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Guará projeta criação de Centro de
Inovação em parceria com Unesp

Projeto dá suporte a empresas com foco em inovação; ideia é aliada ao período de retomada da economia
Foto: Fabiana Cugolo

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva (PSC) anunciou em suas
redes sociais a criação de
um Centro de Inovação em
Guaratinguetá. A iniciativa é
destinada a dar apoio técnico
e logístico aos empreendedores da cidade. A principal
parceira no projeto é a Feg/
Unesp (Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá), que
será a sede do Centro, e que
conta com a colaboração da
Fundunesp (Fundação para o
Desenvolvimento da Unesp).
A reunião sobre a proposta
contou com a presença do
prefeito Marcus Soliva, o diretor da FEG, José Alexandre
Matelli, o professor da Fatec
Guaratinguetá (Faculdade de
Tecnologia Estadual), Sérgio
Tenório, o presidente da Aceg
(Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá),
Guilherme Gigli, o secretário
de Indústria, Comércio e Gestão de Convênios, Rodrigo
Muassab e o secretário de
Governo, João Vaz.
No vídeo compartilhado

Portaria da Unesp de Giuaratinguetá; parceria com a Prefeitura em projeto para criação de Centro de Inovação vai atender empresas

nas redes sociais, Soliva agradeceu o apoio das instituições aos representantes e
destacou a importância do

Centro de Inovações no pós-pandemia. “Esse Centro de
Inovação é para que possamos auxiliar e dar suporte a

Com apoio do Estado, Potim
espera legalizar mais quatro
bairros até o final do ano

essas empresas que querem
começar com projetos inovadores. Principalmente neste
momento onde temos que

nos preparar para avançar o
desenvolvimento de Guaratinguetá”, destacou o prefeito.
Os professores envolvidos

no projeto também falaram a
respeito. “Estou muito satisfeito de estar nessa iniciativa, é
um desejo da faculdade de se
aproximar mais da comunidade de Guaratinguetá. E nada
melhor do que uma vitrine,
como o Centro de Inovação.
Estamos muito felizes de
sermos a sede desse projeto”,
salientou Matelli.
O professor Sérgio Tenório,
que também dará suporte,
agradeceu a oportunidade
e enfatizou os trabalhos a
serem feitos. “Começamos
nesta semana pesquisas para
entender as demandas das
empresas da nossa região,
dos diversos ecossistemas que
temos aqui. Temos certeza
que será muito importante
no desenvolvimento da cidade
e para a população”, disse o
representante da Fatec.
Na publicação, o secretário
João Vaz enfatizou que projetos como esse facilitam o
recebimento de investimentos
para a cidade e novas parcerias. Com local definido, após
a realização das pesquisas, a
cidade buscará recursos junto
ao Governo do Estado, para
que possa firmar o convênio.
Fotos: Arquivo Atos

Núcleo Miguel Vieira inicia fase de cadastramento para
regularização fundiária pelo programa Cidade Legal
Thamiris Silva
Potim

A Prefeitura de Potim
anunciou que até o próximo
sábado (19) estará realizando
o cadastramento de residências do bairro Miguel Vieira,
para regularização fundiária
por meio do programa estadual Cidade Legal. Com a iniciativa, cerca 1,2 mil pessoas
serão atendidas no bairro.
O serviço de notificação
é feito por meio do “arrolamento”, que é o atendimento
de casa em casa. Os interessados devem comparecer no
salão comunitário da Igreja
Nossa Senhora do Rosário,
localizado na rua Primavera,
no bairro Miguel Vieira, sn,
a partir desta quarta-feira
(16), das 9h30 às 12h e das
13h às 16h.
“Esse tipo de programa,
que é pela Reurb (Regularização Fundiária Urbana),

vem de uma lei federal que
dá autonomia ao Município
para fazer regularização de
lotes em áreas de interesse social, por isso não há
desapropriação de área no
bairro”, explicou o secretário
de Planejamento Urbano,
Hiancen Vieira.
A parceria com o programa
Cidade Legal foi iniciada,
mas o bairro Miguel Vieira
está há 29 anos aguardando a legalização. O núcleo
conta com 250 residências
e mais de mil pessoas em
situação de vulnerabilidade.
“A medida que o programa
sofre mudanças de cargos,
troca de gestão, troca de
governador, sempre há um
entrave no programa, às
vezes retroagem as etapas”,
confidenciou o secretário,
que chegou a anunciar a
ação para dezembro do ano
passado.
Regularização – Atualmente são dez núcleos que estão

irregulares no município:
Chácara Tropical, Vista Alegre, João Nogueira, Miguel
Vieira, Morada dos Marques,
Vila Olívia, Ricardo Naldi,
José Diabi Kichise, Frei Galvão e Cezar Vieira.
“A expectativa é entregar
quatro núcleos ainda esse
ano. Os bairros que iremos
entregar ainda esse ano
são Chácara Tropical, Vista
Alegre, João Nogueira e
Miguel Vieira”, informou o
secretário. “Existem outros
bairros que estão no programa, só que eles estão
na fase de diagnóstico e de
informações”.
O programa espera atender mais de três mil famílias com as escrituras das
residências até o final do
processo dos dez núcleos.
Mais informações sobre o
andamento do Cidade Legal
em Potim podem ser acessadas no site da prefeitura,
potim.sp.gov.br.

O portal de acesso a Potim; cidade avança com regularização fundiária pelo programa estadual Cidade Legal

2

17 DE JUNHO DE 2021

Política
a conta-gotas...
Primeiro round

A Câmara de Lorena, ou
melhor, a maioria dos vereadores ganharam o primeiro
round da batalha para voltar
com a reeleição para presidente do Legislativo. A luta, digo,
a primeira votação ao projeto
que muda a Lei Orgânica do
Município teve unanimidade dos votos. Mas como na
política local “o que parece
ser, acaba não sendo”, todo
cuidado é pouco até a segunda
e última votação, para que
Fábio Longuinho seja confirmado para mais um biênio
no comando da Casa de Leis.

‘Joga pedra na Geny’

O projeto da reconstrução
das estadas vicinais do governo do Estado que deveria ser
comemorado em Cachoeira
Paulista, deu efeito contrário.
A oposição tem bombardeado
o prefeito Antônio Mineiro
porque o projeto de Doria
veio para recapeamento dos
4 quilômetros de parte da
estrada que liga a área urbana
ao bairro de São Miguel, ao
invés de um trecho novo de
pavimentação. Eles apenas
esquecerem que o recurso é
furto de um projeto ainda do
ex-prefeito, e que os gritões
da Câmara estavam com Edson Nota na elaboração do
pedido...

Salvadora da ‘pátria’

A cotação da vereadora
Rogéria De Lucas foi a zero
no mercado político de Cachoeira Paulista nesta terça-feira, por ter sido a madrinha
dos vereadores Felipe Piscina
e Max Barros – denunciados
pela agressão verbal e constrangimento ao médico Dr.
Coragem há cerca de três
meses, na Santa Casa local.
Pela benevolência da irmã da
Toia da Reciclagem, os dois
parlamentares estão livres
da processante que poderia
cassar seus mandatos, caso
não houvesse explícita manifestação de corporativismo da
oposição.

Boa notícia!!!

Após três anos de negociações, driblando obstáculos
e até pandemia, o prefeito
Thales Gabriel passou a comemorar nesta semana o
avanço das tratativas para que
Cruzeiro tenha seu Shopping
Center. De acordo com Thales, cinco grupos de investidores privados sinalizaram
interesse em participar do
empreendimento, que ganhará
espaço na antiga AGEF, bem
estrategicamente localizado
na entrada da cidade.

Recordar é viver

O prefeito de Cruzeiro,
Thales Gabriel e seu vice,
Paulo Scamilla, estiveram
presentes nesta segunda-feira
no Palácio dos Bandeirantes
para mais uma sessão de fotos
com o governador e assinaturas do convênio das vicinais.
Scamilla relembrou nas redes
sociais que casualmente as estradas contempladas (Várzea
Alegre, Passa Vinte e Brejetuba) com os recursos do Estado
para reconstrução agora, teve
sua primeira pavimentação no
período passado, quando foi
prefeito da cidade.

Eu vi ‘primeiro...’

O que não estão faltando
em Lorena são políticos, quer
dizer, vereadores de plantão
querendo assumir a paternidade das obras de galerias águas
pluviais, em uma das partes
da área ocupada do Parque
Rodovias. Quem prestar atenção neste merchandising barato, pode não perceber que o
grande destaque deste avanço
chama-se Sylvio Ballerini,
casualmente o prefeito da
cidade.

Vitrine eleitoral

O encontro prolongado de
do deputado Padre Afonso
Lorena e o vice prefeito de
Guará, Regis Yasumura, na
última sexta-feira, está dando muito o que falar no eixo
Pinda /Cruzeiro. Além do protocolo de verbas e projetos do
deputado para Terra de Frei
Galvão, as mais de duas horas
de conversa com lideranças
da cidade no gabinete do prefeito Marcus Soliva deixaram
clara a grande possibilidade
de uma parceria para as eleições do ano que vem, quando
o Padre vai disputar vaga na
Câmara Federal e Regis na
Assembleia Legislativa.

Investimentos

A expansão do desenvolvimento econômico de
Pindamonhangaba, impulsionado pela administração
do prefeito Isael Domingues
tem sido atração para grandes
investimentos industriais e
empresariais – alavancados
pela estrutura e modernização
da cidade, inclusive com o
projeto experimental da rede
5G. Na última semana, o secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura,
Roderley Miotto, foi elogiado por um público misto de
formadores de opinião ao
explanar a maneira como
vem trabalhando a captação de grandes investidores
para cidade, onde seu nome
sistematicamente tem sido
viabilizado para provável
candidatura a deputado federal na região.

Voz da periferia

A movimentação sobre o
eventual e provável retorno
de Geraldo Alckmin ao governo do Estado tem gerado
uma onda de manifestações
e apoios entre boa classe política e lideranças na região.
Algumas
dúvidas
do mercado político sobre o partido que
deverá
abrigar
a candiGeraldo Alckmin
datura de
Alckmin – uma vez que Doria ‘teria dado um jeitinho’
de lotear o PSDB com sua
patuleia – ainda segue no
geral. Portanto, circula entre
os bem informados que o
DEM teria estendido o ‘tapete vermelho’ e franqueado
‘as chaves’ de comando da
sigla para receber a filiação
do ex-governador. A receita
é boa na opinião geral, mas é
necessário combinar com os
eleitores. Quem viver, verá!!!

Prefeitura de São Sebastião
assina contrato com nova
empresa após denúncias
Ônibus voltam a circular com promessa de solução para série de
problemas enfrentados por passageiros nas ruas da cidade litorânea
Fotos: Fabiana Cugolo

Bruna Silva
São Sebastião

Após uma série de problemas com a antiga empresa de
transportes, a Prefeitura de São
Sebastião assinou, nesta quinta-feira (10), o contrato com
uma nova responsável pelo
serviço no coletivo, a “SOU São
Sebastião”. Pelo contrato emergencial com a empresa Sancetur (Santa Cecília Turismo
Ltda), a “SOU Sebastião” passa
a vigorar nesta sexta-feira, data
em que os ônibus passam a
circular no município.
A vencedora do processo de
licitação substitui a “Ecobus”
que foi apontada, anteriormente, pelo prefeito Felipe
Augusto (PSDB), de ter tido dois
ônibus apreendidos após ação
de busca e apreensão movida
pelo Volkswagen.
O contrato prevê prestação
de serviço com quarenta veículos e deverão dar preferência
a contratação ex-trabalhadores
da “Ecobus” por meio do PAT
(Posto de Atendimento Ao Trabalhador). Otimista, o prefeito
garantiu, durante a assinatura

Soliva participa de evento que marcou andamento da construção de nova sede do Santuário Frei Galvão

junto aos representantes da
empresa e do sindicato da categoria, que a única mudança é
que "o transporte vai melhorar
muito”.
A partir da próxima segunda-feira (14), um guichê de atendimento será disponibilizado aos

usuários do “Bus Card”, cartão
com as tarifas creditadas, para
a retirada de um extrato sobre
o saldo. Durante o período de
transição entre as empresas, as
passagens deverão ser pagas
exclusivamente em dinheiro.
Após vencer a licitação, a

“Sancetur” deve prestar o serviço emergencialmente pelo
período de até seis meses. Com
o término do prazo, a cidade
deverá efetuar um novo processo licitatório para definir a
empresa que será pelo transporte posteriormente.

Bandeirante realiza Feirão para
negociação de dívidas na região
Atendimento tem condições diferenciadas para acordos solicitados até dia 30 de junho
Da Redação
RMVale

Responsável pela distribuição de energia elétrica
para as casas da RMVale
(Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte), a EDP Bandeirante
está realizando o Feirão de
Negociação. O foco é atender pessoas com dívidas
ativas, em ação que segue
até o próximo dia 30.
De acordo com a companhia, os inadimplentes
podem parcelar suas dívidas em até 36 vezes, com
uma redução da parcela de
entrada, facilitando a regu-

larização junto à empresa.
Os clientes que já possuem
débitos de parcelamentos
de negociações anteriores
também encontrarão facilidades para o acerto e renegociação de suas contas.
Em virtude da pandemia
do novo cororavírus, os
atendimentos presenciais
nas agências estão sendo realizados com agendamento,
que pode ser feito pelo site
edp.com.br/agendamento,
ou ainda pelo atendimento no portal EDP Online e
no aplicativo EDP Online,
disponível para todas as
plataformas de smartphone
ou tablets.
A empresa disponibiliza

Foto: Arquivo Atos

Contribuinte soma contas para solicitar negociação e parcelamento

ainda o WhatsApp (11)
93465-2888 e o serviço
gratuito no 0800 721
0123. Para o atendimento,

é necessário ter em mãos
o número de instalação da
residência e o CPF do titular
da fatura.
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Para auxiliar no combate à Covid-19
Pinda inicia ação em novo gripário
Unidade deve agilizar atendimento no Pronto Socorro para paciente com sintomas gripais
Fotos: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco no atendimento
aos pacientes contaminados
pela Covid-19, a Prefeitura
de Pindamonhangaba abriu,
nesta terça-feira (15), uma
nova unidade de gripário
anexa ao Pronto Socorro. A
expectativa é que o espaço
garanta conforto e melhor
fluidez aos pacientes com
sintomas de contaminação
pelo novo coronavírus.
O novo gripário conta
com quatro consultórios
médicos com computadores
ligados ao PS, além de salas
de espera, triagem, posto
de enfermagem e pequenas
assistências. O prefeito Isael
Domingues (PL) ressaltou
que o novo equipamento é
custeado com recursos do
tesouro e deve garantir aco-

Pacientes esperando atendimento no gripário anexo ao Pronto Socorro; Pinda abre nova unidade

lhimento aos moradores que
buscarem auxílio médico.
Embora esteja instalado
no estacionamento do CEM
(Centro de Especialidades
Médicas), em frente ao Pronto Socorro e Santa Casa, o
espaço deve atender em
livre demanda, garantindo
estrutura a todas as pessoas
que procurarem local. Para o
novo espaço, a secretaria de
Saúde dispôs testes rápidos
da Covid-19 que poderão
ampliar a capacidade de
identificação da doença no
município, uma vez que os
resultados chegarão em até
uma hora. Segundo a secretária de Saúde, Valéria dos
Santos, a medida permitirá
que os procedimentos tomados sejam mais assertivos.
No novo protocolo implantado, caso o paciente testar
negativo, o atendimento
prosseguirá na unidade

municipal, mas se positivar,
ele receberá o kit de medicamento e as orientações necessárias para o tratamento
da enfermidade. Em caso de
necessidade de internação
ou exames mais detalhados,
o paciente será encaminhado diretamente ao Pronto
Socorro.
Apesar de não confirmar a
possibilidade de novas cepas,
as autoridades municipais
ressaltaram que há elevação
dos casos de coronavírus no
município e que as mortes
diárias em decorrência da
doença preocupam.
Incidência – De acordo
com o último boletim epidemiológico, Pindamonhangaba registrou mais de 15,2
mil casos de coronavírus. A
taxa de ocupação dos leitos
de UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) da rede pública
voltou a operar em vermelho,
no limite da capacidade.
Na última semana, após
chegar ao limite do atendimento intensivo, a rede
privada anunciou a expansão
dos leitos e divulgou um
apelo para que a população
se cuide e evite sair de casa.
Mais de 340 moradores morreram em decorrência das
complicações da Covid-19.

Guará é contemplada
com assintura de
programa esportivo
estadual Areninhas
Da Redação
Guaratinguetá

O projeto Areninhas, criado em 2020 pela secretaria
de Esporte do Estado de
São Paulo, foi anunciado
em Guaratinguetá. O programa foi idealizado devido
à demanda por espaços
para atividades esportivas.
O Areninhas abre espaço
para atividades, com foco
em modalidades coletivas,
com estrutura para prática
diurna e noturna, com contrapartida de área cedida
pelas prefeituras.
O espaço em Guaratinguetá contará com um campo
de futebol society e quadra

de basquete 3x3, com iluminação led, que permite
atividades noturnas, além de
arquibancadas. A Prefeitura
ficará responsável também
por ceder, além da área (de
1.095 metros quadrados), a
rede de água e energia.
O contato para garantir
a presença da iniciativa na
cidade contou com ação da
secretaria de Esportes de
Guaratinguetá, os vereadores Marcelo da Santa Casa
(PSD), Rosa Filippo (PSD) e
Orville Teixeira (PSD), com o
auxílio do deputado federal
Marco Bertaiolli (PSD), que
destinou emenda no valor de
R$ 350 mil para o projeto.
O local para a implantação
ainda não foi divulgado.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
RETIFICAÇÃO DE OBJETO E ALTERAÇÃO
DA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
PROCESSO Nº 032/2021
CONVITE Nº 06/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obra no
telhado do prédio da Secretaria Municipal da Educação situado à Rua Maestro
João Batista Julião, nº 118, Centro – Silveiras/SP.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP,
vem através deste, tornar público e comunicar a todos os interessados, que
procedeu a RETIFICAÇÃO do Objeto da Carta Convite supra, constante do Termo
de Referência-Anexo I, passando a vigorar com a seguinte redação:
1- Novo Objeto: "Contratação de empresa especializada para execução de Obra
nos telhados dos prédios da Secretaria Municipal da Educação à Rua Maestro
João Batista Julião, nº 118, Centro e da antiga "Cadeia Pública", sito à Praça
Tenente Anacleto Ferreira Pinto, nº 01, Centro, no município de Silveiras/SP".
2- Data de entrega e abertura dos envelopes Habilitação e Proposta: 25/06/2021.
Silveiras, 16 de junho de 2021.
José Carlos Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE PIQUETE
TOMADA DE PREÇOS
Nº 06/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021 AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos
interessados e devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto
a TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021, Processo Administrativo nº 46/2021, PELO
MENOR VALOR GLOBAL POR OBRA, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E REFORMA DE CRECHE ANEXO DA
E.M.E.I. Mª AUXILIADORA RAMOS; TROCA DE TELHADO DA E.M.E.F. PROFª.
RICARDA GODOY LOPES; TROCA DE TELHADO DA E.M.E.I PROFª. MARIA
ODAÍSA DA COSTA FROTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA, a ser executada através de recursos próprios e de acordo com os Projetos
Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades e
Custos Unitários, conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão
ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo
Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das
08 horas às 17 horas e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/. Sessão
de abertura para recebimento das propostas. DATA: 01/07/2021. HORÁRIO:
09:30 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações,
localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade
de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura.
Piquete, 16 de junho de 2021.
ROMULO PIRES DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

