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A rodoviária de Pindamonhangaba, que deve receber projeto para construção de um teatro municipal; proposta levada para Brasília

Potim convoca candidatos
do processo seletivo de 2019

Thamiris Silva 
Potim 

A Prefeitura de Potim con-
vocou, na última semana, os 
candidatos classificados no 
processo seletivo de 2019 
para participarem da atribui-
ção de classe da disciplina de 
Português.

De acordo com a secretaria 

de Educação, todo o processo 
está vigente e os classificados 
do sexto ao sétimo lugares 
devem se apresentar nesta 
quinta-feira (27), às 14h na 
rua Rio Grande do Sul, n° 43 
no Jardim Alvorada.

As vagas que estão em 
aberto são para os docentes 
da educação básica, ou seja, 
professores habilitados, com 
a licenciatura completa. 

Pinda planeja transformar rodoviária atual em teatro
Isael Domingues articula em Brasília investimentos para espaço cultural; prédio na área central foca em acessibilidade

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Visando avanços no setor 
cultural, Pindamonhangaba 
apresentou, há cerca de um 
mês, em Brasília, o projeto 
para a construção do Teatro 
Municipal. O planejamento 
visa transformar a atual 
rodoviária, próxima à Pre-
feitura, em espaço artístico.

O projeto foi apresentado 
ao ministro do Turismo, 
Gilson Machado, junto à 
secretária de Obras e Planeja-
mento do município, Marcela 
Franco. “O ministro conheceu 
o projeto e colocou-se à dis-
posição para buscar recursos 
que possam contribuir com 
esse sonho antigo da nossa 
cidade, e que foi nosso com-
promisso de campanha”, 
comentou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

A proposta é tornar o es-
paço da atual rodoviária, 

evitando assim custos para 
aquisição e uma nova área. 
O projeto promete incremen-
tar o desenvolvimento de 
cultura e turismo da cidade, 
garantindo estrutura para 
o recebimento de grandes 
espetáculos.

O local prevê capacida-
de superior a trezentas 
pessoas e também melhor 
funcionalidade com salas 
de oficinas culturais para 
que o teatro seja utilizado 
pela comunidade cultural. 
“A cidade cresceu muito 
e merece um teatro à sua 
altura, pois hoje temos 
apenas o teatro Galpão, com 
capacidade mais restrita, 
que não comporta receber 
eventos mais robustos. Com 
o novo teatro, teremos um 
auditório amplo para agra-
dar diversas modalidades 
culturais”, comentou o se-
cretário de Cultura e Turis-
mo de Pindamonhangaba, 
Alcemir Palma.

Ao Jornal Atos, o prefeito 
afirmou que o projeto está 
“na casa de quase R$ 20 
milhões” e possui detalhes, 
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como vedação acústica e 
camarim, além da sinalização 
de acessibilidade para todos 
os moradores, uma vez que o 

prédio está localizado próxi-
mo à área central de Pinda-
monhangaba. Isael destacou 
que em caso de necessidade, 

em grandes espetáculos, o 
pátio de estacionamento da 
Prefeitura poderá ser utiliza-
do pelos espectadores.

Pinda tem mutirão 
para atendimentos 
de endocrinologista 
Medida tenta reduzir fila de consultas 
médicas pelos Sistema Único de 
Saúde; secretaria projeta novas ações

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza neste sábado 
(29) um mutirão de atendi-
mentos com endocrinologista 
no CEM (Centro de Especiali-
dades Médicas), das 7h30 às 
17h. A ação é uma tentativa 
de reduzir a fila de consultas 
médicas na rede pública de 
saúde. 

O Município destacou que 
serão atendidos os pacientes 
que estão na fila de espera e 
cadastrados no Sisreg (Siste-
ma Nacional de Regulação), 
plataforma digital que regula 
o agendamento de consultas. A 
pasta responsável deve entrar 
em contato com os moradores 

que estão aguardando o 
atendimento para informar 
o horário da consulta. “As 
consultas serão no sábado, 
fora do cotidiano de atendi-
mento, para agilizar o aten-
dimento (sic), respeitando o 
distanciamento e cumprindo 
as regras sanitárias. Não há 
necessidade de chegar com 
muita antecedência para evi-
tar aglomeração”, comentou 
a secretária de Saúde, Valéria 
dos Santos.

A expectativa da pasta é 
promover mais mutirões de 
atendimento para reduzir a 
fila de espera, que foi tensio-
nada devido a pandemia da 
Covid-19. A Gestão Municipal 
deve anunciar, em breve, 
a retomada do mutirão de 
oftalmologia. 

A Prefeitura de Lorena anun-
ciou, nesta terça-feira (25), 
a retomada da segunda fase 
do auxílio emergencial tem-
porário, dez dias após a data 
prevista pela administração 
municipal. Serão atendidas 
pouco mais de seis mil famílias 

Lorena libera parcela 
do auxílio emergencial
Após atraso de dez dias, população em alta vulnerabilidade já 
pode sacar apoio financeiro; nova fase conta com três parcelas

cadastradas no Cadúnico (Ca-
dastro Único). O valor total do 
investimento é superior a R$ 
1,8 milhão. Segundo o Municí-
pio, o benefício terá três parce-
las de R$100 cada e o primeiro 
saque foi disponibilizado nesta 
terça-feira. Para receber o valor 

do auxílio, o beneficiário deve 
ter o cartão Alelo, entregue em 
2020 pela própria Prefeitura, e 
estar cadastrado no programa. 
As pessoas que tiverem dificul-
dade em utilizar o benefício e 
não estiverem cadastradas no 
Cadúnico devem entrar em 

contato com a secretaria da As-
sistência Social pelos telefones 
(12) 3153-2400 e (12) 3153-
2078. Já para quem perdeu 
o cartão, antes de procurar 
pela secretaria, é necessário 
procurar a Alelo.

Anúncio do HR em Cruzeiro e distribuição de 
verbas não impedem reclamações e distorções

Após semanas de polêmicas 
e expectativas, o novo Hospital 
Regional anunciado pelo go-
vernador João Doria (PSDB), no 
último sábado (22), ainda gera 
discussões pela região. Com 
investimento de R$ 30 milhões, 
a área do Recinto de Exposições 
de Cruzeiro receberá a unidade. 
Mas a notícia não deixou toda 
região feliz, com direito a con-
testação dos anúncios tucanos. 
No evento, realizado no Museu 
Major Novaes, além do HR, 
Doria destacou o fortalecimento 
das santas casas de Lorena e 
Guaratinguetá e lançou o pro-
grama “Viva o Vale”, com R$120 
milhões de investimentos.

Nas redes sociais, manifesta-
ções contrárias à decisão, com 
direito a publicação de Lorena. 
“Hospital Regional confirmado 
em Lorena”, quando na verdade, 
Doria anunciou o hospital para 
Cruzeiro.Thales Gabriel, durante discurso no último sábado; minutos depois, João Doria anuncia HR para Cruzeiro
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Piquete aguarda Imbel por melhorias 
na infraestrutura e liberação de prédio
Com negociações em Brasília e conversa com o presidente da estatal, 
Rominho avança em planos com criação de parque linear e cinema municipal

O tom alterado de voz denuncia emoção em desequilíbrio, 
neste caso traduz expressão de desacordo e frustração.
Mas como você têm conduzido essa comunicação? 
Você, de modo reativo, altera também o seu tom de 
voz? Se sim, perceba, o seu filho tem definido a partir 
do próprio comportamento a comunicação de sua casa!
O que te proponho aqui é modelo de conduta! Como 
pode ser funcional sugerir controle em permanente 
postura de descontrole?
Então te aconselho discutir o assunto que gerou o 
conflito somente quando o tom de voz for reduzido, antes 
disso informe apenas que “aos gritos” não conversará. 
Quando a criança se mostrar em melhor condição para 
esse diálogo, fale no tom que gostaria que fosse também 
o dela. Seu filho perceberá o quanto seus excessos 
diferem do ambiente e o quanto seus gritos de aparente 
intimidação e raiva impedem sua comunicação, uma vez 
que não há negociação e nem diálogo quando mantém 
uma postura de descontrole. 
Durante o comportamento de gritos não o recrimine, 
silencie. Quando possível dialogar diga: “entendo que 
ficou bravo, você pode ficar bravo, mas isso não te dá 
o direito de gritar comigo”!
Entenda, seu filho é uma criança e conter impulsos 
comportamentais não é uma tarefa fácil, ajude-o a 
encontrar formas saudáveis de lidar com essa emoção, 
seja você o modelo do controle que deseja que também 
seja o dele!

Meu nome é Márcia Freire, sou psicóloga clínica 
formada há onze anos e minhas principais demandas 
de intervenção são comportamentos de oposição infantil 
e suporte materno. Atendo também outras demandas, 
dentre elas, demandas de inclusão. A partir desta data 
estarei por aqui trazendo temas de reflexão materna 
e dicas de manejo de comportamento infantil. Que o 
conteúdo te acrescente, mas que você o leia sempre 
alinhada ao que lhe é próprio, para que desse modo eu 
seja ferramenta de encontros, descobertas e reinvenção. 
Conte comigo!

Contatos:
(12) 99124-4834

instagram.com/mafreirepsi
CRP: 100/286

Meu filho grita sempre 
quando contrariado!
O que fazer?

A Prefeitura de Lorena 
anunciou, nesta terça-feira 
(25), a retomada da segunda 
fase do auxílio emergencial 
temporário, dez dias após 
a data prevista pela admi-
nistração municipal. Serão 
atendidas pouco mais de seis 
mil famílias cadastradas no 
Cadúnico (Cadastro Único). 
O valor total do investimento 
é superior a R$ 1,8 milhão. 

De acordo com o Muni-
cípio, o benefício terá três 
parcelas de R$ 100 cada, e o 
primeiro saque foi disponibi-
lizado nesta terça-feira. Para 
receber o valor do auxílio, o 
beneficiário deve ter o cartão 
Alelo, entregue em 2020 pela 
própria Prefeitura, e estar 
cadastrado no programa.

As pessoas que tiverem 
dificuldade em utilizar o 
benefício, não estiverem 
cadastrados no Cadúnico 
devem entrar em contato 
com a secretaria da Assistên-
cia Social pelo telefone (12) 
3153-2400 ou (12) 3153-
2078. Já para quem perdeu 
o cartão, antes de procurar 
pela secretaria, é necessário 
procurar a Alelo. 

O intuito do auxílio é mi-
nimizar os problemas eco-
nômicos e sociais agravados 
pela pandemia de Covid-19, 
iniciada em março de 2020. 
No último ano, a Prefeitura 

Thamiris Silva 
Lorena

Parcela do auxílio emergencial 
liberada a famílias de Lorena
Após atraso de dez dias, população em alta vulnerabilidade
já pode sacar apoio financeiro; nova fase conta com três parcelas

já havia repassado quatro 
parcelas, no período em que 
o auxílio foi de R$ 122,44 
(três primeiros repasses) e 
R$ 300 (em dezembro).

A crise elevou o número 
de pessoas consideradas 
em situação de alta vulne-
rabilidade social. Duran-
te a pandemia, a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) tornou-se a região 
que mais teve aumento de 
desemprego no estado de 

São Paulo, segundo a pes-
quisa de condição de vida do 
Seade (Fundação Estadual de 
Análise de Dados), realizada 
no ano passado.

Com condições mais adver-
sas, a secretaria da Assistên-
cia Social apontou elevação 
de famílias cadastradas no 
Cadúnico, passando de 5.132 
para 6.161 em 2021.

Entraves – A nova parcela 
seria repassada para a popu-
lação atendida no último dia 
15, mas, segundo a Prefeitu-

ra, “problemas burocráticos” 
adiaram a liberação. Essa 
não foi a primeira vez que 
o encaminhamento do auxí-
lio encontrou dificuldades. 
Em outubro, um pedido do 
Executivo à Câmara para a 
liberação de R$ 150, valor 
referente à terceira parcela, 
foi impedida por emenda im-
petrada pelo vereador Elcio 
Vieira Júnior, o Elcinho (PV). 
Na época, o auxílio encami-
nhado ficou nos R$ 122,44 
iniciais.

Fotos:  Rafaela Lourenço
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Caixa de doações disponível na Rua Principal de Lorena; Prefeitura libera primeira parcela do auxílio

Antigo portal no Centro de Piquete; cidade deve receber parque linear

Em período marcado por 
visitas de prefeitos a Brasília 
e São Paulo, em busca de 
aporte financeiro, o pre-
feito de Piquete, Rômulo 
Kazimierz Luszczynski, o Ro-
minho (PSDB), comemorou 
bons resultados em passa-
gem pela capital federal na 
última semana. De acordo 
com o chefe do Executivo, 
a cidade está próxima de 
receber emenda de R$ 500 
mil para a insfraestrutura 
e a liberação de prédios da 
Imbel.

Rominho encontrou com 
o deputado federal Baleia 
Rossi (MDB) e com o gene-
ral Aderico Visconte Pardi 
Mattioli, diretor da fábrica 
de explosivos. Ao deputa-
do, o prefeito piquetense 
solicitou o montante, que 
será investido na criação de 
um parque linear, na região 

Thamiris Silva 
Lorena

central, com o intuito de pro-
porcionar lazer e bem-estar 
à população.

Rominho espera que a 
emenda de R$ 500 mil seja 
aprovada em menos de dois 
meses. “Eu acredito que até 
o final do ano teremos o 
parque linear e a fonte inau-
gurada. Já temos o projeto 
para reforma do velório”, 
explicou.

Além de conversar com o 
deputado, o prefeito entrou 
em contato com o general 
Aderico Mattioli para iniciar 
um novo projeto na cidade, 
que visa utilizar os prédios 
em desuso da empresa  es-
tatal, Imbel. “Ainda estamos 
montando todo um plane-
jamento com nossa equipe 
para vermos o que faremos 
com o uso do prédio, [...] em 
um dos quatro prédios, eu 
tenho como proposta ativar 
o cinema municipal”, infor-
mou o prefeito.

Mais novidades – Rominho 
deu sequência aos encontros 

por tratativas de verbas e 
melhorias na cidade. Desta 
vez, recebeu o subsecretário 
de Juventude Estado São 
Paulo, Luiz Oliveira, que 
anunciou verba de R$ 600 

mil para ações que devem 
ser entregues em março, 
como cursos de qualificação 
profissional, Novotec Estágio 
e economia criativa (como 
robótica e gastronomia).



27 DE MAIO DE 2021 3

A prefeita de Ubatuba, Fla-
via Pascoal (PL), confirmou, 
na noite do último domingo 
(23), a contaminação pela 
Covid-19. Ainda no fim de 
semana, ela lamentou a 
morte de três moradores da 
cidade, que chegou a 7,2 mil 
casos de infecção.

A confirmação do Sars-
-Cov2 foi feita por meio de 
redes sociais da chefe do 
Executivo. “Os sintomas são 
horríveis, febre, dor de gar-
ganta, dor de cabeça e muita 
dor no corpo”, escreveu 
Flavia, que afirmou ainda 
que espera “ficar bem, logo” 
para retomar às atividades 
na Prefeitura.

Recentemente, a prefeita 
cumpriu agenda com di-
ferentes alianças políticas 
com foco em trazer mais 
investimentos para a cida-
de. Há cerca de três dias, 
ela publicou vídeos ao lado 
dos deputados André Prado 
(PL) e Márcio Alvino (PL), e 
também com o prefeito de 
Ilhabela, Toninho Collucci 
(PL).

Flavia Pascoal não é a pri-
meira liderança municipal a 
ser contaminada pelo coro-
navírus. No último ano, a do-
ença afastou os prefeitos de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSC), e Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), assim 
como o vice-prefeito, Ricardo 

Bruna Silva
Ubatuba

Prefeita de Ubatuba testa 
positivo para coronavírus
Flavia Pascoal confirma a contaminação por meio das redes sociais; 
município litorâneo registrou mais de sete mil casos desde março

Piorino (PSL) e o ex-prefeito 
de Lorena, Fábio Marcondes 
(sem partido). Recentemente, 
o vice-prefeito de São José 
dos Campos, Anderson Fer-

reira (PSDB) também testou 
positivo para a doença.

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) já são mais 
de 233 mil casos de coro-
navírus e 4,9 mil mortes. O 
crescimento exponencial da 
doença pôde ser observado 
no último mês, com a chega-

da das variantes.
Os municípios enfrentam 

escassez de vacinas para 
imunizar a população. Ainda 
em fevereiro, o governa-
dor do Estado, João Doria 
(PSDB), projetou que a po-
pulação de São Paulo será 
imunizada contra o vírus até 
o fim de 2021.

Fotos:  Reprodução PMU

A prefeita Flavia Pascoal, que testou positivo para a Covid-19; região ultrapassa os 233 mil casos da doença

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DECRETO Nº. 7.622/2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE LORENA – CAE – QUADRIÊNIO 2021 
A 2025.
LEI ORDINÁRIA N° 3.910/2021.
DISPÕE SOBRE A OFERTA GRATUITA DE “ÁGUA DA CASA” NOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS QUE ESPECIFICA.
DECRETO Nº. 7.618/2021 ALTERAÇÃO DO DECRETO N° 7.606/2021, QUE DISPÕE 
SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE LORENA.
DECRETO Nº. 7.616/2021 DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.
DECRETO Nº. 7.615/2021 DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA AVENIDA BLANCA 
VILLELA.

Câmara Municipal de Potim 
Estado de São Paulo  

 
  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 029/2020, DE 22 DE ABRIL DE 2021, DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE POTIM PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Potim, Vereador Márcio de Cássio Raymundo e o Presidente da 
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Casa, Vereador Rogério 
Paschoal da Silva, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único 
do Artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 
COMUNICAM a todos os Cidadãos Potinenses, Líderes Comunitários, Entidades Representativas da 
Sociedade Civil e Autoridades Municipais, que a Câmara Municipal de Potim fará realizar AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, para apresentação do PROJETO DE LEI Nº 029, de 22 de abril de 2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Potim para o 
exercício financeiro de 2022.” 
 

LOCAL: Câmara Municipal de Potim 
DIA: 10 de junho de 2021 – (quinta-feira) 
HORÁRIO: 14:00 horas 
Para ter acesso ao Projeto de Lei nº 029, de 22 de abril de 2020, ACESSE: 
https://sapl.potim.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/1665/ldo_2022.pdf 
 
Observações e sugestões referentes à matéria poderão ser apresentadas pessoalmente no dia 
da Audiência Pública ou desde já, através do e-mail: audiência@potim.sp.leg.br 
 
Em atendimento às exigências do Plano São Paulo e demais determinações contidas nos 
Decretos Municipais, referentes às providências adotadas para conter o avanço da Covid-19, 
COMUNICAMOS que a Audiência Pública será transmitida ao vivo pela página da Câmara 
Municipal de Potim no Facebook, para que todos os interessados possam acompanhá-la no 
conforto e na segurança de seus lares. 

Abastecimento de 
qualidade contribui 
para saúde saldável
Águas Piquete reforça importância
do processo de tratamento de água

Da Redação
Piquete

 Para que toda a popula-
ção tenha acesso à água de 
qualidade, antes é realizado 
um longo processo de trata-
mento pelas companhias de 
saneamento. Esse processo 
faz parte do ciclo do sane-
amento básico e tem uma 
grande relevância para a so-
ciedade, visto que contribui 
para a promoção da saúde e 
bem-estar.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
existem cerca de 748 mi-
lhões de pessoas que não 
possuem acesso à água po-
tável no mundo e aproxima-
damente 1,8 bilhão que faz 
uso de água contaminada.

Diante desse cenário, a 
Águas Piquete, empresa res-
ponsável pela distribuição 
de água na cidade de Pique-
te, ressalta a importância do 
processo de tratamento de 
água para a manutenção da 
saúde pública, reforçando 
sua dedicação e empenho 
em oferecer uma água tra-
tada e de qualidade.

“Para que a água se torne 
apropriada para o consumo, 
é necessário eliminar as 
impurezas, evitando assim 
a transmissão de doen-
ças. Por isso, controlamos 
e monitoramos todas as 
etapas de tratamento da 
água e reforçamos nosso 
compromisso em oferecer 
mais saúde e qualidade de 
vida para os cidadãos de 
Piquete” explica o gerente 

operacional da Águas Pi-
quete, Sérgio Bovo.

A Águas Piquete realiza 
a captação da água das 
nascentes por meio de 
bombas que à conduzem 
até as ETA’s (Estações de 
Tratamento de Água). Nas 
ETA’s ocorrem os procedi-
mentos para eliminar mi-
crorganismos patogênicos, 
que incluem os processos 
de pré-cloração, pré-al-
calinização, coagulação, 
floculação, decantação, 
filtração, pós-alcalinização, 
desinfecção e fluoretação.

“Após todo esse processo 
de captação, tratamento, 
análise e distribuição da 
água, é importante que a 
população também faça 
a sua parte para garantir 
que a água continue apro-
priada para o consumo. 
Nesse caso, pedimos que 
os moradores realizem a 
limpeza da caixa d’água dos 
seus imóveis e verifiquem 
se as tubulações estão em 
boas condições, evitando 
não somente a contamina-
ção da água como também 
vazamentos e desperdícios” 
acrescenta Bovo.

Em caso de dúvidas ou 
mais informações sobre 
como funciona o processo 
de tratamento da água, os 
clientes podem entrar em 
contato com a Águas Pi-
quete pelos canais de aten-
dimento 0800 202 0120, 
Whatsapp 17-99641-3259 
e pelo site www.iguasa.
com.br/piquete na opção 
“informações para você” 
tratamento de água.

CAMARA MUNICIPAL DE POTIM
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RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal
Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses Total (últimos 12

meses) (a)abr/2021mar/2021fev/2021jan/2021dez/2020nov/2020out/2020set/2020ago/2020jul/2020jun/2020mai/2020

Inscritas em RP
não Processados -

2020 (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 97.228,73 95.775,38 96.262,97 94.551,82 91.882,56 91.882,57 136.474,22 113.684,67 86.656,73 92.825,04 95.159,61 95.402,67 1.187.786,97

   Pessoal Ativo 97.228,73 95.775,38 96.262,97 94.551,82 91.882,56 91.882,57 136.474,22 113.684,67 86.656,73 92.825,04 95.159,61 95.402,67 1.187.786,97

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 78.879,44 77.505,77 77.945,50 76.558,82 73.889,56 73.889,56 107.382,02 95.691,64 69.626,62 74.831,95 77.113,66 77.524,63 960.839,17

      Obrigações Patronais 18.349,29 18.269,61 18.317,47 17.993,00 17.993,00 17.993,01 29.092,20 17.993,03 17.030,11 17.993,09 18.045,95 17.878,04 226.947,80

      Benefícios Previdenciários

   Pessoal Inativo e Pensionistas

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

      Pensões

      Outros Benefícios Previdenciários

   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária

   Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração

   Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao
da Apuração

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 97.228,73 95.775,38 96.262,97 94.551,82 91.882,56 91.882,57 136.474,22 113.684,67 86.656,73 92.825,04 95.159,61 95.402,67 1.187.786,97

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 55.821.041,49

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) 55.821.041,49 100,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 1.187.786,97 2,13

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 3.349.262,49 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 3.181.799,36 5,70

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 3.014.336,24 5,40
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2021
CONVITE Nº 02/2021
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado na modalidade 
Convite nº 02/2021, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada 
para a execução de Obra e Serviços de Drenagem Urbana no Bairro da Vila 
Esperança", considerando a Ata de julgamento da proposta emitida pela 
Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando 
o objeto à empresa Consterpavi Pavimentação e Construção Ltda, inscrita no 
CNPJ nº 03.677.702/0001-00 pelo valor de R$ 307.117,58 (trezentos e sete mil, 
cento e dezessete reais e cinquenta e oito centavos). Fica a empresa vencedora 
convocada para a assinatura do Termo Contratual no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 26 de maio de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 163/2021-SUP; 
3409/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição emergencial do medicamento Canabidiol, para atender a decisão 
judicial liminar, processo n° 1004457-64.2020.8.26.0323.
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ Nº: 73.856.593/0011-38
DATA DA ASSINATURA: 26/05/2021
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi -
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 

195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 

abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma las-
ca na frente, sob a 
chave. Precisa afinar. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 94160- 
2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
l inha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uar a t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especifica-
ções 12 a 20cm diâ-
metro e 2.40 compri-
mento. Locais de fácil 
acesso para retirada. 
Consulte frete! Valor: 
R$ 45.00. Telefone: 
(12) 99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Ven-
do peças de cozinha, 
panelas, travessas, 
ja r ros .  Te le fone: 
3125-1136

Cachoeira Paulista: 
Vendo super ninten-
do portátil. Conec-
tou, jogou! Reviva as 
emoções: Telefone: 
(11) 99688-2064

Cr uze i r o :  Vendo 
moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 
72.580km rodado. 
Telefone: (24) 99236-
6693
Caraguatatuba: Ven-
do Hyunday i30, 2.0, 
cor preta, manual, 
ano 2011/2012. Do-
cumentação ok, 4 
pneus novos goo-
dyear, correia den-
tada trocada com 
80.000Km, k i t de 
a m o r t e c e d o r e s 
dianteiros trocados 
recentemente, in-
clusive na garantia, 
óleo de motor e filtros 
do carro trocados 
conforme manual 
do carro. Valor: R$ 
28.500,00. Telefone: 
(12) 98262-0012

Roseira: Vende-se 
Gol Rallye, 1.6, ano 
2013/2014, cor prata, 
completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, cor preto, ano 
2005, 1.6, completo. 
Valor: R$ 16.000.00. 
Telefone: (12) 99108-
4924

Pindamonhangaba: 
Vendo Kombi Food 
Truck, toda adapta-
da, em ótimo estado 
de conservação, me-
cânica tudo ok, com 
motor ap 1.8 Santa-
na, com carpete na 
cabine, vendo com 
um freezer metalfrio 
419 litros e um fri-
gobar eletrolux,tudo 
novinho! Com 4 me-
ses de uso! Valor: R$ 
43.000,00. Telefone: 
(12) 99622-2812

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Land Rover 
Discorevy II, auto-
mática, 4x4, 7 luga-
res, cor preta, motor 
v8, 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blindada. 
Câmbio automático, 
bancos de couro, 
5 portas, ar condi-
cionado bi-zone, Air 
bag, vidro elétrico, 
direção hidraulica, 
som com disqueteira 
original de fábrica, 
trava multiloc, banco 
elétrico e aquecido, 
computador de bor-
do, comando de som 
no volante, chave 
reserva e manual. 
Valor: R$ 35.000,00. 

Telefone: (12) 99138-
4731

I l h a b e l a :  Ve n d o 
Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor 
vermelho, 2 portas, 
f lex, banco trasei-
ro rebatível, motor 
ok. Valor da tabela 
FIP 15.581.00. Es-
tou depreciando R$ 
2.000,00 devido à 
danos estéticos a 
latar ia. Valor : R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Cachoeira Paulista: 
Vendo Corsa, ano 
2008 modelo 2009, 
cor cinza. Volante 
hidraulico, 4 portas, 
vidro manual, f lex. 
Valor: R$ 19mil. Tele-
fone: (12) 98151-1919

C r u z e i r o :  V e n -
d o  Voya g e ,  1. 6 , 
43.000km rodado, 
vidro elétrico, tra-
va, alarme, direção 
hidraulica, farol de 
milha, rodas de liga 
leve, som, ar condi-
cionado, ar quente, 
bem conser vado. 
Carro de garagem. 
Valor: R$ 23.000,00. 
Telefone: (12) 98143-
5314

Cruzeiro: Vendo Ford 
Ecosport Titanium, 
ano 2014/2015, cor 
vermelho, manual, 
quitada! Valor: R$ 
60.000,00. Telefone: 
(12) 99659-2383

Cruzeiro: Vende-se 
Gol plus, ano 2005, 
16v, direção hidrau-
lica, trava, alarme, 
roda de l iga 15", 
dcd retrátil, abaixo 
da tabela. Valor : 
13.500,00. Telefone: 
(12) 988086877

Roseira: Vendo Fiat 
Argo Precision, 1.8 
E.TORQ, cor preta, 
com direção elétrica. 
Tenho urgência na 
venda do veículo. 
Valor: R$ 47.500,00. 
Telefone: (12) 99619-
7311

Ilhabela: Vendo Jeep 
Cherokke Sport, ano 
1998, 4.0L 4x4, ga-
solina/GNV, cambio 
automático, motor 
na garantia, bateria 
nova (na garantia), 
bancos de couro, 
multimidia com tela 
para banco trasei-
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Anúncio do HR em Cruzeiro e distribuição de 
verbas não impedem reclamações e distorções
Ballerini questiona em Lorena, Mineiro avalia outro uso para área em Cachoeira e Thales Gabriel comemora 
investimento em estrutura para demanda regional; investimentos no "Vila o Vale" superam R$ 120 milhões

Vereadores articulam comissão 
para averiguar tratamento de 
água fornecida em Aparecida
Saae é alvo de reclamações desde o começo do ano; 
coloração gera dúvidas sobre condição do tratamento

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Os vereadores de Apareci-
da articulam a abertura de 
uma comissão especial para 
debater o tratamento da 
água feito pelo Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto). 
A medida atende uma série 
de denúncias moradores 
que encaminharam vídeos 
que mostram o líquido em 
coloração barrenta.

Diferente de uma CEI (Co-
missão Especial de Inquérito), 
a CE tem como objetivo elabo-
ração e apreciação de estudos 
de problemas municipais, e a 
tomada de posição da Câmara 
em outros assuntos de reco-
nhecida relevância, inclusive 
participação em congresso.

Na sessão da última segun-
da-feira (24), o vereador Luís 
Fernando de Castro Rocha, 
o Gu Castro (PSDB), teve um 
requerimento aprovado pela 

Casa para a abertura da comis-
são, mas o regimento interno 
determina, em seu artigo 63 
inciso primeiro, que a “comis-
são especial será constituída 
mediante apresentação de pro-
jeto de resolução, de autoria 
da mesa, ou então, subscrito 
por, no mínimo, um terço dos 
membros da Câmara”.

O vereador contou que, 
após visitas de técnicos da 
Sabesp e Saeg, foi explicado 
que a coloração está muda-
da porque o reservatório do 
Saae enfrenta problemas pela 
paralisação do uso.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com o 
diretor do Saae, Júlio César 
Ferraz, que informou que o 
problema foi sanado a cerca 
de três semanas e não há mais 
registro de incidentes. “É uma 
questão de tubulação antiga. 
A nossa estação de tratamen-
to tem mais de quarenta anos 
e existe tubulação aqui com 
a mesma idade. Além disso, 

Após semanas de polêmi-
cas e expectativas, o novo 
Hospital Regional anuncia-
do pelo governador João Do-
ria (PSDB), no último sábado 
(22), ainda gera discussões 
pela região. Com investi-
mento de R$ 30 milhões, a 
área do Recinto de Exposi-
ções de Cruzeiro receberá a 
unidade. Mas a notícia não 
deixou toda região feliz, com 
direito a contestação dos 
anúncios tucanos.

No evento, realizado no 
Museu Major Novaes, além 
do HR, Doria destacou o for-
talecimento das santas casas 
de Lorena e Guaratinguetá e 
lançou o programa “Viva o 
Vale”, com R$ 120 milhões 
de investimentos.

Para garantir a sede do 
novo hospital, o projeto de 
Cruzeiro (que contou com 
o apoio de sete cidades do 
Vale Histórico), enfrentou 
propostas de Lorena, Ca-
choeira Paulista e Guara-
tinguetá. Nas redes sociais, 
manifestações contrárias à 
decisão, com direito a pu-
blicação de Lorena, onde a 
Prefeitura utilizou a frase 
“Hospital Regional confir-
mado em Lorena”, quando 
na verdade, Doria anunciou 
o hospital para Cruzeiro 
(com custo de R$ 30 milhões 
e contrapartida municipal 
da infraestrutura) e um 
reforço financeiro nas San-
tas Casas das outras duas 
cidades. Acompanhado de 
secretários, o governador 
anunciou o projeto, chama-

Rafaela Lourenço
RMVale

do de “Tripé da Saúde”, que 
promete auxiliar os atendi-
mentos do Vale Histórico e 
Vale da Fé.

Segundo o secretário de 
Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, 
as unidades hospitalares já 
existentes (as duas santas 
casas) carecem de melhorias, 
enquanto em Cruzeiro, será 
necessário um novo empre-
endimento. “Nós também 
entendemos que cidades 
como Cruzeiro precisam 
ter um aparelho hospitalar 
muito maior e melhor na sua 
qualidade de assistência a 
população regional”.

Doria reforçou a resposta 
do secretário durante a cole-
tiva, destacando que esta é 

uma das maiores demandas 
do Vale. “Nesse momento 
tem o mais importante que 
é o dinheiro para fazer”. 

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) acredita que 
pelo o município ser a pri-
meira porta de atendimento 
para as cidades do Vale His-
tórico, isso tenha reforçado 
o projeto de sede. “É óbvio 
que nós reconhecemos e 
somos sensíveis a tudo que 
Lorena e Guará fazem pela 
região e nós validamos isso 
junto ao governo do Estado 
inclusive. Tanto é que essas 
santas casas, equipamentos 
já existentes, receberão 
recursos financeiros de cus-
teio para melhorar o atendi-

mento. Agora a necessidade 
de um novo equipamento se 
dá em Cruzeiro”, frisou.

Em Lorena, o prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) res-
saltou que ficou “chateado” 
por ser do partido de Doria 
e ter acompanhado repasses 
anteriores para Cruzeiro e 
não para a saúde de Lorena, 
que atende pacientes de 
toda a região. O chefe do 
Executivo explicou que na 
noite anterior ao evento, a 
informação era de recursos 
para complexidades aos três 
municípios (Cruzeiro, Lorena 
e Guaratinguetá) e não o 
hospital cruzeirense. “O hos-
pital, o importante é que eles 
(HR) resolvam o problema da 
nossa região. E a Santa Casa, 
por um trabalho árduo que 
a gente fez, vai receber uma 
verba significativa por mês 
que vai melhorar a situação 
dela e atender melhor a 
nossa população”, comentou 
Ballerini.

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, durante discurso no último sábado; minutos depois, o governador João Doria anuncia HR para Cruzeiro

Lorena também foi alvo 
de críticas nas redes sociais 
ao publicar um vídeo em 
que o subsecretário de de 
Assuntos Metropolitanos 
da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Ortiz Junior, explica em sua 
versão que serão três hospi-
tais regionais - fala oposta 
ao anunciado por Doria e 
Gorinchteyn ao vivo -, e ao 
que foi publicado pelo por-
tal oficial do Governo.

Como ressaltou o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, 
ao citar o fortalecimento 
das santas casas de Lorena 
e Guará como o “Tripé da 
Saúde”. “Esses três muni-
cípios vão compreender o 
tratamento de saúde para 
a região com ações comple-
mentares, e essa sede aqui 
de Cruzeiro vai ser funda-
mental”.

Cachoeira Paulista tam-
bém estava na disputa pela 

sede do HR. O prefeito An-
tônio Carlos Mineiro (MDB) 
ressaltou que independente 
da cidade escolhida, o hos-
pital desafogará o sistema 
público da região, e que a 
área oferecida ao Estado, 
deve ser utilizada por outros 
projetos que estão viabili-
zando.

O prédio tem a previsão 
de entrega para o final de 
2022, com início dos aten-
dimentos de forma gradual 
a partir de janeiro de 2023.

Um novo anúncio deve ser 
realizado no próximo dia 30, 
para o Estado detalhar o for-
talecimento da rede pública 
e quais especialidades cada 
unidade será responsável, 
além do Hospital Regional. 

Viva o Vale -  O programa 
terá um investimento de 
R$120 milhões, sendo R$17 
milhões distribuídos a 17 
municípios do Vale Histórico 
e da Fé, além de 17 ambulân-
cias no mesmo sistema, uma 
para cada.

Além do Regional, Cruzeiro 
foi contemplada com uma 
unidade do Poupatempo, 
assim como Lorena, que tam-
bém receberá uma unidade 
da Fatec.

No Vale Histórico o anún-
cio dos estudos para o 
videomonitoramento com 
o sistema Detecta deve re-
forçar a segurança local, e 
Bananal passa a contar com 
uma unidade do Banco do 
Povo.

Em Guaratinguetá, o aero-
porto "Edu Chaves" partici-
pará de um leilão no dia 15 
de julho com os outros 21 
aeroportos estaduais. Com a 
concessão realizada, a área 
também receberá recursos 
para modernização. 

O programa Novas Estra-
das Vicinais terá um inves-
timento de R$ 2 bilhões, 
com o prazo limite de dois 
anos para a conclusão das 
melhorias.

existe um processo de incrus-
tação (acúmulo de materiais 
indesejáveis) na tubulação, e 
com a movimentação da água 
existe um arrastamento das 
partículas causando a colo-
ração indesejada”.

Ainda segundo o diretor da 
autarquia, medidas paliativas 
já foram tomadas, como a 
limpeza de pontos identifica-
dos onde se apresenta mais a 
incrustação.

Outra medida anunciada foi 
a implantação de um processo 
de eletrólitos, que ao longo 
do tempo, deve eliminar as 
incrustações das tubulações 
antigas do município. “É um 
processo de um ímã, que tem 
polo negativo e positivo e faz 
a despolarização da água de 
forma que passa a ser positiva 
e começa a atrair essas in-
crustações para ela, ao longo 
do tempo, gradativamente 
desagregando as paredes 
da incrustação”, finalizou o 
diretor.

Fotos: Marcelo A dos Santos
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