorena-SP, a realizar-se às 09h30min do dia 12 
de Agosto de 2020, 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
EDITAL – NOTA DE REABERTURA

Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2020 PROC. Nº 302/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Registro de preços para contratação 
de empresa especializada para manutenção e instalação do sistema de prevenção e 
combate a incêndio em imóveis próprios da Prefeitura de Lorena, a realizar-se às 09:30h 
do dia 24 de Julho de 2020, 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.
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Fotos: Arquivo Atos

RÁDIO SEM FRONTEI-
RAS – Nossas notícias es-
tão indo mais longe através 
do Rádio. Agora, também, na 
Transamérica de Lorena-SP, 
102,3 FM, ao meio dia, com 
Eder Billota, também ouvida 
em www.jornalatos.net/atos-
noradio...

PASSANDO A LIMPO – 
Estou intrigado com uma histó-
ria que me contaram, assim que 
cheguei ao Vale, e, lá se vão 13 
anos. Agora que também estou 
escrevendo para o Jornal Athos, 
com muita honra; a partir do 
Fundo do Vale, posso passar a 
limpo o que me contaram, de 
que em uma das cidades que têm 
São Benedito por Patrono, por 
falta de uma imagem do santo 
negro, protetor dos escravos, 
pintaram uma imagem de Santo 
Antônio de preto. Será verdade? 
Faz lembrar novela da Globo, 
em que o saudoso ator Sérgio 
Cardoso foi pintado de preto 
para interpretar ‘Pai Tomás’...

TURISMO DA FÉ – Bis-
po Diocesano, reunido com 
Vigários Forâneos chegou à 
conclusão que é hora de retomar 
celebrações presenciais, princi-
palmente agora que Aparecida 
completa 40 anos de sagração. 
Santuário Nacional abrirá para 
missas a 28 de julho, assim 
como a rede hoteleira da cida-
de. Galerias e Centro de Apoio 
ao Romeiro, exceto praças de 
alimentação, a 4 de agosto. Já 
a feira livre terá reabertura gra-
dual a 15 de agosto... Espera-se 
que na Região, rica no concurso 
da fé, o mesmo aconteça em Ca-
choeira Paulista, Guaratinguetá 
e Roseira, onde hoteleiros estão 
praticamente à mingua... 

OPERAÇÃO INVERNO 
– Polícia Militar estará em ação 
em mais uma operação inverno 
até 3 de agosto, nos municípios 
de São Bento do Sapucaí, Santo 
Antônio do Pinhal e Campos 
do Jordão. Patrulhamento terá 
Bases Móveis, Força Tática, 
Rocam, Canil e Cavalaria, com 
a supervisão do 3º BAEP – 
Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia. Como o cobertor 
costuma ser curto, metade do 
contingente de Pinda deve ser 
deslocado para a região ser-
rana... 

MELHOR PERDER A 
BATALHA – 500 trabalhadores 
da Tenaris CONFAB aprovaram 
proposta da fábrica, com base 
na Medida Provisória 936, para 
evitar demissões. Contratos 
estarão suspensos por 90 dias, a 
partir da próxima segunda-feira. 
Planos médicos, odontológicos 
e empréstimos da cooperativa 
não serão cobrados no período. 
Foi melhor ganhar a guerra 
contra o desemprego, ainda que 
perdendo a batalha...  

TRABALHO ESCRA-
VO – Operação conjunta do 
Ministério Público do Trabalho 
e Polícia Federal conseguiu 
o resgate de um idoso, de 61 
anos, submetido a condições 
análogas a de um escravo, em 
fazenda no bairro Bengalar,  
na zona rural de São José dos 
Campos, mediante denúncia 
da OAB. O homem atuava no 
manejo do gado leiteiro, de 

‘segunda-a-segunda’, desde 
1999, sem registro em carteira 
e praticamente em troca de 
comida. Barbaridade isso ainda 
acontecer nos dias atuais...  

MALES PARA BEM – A 
Ventania que varreu o sul do 
Brasil no chamado Ciclone 
Bomba, mudou o rumo dos 
gafanhotos que já ameaçavam 
plantações do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e 
o próprio Estado de São Paulo. 
Eles voltaram para a Argentina. 

INFLUENZA – Baixo com-
parecimento à vacinação contra 
a gripe levou o governo do Es-
tado a prorrogar a imunização 
até 24 de julho ou até que as 
doses se esgotem. Verdade que 
a vacina não evita a covid-19, 
mas facilita o diagnóstico da 
infecção pelo coronavírus, ex-
cluindo outras que apresentam 
sintomas parecidos... 

AGORA VAI? – Dória fi-
nalmente está percebendo o mal 
que o isolamento generalizado 
vem causando ao Estado. Agora, 
até as escolas voltarão ao ensino 
presencial, ainda que gradu-
almente. Isso deve acontecer, 
mesmo assim, a partir de 8 de 
setembro, em todas as cidades, 
e seguindo medidas especiais de 
segurança...

MORO JÁ TEM PARTI-
DO – Agora no ‘Podemos’, de 
herói moralista a plagiador con-
fesso. O jurista Sérgio Moro re-
gistra encaminhamento para um 
triste fim. Notícia publicada pela 
Revista virtual CONJUR, de 
altíssima credibilidade, mostra o 
‘Cavaleiro da Lava-Jato’, herói 
que levou à prisão o ex-presi-
dente ‘Tchau Querida’ Lula, um 
conspirador para emplacar, a 
futuro, uma candidatura à presi-
dência da República. Despenca 
ladeira abaixo, extraindo trechos 
de um trabalho publicado pelo 
advogado Marcelo Augusto 
Rodrigues de Lemos, ao escre-
ver artigo publicado na Revista 
de Relações Internacionais no 
Mundo Atual, da Unicuritiba. O 
artigo escrito por Moro já foi re-
tirado dos anais da Unicuritiba, 
tornando enfático o dito popular 
que recomenda cuidado com 
falsos moralistas. Triste fim...

ELEIÇÕES ADIADAS 
– Ainda acredito que seria me-
lhor, apesar do consenso entre 
Legislativo e a Justiça Especia-
lizada, o adiamento do pleito 
municipal. Noticiei largamente 
que a eleição seria adiada, até 
que agora, saiu o novo calendá-
rio com primeiro turno a 15 de 
novembro, e, o segundo a 29 
do mesmo mês... Isso não está 
totalmente fechado. Existe uma 
brecha, sem passar pelo TSE, 
em que o Congresso pode levar 
o pleito para 27 de dezembro. 
Com isso, as convenções para 
escolha dos candidatos deverão 
ser realizadas entre 31 de agosto 
e 16 de setembro. Mas, impor-
tante frisar: a questão ainda 
não está totalmente fechada por 
causa da pandemia. Ainda acre-
dito que, por causa da segunda 
onda da pandemia, possa haver 
prorrogação de mandatos para 
que aconteçam eleições gerais 
em 2022. Seria o mais razoável 
e menos oneroso...
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José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 
seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Conse-
lheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, 
Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da CBN e consultor jurídico 
da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É detentor da Ordem do Mérito 
Judiciário – grau de comendador; atuou nas Empresas Globo, Radiobrás (Pre-
sidência da República); TV Rio/Record; Redes Manchete e Brasil de Televisão; 
na Difusora de Pinda e de Petropolis, na FM Independente de Aquidauana, MS; 
e Transamérica de Lorena, SP. Atuou nos jornais: São José dos Campos Diário, 
‘O Regional’, ‘Fala Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. É Cidadão Benemérito 
do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos municípios do Rio, Niterói, 
Japeri, Paracambi e Taubaté. Detentor das Medalhas Pedro Ernesto, Marechal 
Zenóbio da Costa e Tiradentes.

Após entrave jurídico, Guará 
retoma serviço da Zona Azul
Consórcio passa a gerenciar estacionamento rotativo no fim de julho

A Prefeitura de Guaratin-
guetá confirmou que o esta-
cionamento rotativo voltará 
a funcionar no município em 
20 de julho. Após entrave 
judicial envolvendo a antiga 
prestadora de serviços, AC 
Park, e o Consórcio Guara-
tinguetá Rotativo, formado 
pelas empresas vencedoras 
da licitação pela nova Zona 
Azul, Interprint e Serbet, foi 
confirmado que o Consórcio 
vai iniciar as operações.

Serão 1.140 vagas ao todo, 
distribuídas nas zonas azul e 
verde. A primeira seguirá as 
áreas de cobertura de antes, 
nas regiões e bairros que 
concentram o maior volume 
de pessoas e veículos. A Zona 
Verde será disposta próxima 
aos hospitais Frei Galvão e 
Santa Casa.

Os valores da Zona Azul 
são R$ 1 para meia hora e 
R$ 2 para uma hora. O tempo 
mínimo de permanência na 
vaga é de trinta minutos. Para 
a Zona Verde vale o mesmo 
período mínimo, com valores 
50% mais baratos (R$ 0,50 
para meia hora e R$ 1 para 
uma hora).

“Os parquímetros foram 
todos instalados, a empresa 
Guaratinguetá Rotativo já 
está gerenciando a retomada 
das pessoas contratadas e to-
das as questões burocráticas, 
administrativas e práticas, es-
tão sendo feitas”, confirmou 
o secretário de Mobilidade 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Urbana, Marco Antônio de 
Oliveira.

Entrave – Sem Zona Azul 
desde setembro de 2018, após 
rompimento do contrato vi-
gente, por parte da Prefeitura, 
a rotatividade de vagas ficou 
comprometida. Na época o 
Executivo tomou a iniciativa 
após alegar que a AC Park não 
estaria repassando os valores 
devidos ao município. A em-
presa, na época, informou que 
recorreu da medida.

A Prefeitura abriu uma nova 
licitação em 2019 que, ini-
cialmente foi suspensa, após 
pedido de impugnação, em 
fevereiro. O certame ficou sus-
penso por mais de três meses. 
Dessa licitação, o Consórcio 
Guaratinguetá Rotativo foi 
eleito vencedor e iniciaria os 
trabalhos no começo de de-
zembro do ano passado.

A AC Park conseguiu uma 
liminar que garantiu o seu 
retorno como prestadora de 

Uma das ruas do Centro de Guaratinguetá, que deve ter o serviço da Zona Azul retomado ainda neste mês

serviços do estacionamento 
rotativo em Guaratinguetá e o 
consórcio não pôde dar início 
aos trabalhos. Desde então, as 
duas empresas têm apresenta-
do recursos para retornar ou 
iniciar as operações no municí-
pio. Os parquímetros chegaram 
a ser instalados e desinstalados 
pelo menos duas vezes.

A previsão da secretaria de 
Mobilidade Urbana é de que 
em 20 de julho o serviço rota-
tivo seja reimplantado de vez.

Em meio a período de contratações, 
Câmara barra Zona Azul em Lorena
Implantação do sistema adiada em 90 dias e redução de vagas são recusadas 
por vereadores; Marcondes garante veto para evitar dívida aos cofres públicos

Após um ano e três meses 
da aprovação do projeto, a 
Câmara de Lorena revogou 
a lei da Zona Azul na última 
semana. Por nove votos 
a seis, o estacionamento 
rotativo da região central 
da cidade segue paralisado. 
A Prefeitura garantiu que 
enviará um veto para barrar 
medida.

De autoria do vereador 
Fábio Longuinho (PSD), a 
proposta que revogou a lei 
que autorizava o estaciona-
mento rotativo teve os votos 
contrários dos vereadores 
Bruno Camargo (DEM), Beto 
Pereira (DEM), Bruninho 
Ribeiro (DEM), Washing-
ton da Saúde (Cidadania), 

Rafaela Lourenço
Lorena

Marquinhos da Colchoaria 
Ramos (DEM), Fábio Matos 
(Cidadania).

Longuinho justificou o pro-
jeto com questionamentos 
sobre a validade do processo 
de implantação do serviço, 
como a falta de audiência pú-
blica e estudos para o impacto 
ambiental, citando as cidades 
de São Sebastião e São José 
dos Campos pelo exemplo 
dos trâmites legais. “Estamos 
amparados por essa pandemia 
da Covid-19, que em uma 
questão de excepcionalidade, 
mudou-se a forma de enxer-
garmos os contratos públicos 
firmados, possibilitando inclu-
sive por lei, agora do governo 
atual, Bolsonaro, a suspensão 
e até mesmo cancelamento de 
contratos”, frisou.

Na mesma sessão, o verea-
dor Bruno Camargo, defendeu 

a permanência da Zona Azul 
citando o apoio da Associa-
ção Comercial, Sindicato do 
Comércio e pediu mais tem-
po aos parlamentares para 
ampliar a discussão sobre 
possíveis adiamentos. “A au-
diência pública e todos esses 
processos são para a criação 
da Zona Azul e essa lei é de 
1998, lei 2.385. Lá atrás sim, 
poderia ser feito todo esse 
procedimento. O que houve 
agora é uma atualização desta 
lei”, salientou Camargo.

Segundo o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), 
este projeto protocolado no 
dia 10 de março, além de ter 
o parecer contrário da procu-
radoria jurídica da Câmara, 
trará possíveis problemas com 
futuras licitações na cidade. 
“Ele aguardou por má fé todo 
o avanço da Zona Azul, ou seja, 

esperou homologar, assinar 
contrato, ordem de serviço e 
esperou a Prefeitura receber 
a outorga de R$ 445 mil da 
empresa, que ela pagou pelo 
futuro que vai explorar. Ele 
esperou tudo e depois colocou 
o projeto para anular”.

Marcondes negou qualquer 
irregularidade e explicou que 
a pedido dos vereadores ele 
conversou com a empresa 
vencedora da licitação, a qual 
aceitou suspender a cobrança 
do Centro expandido e adiar 
por noventa dias a operaciona-
lidade no município. As opções 
foram recusadas na Câmara. 

Além da outorga de R$ 445 
mil, a empresa já havia insta-
lado as placas de sinalização 
e estava recebendo currículos 
para a contratação de agentes 
de fiscalização. “Além de não 
dar oportunidade pagar R$ 2 
para estacionar, nós não es-
tamos dando a oportunidade 
de novos postos de trabalho”, 
comentou Camargo.

O Executivo recebeu o au-
tógrafo da anulação da lei. À 
reportagem do Jornal Atos, o 
prefeito garantiu que envia-
rá um veto para Câmara. Se 
reprovado, serão analisadas 
as possibilidades jurídicas 
de uma Adi (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade). Até lá, 
a cidade segue sem o serviço. 

Caso a empresa perca o 
contrato e entre com uma 
ação, que gerará uma dívida 
milionária de precatórios, a 
Prefeitura tentará incluir os 
vereadores no polo passivo 
da ação. “A procuradoria do 
município vai pedir ao Mi-
nistério Público e a Justiça 
que coloquem eles, porque 
votaram e voltaram atrás 
com contrato andando. Uma 
grande irresponsabilidade”.

Placas instaladas em pontos do Centro de Lorena, indicavam início de atividade do serviço no município

Fotos: Rafaela Lourenço
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Correios de Pinda paralisa 
após funcionário testar 
positivo para coronavírus
Colaboradores decidem parar funcionamento e prometem 
retomar após testagem em massa na sede da unidade

Os servidores do CDD (Cen-
tro de Distribuição Domicili-
ária) dos Correios, em Pinda-
monhangaba, paralisaram os 
trabalhos na manhã da última 
quarta-feira (8), após um dos 
servidores ser contaminado 
pelo novo coronavírus. O sin-
dicato está mediando o debate 
para que haja a testagem de 
todos os funcionários e higie-
nização da área.

De acordo com um fun-
cionário, que preferiu não 
se identificar com receio de 
represálias, o colega teria 
sentido os primeiros sinto-
mas da Covid-19 ainda na 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

última semana, período em 
que procurou auxílio médico 
e foi afastado. A confirmação 
da doença chegou somente na 
última segunda-feira, quando 
a cidade chegou aos 313 casos 
confirmados (hoje são 328).

“A empresa ainda não se 
manifestou concretamente. 
Estamos pedindo os testes 
para todos que trabalham 
dentro da unidade, os faxinei-
ros, terceirizados, caminho-
neiro e os demais. Somente 
retornaremos (às atividades) 
assim que todos fizerem os 
exames e também que a 
unidade seja esterilizada”, 
enfatizou.

O estado de saúde do tra-
balhador não foi informado. 
Desde a semana anterior, a 

Prefeitura deixou de informar 
o sexo e estado de saúde dos 
pacientes testados positivos, 
como forma de preservar a 
privacidade e integridade.

Por meio de nota, a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Pindamonhangaba comuni-
cou que fez a orientação à 
direção da unidade para que 
faça a testagem em massa e a 
higienização do local, além de 
afastar, temporariamente, fun-
cionários que tiveram contato 
com a pessoa contaminada até 
que os resultados dos exames 
fiquem prontos.

Uma nova assembleia com 
os colaboradores do CDD foi 
realizada na manhã da última 
quinta-feira (9), mas sem che-
gar a um consenso.

Com histórico de projetos polêmicos, campo do
São Roque tem obras de R$ 290 mil adiantadas
Ação, que também atende espaço na Vila Geny, tem promessa de entregar áreas de esporte e lazer em 
sessenta dias; investimento contempla reparo nos gramados, troca de alambrados e novos vestiários

Com cerca de R$ 290 mil, 
Lorena segue com a revitali-
zação em mais dois campos 
de futebol. A previsão para 
a conclusão das obras é de 
sessenta dias.

Tradicionais na cidade, os 
campos do São Roque e Vila 
Geny estão entre os contem-
plados deste ano. Ao todo 
serão investidos R$ 287.279 
para a reforma completa 
dos vestiários, bancos de re-
servas, reposição de partes 
danificadas dos gramados, 
manutenção elétrica e dos 
alambrados. Deste investi-
mento, R$ 243.750 são do 
Governo Federal provenientes 
de emenda parlamentar do 
deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB), por intermédio do 
gabinete do vereador Careca 
da Locadora (PSDB) e seu as-
sessor Wilsinho Potência. Para 
completar a obra, a Prefeitura 
entrou com uma contraparti-
da de R$ 43.529 do tesouro 
municipal.

A professora de educação 
física aposentada, Mara Bru-
no, de 52 anos, executou um 
projeto social no campo do 
São Roque de 1992 a 2003. 
Ela acredita que a reforma é 
uma grande conquista para 
as famílias do bairro.

Rafaela Lourenço
Lorena 

Moradora do São Roque 
há cerca de quarenta anos, 
a esportista nata relembrou 
à equipe de reportagem do 
Jornal Atos, histórias vividas 
no local, como os jogadores 
locais que iniciaram no bairro 
e chegaram ao nível profissio-
nal do esporte. “São mais de 
setenta anos deste campo de 
futebol. Meu pai é um dos que 
jogavam neste campo, saiu 
para jogar profissionalmente 
e sempre me apoiou. Falo em 
nome dos moradores que es-
tamos muito satisfeitos com 
essa obra”, salientou.

A professora destacou ain-
da que mesmo o local sendo 
utilizado para o consumo de 
drogas e sem uma estrutura 
mínima como vestiários e 
banheiros, moradores inves-
tiam no esporte. Com dois 
times locais, o espaço era 
movimentado aos finais de 
semana, recebendo equipes 
de Guaratinguetá, Piquete e 
Cruzeiro, até o início da pan-
demia de Covid-19.

Ainda de acordo com Mara, 
os moradores do bairro se 
assustaram com a possibili-
dade de extinção do espaço, 
em 2017, com uma suposta 
proposta do vereador Fábio 
Longuinho (PSD). A esportista 
contou que o parlamentar 
falou sobre o projeto em uma 
rádio local à época, que abri-
ria uma nova rua no lugar do 

campo e que seria construída 
uma praça e um campo society 
no espaço. Revoltados com a 
proposta, após reuniões com 
parlamentar, a professora, com 
o apoio de familiares, amigos, 
esportistas e população de 
outros bairros se mobilizaram 
com um abaixo-assinado que 
arrecadou cerca de três mil 
assinaturas. O documento 
foi protocolado na Prefeitura 
contra o projeto de extinção 
do campo. “Se o bairro não 
tivesse se movimentado, tal-
vez hoje teríamos essa rua 
atravessando o campo e não 
esta obra. Graças a Deus nosso 
abaixo-assinado venceu”.

Procurado pelo Jornal Atos, 
Longuinho contou que ele 
solicita uma atenção para o 
campo do bairro desde 2017, 
e que no mesmo ano, recebeu 
da Prefeitura dois projetos; um 
de menor investimento para 
reforma do espaço e outro que 
contemplaria uma nova rua, 
praça e o campo society. “Um 
ia girar em torno de R$600 mil 
e a reforma só cerca de R$250 
mil. Teve abaixo-assinado, 
umas duas reuniões, e ficou 
um pouco dividido o que seria 
feito, e a própria Prefeitura 
entendeu por melhor, diante 
dessa situação dividida das 
pessoas, que fosse feito um 
projeto mais simples até por 
falta de dinheiro”.

O prefeito Fábio Marcondes 
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Servidores de Lorena na obra do campo de futebol do São Roque; espaço para construção dos vestiários

(sem partido), confirmou que o 
croqui (esboço arquitetônico) 
do projeto foi realizado pela 
secretaria de Obras e Plane-
jamento Urbano, mas que o 
vereador havia prometido 
uma verba e que tinha um 
abaixo-assinado. “Ele (verea-
dor) chegou até a divisão e fiz 
um ‘projetinho’ para ele tentar 
aprovar no bairro. O que acon-
teceu é que ele não arrumou 
a emenda parlamentar e não 
tivemos mais esse assunto. Eu 

arrumei outra emenda, nem 
falei com ele mais e entrei com 
esse projeto mais simplificado, 
que era o que o dinheiro dava 
pra fazer lá”, explicou Marcon-
des, após frisar a necessidade 
da aprovação popular por 
um abaixo-assinado. “Tudo 
começou porque ele falou que 
ia arrumar o dinheiro com um 
deputado e não arrumou, en-
tão vou até o estágio que para 
cortar o campo precisava ter 
um abaixo-assinado favorável 

lá. Eu sei da história da rua 
que ele não conseguiu esse 
favorável, mas de lá encerrou 
o diálogo”.

Na Vila Geny, a Prefeitu-
ra tem um convênio com 
a Amovige (Associação dos 
Moradores da Vila Geny) para 
a zeladoria. Já no São Roque, a 
população precisará se mobi-
lizar para manter o espaço. As 
reformas seguem avançadas e 
com previsão de reinaugura-
ção para até dois meses.

Prefeitura inicia cobrança de IPTU 
2020 com versão online em Potim

A Prefeitura Potim deu início 
à cobrança online do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano). A versão web é uma 
das novidades do serviço, 
que continua com o acesso 
impressa. O imposto é a prin-
cipal forma de arrecadação do 
Município para investimento 
em obras de infraestrutura 
como pavimentação e refor-
mas estruturais.

Segundo a Prefeitura, os 
carnês serão distribuídos em 
agosto para todas as residên-
cia. Neste ano, o contribuinte 
terá opção da versão online 
através site potim.sp.gov.br. 
Para os proprietários que não 
residem na cidade, a retirada 

Marcelo Augusto dos Santos
Potim

também deve ser feita pelo 
site.

Com reajuste de 4,07% pela 
Ufesp (Unidade Fiscal do Es-
tado de São Paulo) a primeira 
parcela vence em 14 de se-
tembro. O morador que optar 
por parcela única tem um 
desconto de 10%. Já aqueles 
preferirem o parcelamento, o 
vencimento será todo dia 14 
do mês até dezembro.  

De acordo com a secretária 
de Fazenda, Renata de Oliveira 
Coelho, a previsão de arreca-
dação é de R$ 1.688.802,05 e 
entrega de 5623 carnês, mas 
em virtude da crise gerada 
pela pandemia do novo coro-
navírus, essa estimativa não 
deve ser concretizada. “Nós já 
esperamos um período para 
observar o que iria acontecer 

para a gente poder está libe-
rando esse IPTU, mas agora 
como está voltando a econo-
mia de forma gradativa que 
a gente resolveu está disponi-
bilizando para os munícipes”.

A Prefeitura optou por pror-
rogar a data de vencimento 
devido às dificuldades finan-
ceira que foram provocadas 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. Por outro lado, o 
número de inadimplentes na 
cidade representa 35% dos 
contribuintes.

Segundo a secretária, a por-
centagem é referente a R$ 
612.497,12. Com esse valor, 
a atual administração poderia 
realizar a construção de três 
pontes como a do bairro Frei 
Galvão, pavimentar ruas e ain-
da sobraria dinheiro em caixa.


