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Soliva e Bolsonaro; visita contou com anúncio de verba para a saúde

À espera de acerto sobre 
custo entre Prefeitura 
e Estado, Lorena perde 
oito leitos de UTI Covid
Com três meses de atrasos, dívida chega a R$ 720 mil, enquanto Pronto 
Atendimento Covid-19 depende de R$ 2,2 milhões para evitar paralisação

Corredor do ambulatório SUS, desativado na Santa Casa; hospital questiona paralisação de repasse estadual para manter atendimento regional

Foto: Rafaela Lourenço

Alegando falta de recebi-
mento pelos serviços pres-
tados, a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Lorena fechou 
oitos leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para 
tratamento contra Covid-19. A 
dívida, que chega aos R$724 
mil, acrescenta aos R$ 2,2 

milhões do convênio com o 
Município para o PA Covid-19, 
que também pode ter os servi-
ços suspensos na próxima se-
mana. O hospital aguarda um 
posicionamento da Prefeitura, 
que articula soluções junto ao 
Governo do Estado.

PA Covid-19 também pode 
paralisar por falta de recursos

Com o vencimento do 
contrato na próxima quar-
ta-feira (30) e a falta do re-
cebimento da Prefeitura na 
ordem dos R$ 2,2 milhões, 

o PA Covid que bateu uma 
média de 150 atendimentos 
diários, pode ser suspenso 
na cidade.

Saae assina R$ 2,3 milhões para 
tratar esgoto em Aparecida

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos e Resíduos 
Sólidos) de Aparecida assinou 
um convênio de R$2,3 milhões 
com a Fehidro (Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos) para 
colocar em funcionamento a 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) do município, que 
ainda continua a despejar o 

seu esgoto sem nenhum trata-
mento no Rio Paraíba do Sul. 
O complexo foi construído em 
2013, após Aparecida ser con-
templada pelo programa “Água 
Limpa” do governo estadual, 
e ganhou uma estação que 
atingiria 100% do tratamento.
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Ubatuba alerta sobre divulgação 
de calendário falso de vacinação

Um falso calendário de va-
cinação contra a Covid-19, 
que está circulando nas re-
des sociais, tem preocupado 
a Prefeitura de Ubatuba. As 
informações, encaminhadas 
principalmente pelo What-
sApp, prejudicam o trabalho 
de imunização das cam-
panhas contra a Covid-19. 

Uma publicação da adminis-
tração municipal, na última 
quarta-feira (23), destacou 
que o compartilhamento 
dessas informações configura 
crime contra a saúde pública, 
que pode acarretar em pena 
de 10 a 15 anos de reclusão.
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Estação entregue em 2013, que não realiza o tratamento de esgoto

Foto: Arquivo Atos

Em passagem de Jair Bolsonaro, 
deputada entrega R$ 1,9 milhão 
à Santa Casa de Guaratinguetá

Durante visita a Guaratin-
guetá, na última segunda-feira 
(21), o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (sem parti-
do), anunciou uma verba de 
R$ 1,9 milhão à Santa de Casa 
de Misericórdia. Na comitiva 
presidencial estava a deputada 
federal Carla Zambelli (PSL), 
parlamentar que destinou a 
emenda para o hospital. Além 

do anúncio, o presidente e sua 
equipe compareceram à ceri-
mônia de formatura da EEAR 
(Escola de Especialistas de Ae-
ronáutica) e conheceram a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to), obra que foi financiada pelo 
Governo Federal e atualmente 
é hospital de campanha contra 
Covid-19.
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Prefeitura de Caraguá negocia 
por instalação de posto do Senai

De olho na retomada eco-
nômica pós-pandemia de Co-
vid-19, que se aproxima com o 
avanço da vacinação, a Prefei-
tura de Caraguatatuba realiza 
tratativas para instalação de 
um posto do Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial). A ideia é garantir 
o atendimento de qualificação 
profissional para jovens na 
cidade litorânea. Em entrevista 
recente, o prefeito Aguilar Ju-
nior (MDB) esteve reunido com 
os representantes do Senai, em 

São Paulo, para garantir um 
polo para a cidade. Caragua-
tatuba já possui um polo do 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), e a chegada do 
espaço para aprendizagem 
industrial oportunizará mais 
cursos de capacitações aos 
moradores. Somente com 
cursos do Senai, a gestão 
municipal investe aproxima-
damente R$ 200 mil em 25 
cursos gratuitos.
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Em uma cerimônia reali-
zada na última quarta-feira 
(23), o governo do Estado de 
São Paulo lançou o programa 
Cidades Inteligentes, que es-
timula soluções tecnológicas 
para questões ligadas ao 
planejamento urbano sus-
tentável. A ação, implantada 
em conjunto entre Estado e 
prefeituras, atende cidades 

Lorena está entre os municípios 
atendidos pelo Estado com o
programa Cidades Inteligentes

como Lorena, que projeta 
qualificação tecnológica em 
serviço à população. Com 
investimentos de R$ 15 mi-
lhões, além de Lorena, outros 
dez municípios serão bene-
ficiados na primeira etapa 
como Campos do Jordão, São 
Luiz do Paraitinga e Santo 
Antônio do Pinhal.

Potim cadastra moradores em busca 
de maior repasse do Estado e União

A Prefeitura de Potim deu 
início a um mutirão de cadas-
tramento das famílias, para 
atualização e introdução ao 
banco de dados da secretaria 
de Saúde. A ação visa catalogar 
esse grupo para cobrar um 
aumento nos repasses dos go-
vernos estadual e federal, para 
o custeio dos atendimentos das 
unidades da rede municipal. 
Os agentes de saúde já estão 

visitando as residências. Du-
rante a visita, eles solicitam 
documentos de identificação 
como o RG, CPF e Cartão SUS 
de cada morador que vive na 
residência. Para aqueles que 
não têm o cartão do SUS, o mo-
rador deve procurar a Unidade 
Básica de Saúde central, que 
fica à praça Josino Ribeiro, nº 
100, no Frei Galvão.
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O que foge aos olhos geral-
mente não se torna o foco da 
nossa preocupação, até que em 
momento importante aquilo que 
não era visto se faz necessário.

Confuso? Calma, vamos refle-
tir na nossa brasilidade, o jeito de 
ser do povo que discute em redes 
sociais verbas e subsídios para 
blocos carnavalescos e esquece 
de voltar sua atenção para coisas 
básicas que afetam e vitimizam 
muitos cidadãos diariamente.

É indiscutível que a segurança 
pública, a educação e a saúde 
estão diretamente relacionadas 
à qualidade de vida que preci-
samos. 

O problema da falta de verbas 
do SUS, a falta de leito nos hos-
pitais, como também a falta de 
equipamentos e medicamentos 
sempre foi uma necessidade da 
Saúde brasileira. Contudo veio a 
pandemia, e certamente mais de 
500 mil famílias necessitaram da 
saúde pública, e hoje muitos no 

meio do luto se perguntam: será 
que meu parente que faleceu re-
cebeu os medicamentos que pre-
cisava? Será que teve recursos? 

Como necessitamos mais do 
que nunca de um amparo clínico, 
de socorrer da emergência, como 
necessitamos de disponibilidade 
de oxigênio, passamos a encarar 
e discutir a necessidade. Mas in-
felizmente o Brasil sempre teve 
sua saúde em estado grave.

Da mesma forma, vemos os 
questionamentos e críticas de 
muitos relacionados aos profes-
sores que temem voltar para sala 
de aula com tanta onda e rebote 
dessa pandemia. Mas muitos que 
questionam sequer sabem a falta 
de estrutura das escolas brasilei-
ras, notadamente a escola públi-
ca. A ginástica que um professor 
faz para poder levar a educação, 
enfrentando falta de material, 
muitas vezes falta de segurança 
e um salário que sequer lhe per-
mite um plano de saúde. Longe 
de demagogia, bem sabemos que 
professores dão aulas em vários 
períodos e escolas para conseguir 
o sustento básico de sua casa.

E talvez a classe mais criticada 
e bombardeada, notadamente nas 
redes sociais, são os policiais. 
Questionados recorrentemente 
pela sua postura, as vezes me per-
gunto se na hora da necessidade a 
pessoa liga para o administrador 
do grupo do Facebook ou para 
a emergência do 190. Se um 
bandido bate a sua porta, você 

dá flores? Oferece um café? Ou 
telefona para polícia? 

Vamos olhar para as condi-
ções precárias em que a polícia 
trabalha? O prédio do primeiro 
departamento de polícia de 
Lorena há anos necessita de 
uma boa reforma. Reforma boa, 
necessária e urgente.  Mas você 
certamente só vai se atentar para 
a necessidade da Polícia Civil 
se você necessitar esperar por 
atendimento e observar a situa-
ção do local.

A falta de policiais e inves-
tigadores em exercício também 
é preocupante. A deficiência é 
alarmante, via de regra temos 
duas viaturas da Polícia Militar 
para atender toda a cidade de Lo-
rena e, dependendo da demanda, 
não é possível dar conta de tudo.

Mas tal problema o cidadão 
só enfrenta quando ele precisa 
de ajuda. E nessa hora não vem o 
vereador ou o deputado que veio 
pedir voto, não aparece o prefei-

to, muito menos o governador. 
A Polícia Militar aparece, faz 

a sua parte, registra o ocorrido. 
Mas os sistemas não são ligados 
e o cidadão tem que se socorrer 
à Polícia Civil, e não é incomum 
ser instruindo a fazer “boletim no 
sistema online”. 

O sistema trava, é demasiada-
mente burocrático e complexo, e 
se o cidadão comum que está ten-
tando noticiar um fato criminoso 
não souber descrever os fatos, o 
boletim não será aceito. Para con-
seguir atendimento na delegacia, 
os entraves não são poucos.

Com isso, é inevitável que as 
coisas piorem; afinal é pouca gen-
te lutando, enquanto uma classe 
privilegiada que foi eleita para 
defender o povo faz politicagem 
barata e quando pode, aproveita 
para praticar sua corrupção.

Assim como é necessária a 
prevenção, vacina e tratamento 
para combater a COVID, para 
combater a criminalidade é preciso 
trabalhar na prevenção e no remé-
dio, e não tem como pensar em 
solução sem olhar para a educação 
e para o serviço da polícia. 

A Pandemia Social já tem refle-
tido seus efeitos, só não podemos 
deixar de lado a necessidade de 
cobrar de quem deve votar com 
responsabilidade e não com favor 
ou simpatia.

Encarar as dificuldades com 
seriedade, tomando para si o 
dever cidadão de cobrar, mudar 
o posicionamento de ficar alheio 
às decisões políticas é a parte 
que nos cabe para gerar alguma 
mudança. Não adianta pegar uma 
placa, uma camiseta com frase de 
engajamento sem acompanhar o 
trabalho do político que administra 
o nosso dinheiro, tão duramente 
confiscado pelos impostos. 

Não seria dolorido para o ci-
dadão pagar o retorno se visse a 
responsabilidade e seriedade no 
trato com a coisa pública. Quando 
olhar o imposto que é cobrado até 
do sabonete que você compra, 
lembre-se que você paga a conta, 
logo, pode cobrar o que é funda-
mental.

Segurança Pública na UTI

editorialeditorial

"A ginástica que um professor 
faz para poder levar a educação, 

enfrentando falta de material, 
muitas vezes falta de segurança e 
um salário que sequer lhe permite 

um plano de saúde."

Marcus Soliva

Marcio Almeida

Política a conta-gotas...

Thales Gabriel

Fabio Longuinho

Dani Dias

Pisaram no meu pé!!!
Parece que os primeiros meses 

de Arilson Santos na presidência 
da Câmara de Guará, em termos de 
resultados, não foram os esperados. 

Essa semana ele 
rasgou o verbo 
num pronun-
ciamento ‘trun-
cado e repleto 
de mensagens 
subliminares’, 
abrindo até pre-
cedentes para 
suspeita que as 

coisas não vão bem na Casa de Leis. 
Ah! Sobre a manifestação presiden-
cial, segundo os bem informados da 
Praça Conselheiro, as alfinetadas 
com certeza chegaram em muitos 
endereços, porém, todas, passivas 
de reações...

Reconhecimento facial
Comenta-se no ‘pé de orelha’ de 

muitos frequentadores do terceiro 
andar do Paço Municipal de Gua-
rá, que aparições mais frequentes 
dos vereadores Marcio Almeida, 
seguido de Dani Dias no gabinete 

do prefeito Mar-
cus Soliva, têm 

provocado ins-
tabilidade emo-
cional em quem julgava que seria 
a ‘peça chave’ para soluções dos 
anseios do governo no Legislativo. 
Talvez isso explica a crise de rela-
cionamento entre ‘uns e outros’ que 
já podem ser discernidos à distância. 
Perguntem ao Lelé!!!

A fila anda
Vozes dos corredores da Pre-

feitura de Cachoeira deram conta 
essa semana que o prefeito Anto-
nio Mineiro pensa em substituir e 
modificar parte da ‘mobília’ de seu 
governo, com vistas ao segundo 
semestre. Nomes como de Gustavo 
Barreira, Patrícia Andrade, Major 
Carlos Lescura, Fábio Ribeiro, 
Luís Carlos Pugialli e mais dois 
ou três poderão estar em funções e 
secretarias diferentes, ou até mesmo 
exonerados. As apostas na Padaria 
do Jorginho são que dois deles, estão 
mais para fora que dentro...

Congestão virtual
O prefeito Thales Gabriel está 

fechando o primeiro semestre de 
seu segundo mandato em alta na 
opinião de muitos. Além de estar 
‘se virando nos trinta’ para avançar 
Cruzeiro em to-
das as direções, 
T h a l e s  t e m 
contabilizando 
resultados posi-
tivos na política 
regional, como 
influenciador. 
Em pesquisa 
recente de in-
teresse eleitoral, cerca de 68% dos 
entrevistados admitem votar em um 
candidato indicado por ele. É prová-
vel que esse seja o motivo de vários 
postulantes à sucessão estarem se 
acotovelando para conquistar sua 
bênção em 2024...

Linha de frente
Enquanto crescimento e a mo-

dernização apontam Pindamo-
nhangaba como umas das cidades 
destaques em toda região, o prefeito 
Isael Domingues segue em seus 
dois planejamentos, o de gestão 
pública – que contempla além do 
orçamento do município, uma das 
maiores cifras em recursos federais 

Arilson Santos

e estaduais, a exemplo dos R$ 54 
milhões recém anunciados pelo Es-
tado, dentro do programa Estradas 
Pavimentadas – e o político, com 
sua equipe administrativa e a dupla 
de linha de frente: Ricardo Piorino, 
que faz as obras acontecerem como 
vice e secretário de governo, somado 
a Roderley Miotto, que vem refor-
çando a economia local na secretaria 
de Desenvolvimento Econômico. 
Como tudo conflui para eleição, o 
mercado político já sacou em quem 
o prefeito deverá jogar suas fichas 
para os próximos pleitos... 

Bolsa de investimentos
Quem apostou que a crise finan-

ceira da Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá – Codesg, 
provocada pela dificuldade em re-
ceber pelas obras que realizou para 
Prefeitura, fosse complicar a ges-
tão de Marcus 
Soliva, perdeu. 
Disseram que a 
venda da sede 
da autarquia no 
Beira Rio, con-
cretizada sema-
nas atrás, além 
de movimentar 
o mercado imo-
biliário de Guará, vai garantir sua 
sobrevida econômica até que seus 
principais credores – o Estado e a 
União – paguem a conta. De acordo 
com a especulação política, essa era 
a ‘carta na manga’ que o prefeito 
tinha, para evitar um colapso eco-
nômico da Companhia. Na visão de 
muitos, um ‘balde de água fria’ no 
quarteto da oposição que pretendia 
montar um palanque eleitoral em 
cima do fato... 

Batata assando
Se a convivência entre secretário 

Luís Carlos Pugialli e os vereadores 
de Cachoeira Paulista não andava 
boa desde o início da gestão de An-
tônio Mineiro, imaginem agora que 
internet da Rodoviária foi cortada, 
de onde a rapaziada do Legislati-
vo usava e abusava? Comentaram 
que os rumores de ‘guerra’ vindo 
da Câmara já podem ser ouvidos a 
quilômetros de distância... 

‘Empurrômetro’
Enquanto o intercâmbio eco-

nômico entre a Prefeitura e Santa 
Casa de Lorena se agrava por conta 
da desativação dos 8 leitos de UTI, 
contratados extraordinariamente 
para atendimento aos pacientes da 
Covid-19, o Estado, ou melhor, seus 
interlocutores Nádia Meireles – da 
Regional de Saúde e Ortiz Junior – 
subsecretário do Interior, procrasti-
naram uma reunião com o prefeito 
Sylvio Ballerini esta semana, que 
deveria estabelecer prazo e valores 
para que a conta fosse paga. Situ-

ação que pode complicar, porque 
outros convênios com o hospital 
local podem seguir o mesmo cami-
nho e pelo mesmo motivo, falta de 
pagamentos. Com a palavra, João 
Agripino Doria!!!

“A toque de caixa”
Se o Estado, digo, o governo de-

monstra lentidão aos problemas de 
Lorena, o Legislativo faz o dever de 
casa ‘a toque de caixa’, ou seja, im-
primiu agilidade para contribuir com 
o Executivo. O 
presidente da 
Câmara, Fábio 
L o n g u i n h o , 
antecipou para 
essa semana a 
sessão que tinha 
em sua pauta 
projetos rele-
vantes como o 
PRED – que regulamenta as constru-
ções em desacordo com o estabeleci-
do no município, o Vale Gás versão 
municipal e outros como Cultura e 
Esporte. De acordo com Longuinho, 
se assuntos importantes podem ser 
resolvidos agora, por que ‘empurrar 
para frente?’, declarou!!!

A partilha
Ganhou quem apostou que a 

prefeita Erica Soler não passaria o 
primeiro semestre sem confirmar 
maioria quase absoluta na Câmara 
de Potim. Segundo o pessoal da 
matemática, a divisão inicial era 6 
votos possivelmente contrários para 
4 favoráveis e com 1 na dúvida. O 
recesso nem chegou e agora Erica 
conta com ‘seis votos e meio’ – 
aparentemente favoráveis – contra 
três e meio do vereador Marcinho, 
sendo que a irmã do Tanaka, conti-
nua no ar. Perguntem ao André do 
Pé Preto!!!

Perguntar não ofende
E por falar em Potim, quanto 

tempo ainda vai levar para o ‘clu-
binho’ – que agrega uma minoria 
de concursados e comissionados 
da Prefeitura – vai demorar para 
desidratar? Palpites e sugestões com 
a moça que preenche os cheques...

O que muitos querem saber
Procede os rumores que vereadores 

da bancada de oposição da Câmara de 
Guaratinguetá estariam sendo 'pilha-
dos' a propor uma Comissão Especial 
de Investigação, com a finalidade de 
esclarecer detalhes de origem e destino 
da distribuição de cestas básicas pela 
secretaria de Desenvolvimento Social 
da cidade, desde o início do primeiro 
mandato de Marcus Soliva?

De olho no calendário...
...faltam  464 dias para eleição 

de deputados a presidente, e 42 
meses para as municipais...

Pelo menos sete vereadores de Pinda atenderam o convite do prefeito 
Isael Domingues e seu vice, Ricardo Porino, para um encontro no gabi-
nete nesta sexta-feira, com a finalidade de projetarem ações conjuntas de 
interesse da cidade que passaram com certeza pela Câmara Municipal. 
Com o slogan ‘A união faz a força’, o prefeito revelou passos importantes 
e colheu opiniões dos parlamentares e, na troca de informações, ouviu 
sobre as necessidades dos bairros. Participaram da reunião o presidente 
do Legislativo José Carlos – o Cal, com os vereadores Julinho Car, Re-
gininha, Renato Cebola, Gilson Nagrin, Marco Mayor e Rogério Ramos. 
A iniciativa de Isael rendeu elogios no Mercadão – centro nervoso da 
política local – e críticas aos vereadores que não compareceram, mesmo 
sendo oposicionistas. Perguntem ao Magrão!!!

Planejamento compartilhado
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Com risco de terceira onda, PA Covid-19 de 
Lorena pode paralisar por falta de recursos

Rafaela Lourenço
Lorena

Com o vencimento do con-
trato na próxima quarta-feira 
(30) e a falta do recebimento 
da Prefeitura na ordem dos 
R$ 2,2 milhões, o PA Covid 
que bateu uma média de 150 
atendimentos diários, pode 
ser suspenso na cidade. “Esta-
mos trabalhando há 55 dias 
com esse atendimento de por-
ta e essa clínica de isolamento 
sem recursos. Então a Santa 
Casa, infelizmente como en-
tidade filantrópica sem um 
fluxo de caixa operacional, 
não consegue manter esses 

serviços sem custeio”, frisou o 
superintendente, Dario Costa.

São convênios distintos. Para 
os leitos de UTI Covid é utiliza-
do um recurso proveniente do 
Ministério da Saúde, já os aten-
dimentos de atenção primária 
como triagem, exames e testa-
gem da população, o convênio 
é feito com a Prefeitura. 

Segundo Costa, além dos 
R$12 milhões recebidos em 
2020 para o enfrentamento à 
pandemia, que foram presta-
dos contas ao Município, o hos-
pital recebeu R$ 3,3 milhões 
para o custeio de fevereiro 
a abril de 2021. E de maio e 
até o fim deste mês, ou seja, 
R$ 2,2 milhões será o total de 

repasses atrasados pelo poder 
Executivo.

Ainda sobre faltas, os tra-
balhos do Ambulatório de 
Gestação de Alto Risco, re-
ferência para 13 cidades da 
região, custeado pelo Estado, 
segue há cinco meses sem os 
pagamentos, e também podem 
ser paralisados no próximo 
dia 30. Costa destacou que 
a DRS já foi informada pela 
possibilidade da suspensão e 
o impacto ao atendimento a 
gestantes da região.

Esses assuntos também 
foram pautados na reunião 
da última quinta-feira, em que 
Ballerini, segundo Costa, se 
prontificou a solucionar junto 

ao Estado, nesta semana.
Ambulatório SUS – Firma-

do desde 2018, com mais de 
três mil consultas ao mês, o 
convênio, que oferta atendi-
mentos em falta na atenção 
básica como hematologista e 
cardiologista, foi encerrado no 
último dia 29. 

Neste caso, não há dívidas, 
mas um ajuste de valores e o 
posicionamento da secretaria 
de Saúde se haverá ou não 
continuidade dos serviços. 
A reportagem procurou a 
Prefeitura para questionar os 
investimentos no PA Covid e 
ambulatório SUS, mas nenhu-
ma resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta edição.

Santa Casa fecha oito leitos de UTI Covid-19 
e aguarda solução entre Estado e Lorena
Com três meses de atrasos, dívida chega a R$ 720 mil, enquanto PA Covid depende de R$ 2,2 milhões para 
evitar paralisação; Prefeitura e governo Doria divergem sobre falha em processo para manter serviços

Alegando falta de recebi-
mento pelos serviços pres-
tados, a Santa Casa de Mi-
sericórdia de Lorena fechou 
oitos leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para 
tratamento contra Covid-19. 
A dívida, que chega aos 
R$724 mil, acrescenta aos 
R$ 2,2 milhões do convênio 
com o Município para o PA 
Covid-19, que também pode 
ter os serviços suspensos na 
próxima semana. O hospital 
aguarda um posicionamento 
da Prefeitura, que articula 
soluções junto ao Governo 
do Estado.

Após o vencimento do 
contrato de três meses de 
ampliação da estrutura sem 
recebimentos, a Santa Casa 
desabilitou oito leitos na 
última quarta-feira (23). Dos 
26 que eram ofertados, atu-
almente a cidade conta com 
18 unidades para atender a 
demanda local e de muni-
cípios adjacentes. Segundo 
o boletim epidemiológico 
divulgado na última sexta-
-feira (25), o hospital havia 
registrado 94% de ocupação 
das vagas via SUS (Sistema 
Único de Saúde), ou seja, 17 
leitos ocupados.

Segundo o superinten-
dente do hospital, Dario 
Costa, devido ao aumento 
de atendimentos à doença, 
a entidade precisou am-
pliar a estrutura em março 
e de imediato comunicou a 
secretaria de Saúde local. 
Logo após o acordo que 
definiu a quantidade de oito 
novos leitos por três meses, 
no valor de R$ 720 mil, as 
vagas foram abertas e pre-
enchidas. O problema está 
no recebimento dos débitos, 
que seguem mesmo após no-
venta dias de atendimentos 
realizados.

Costa ressaltou ainda que 
se reuniu com o prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) e seus 
secretários de Saúde, Finan-
ças e o chefe de gabinete, An-
tônio Carlos Fabreti, Paulo 
Roberto Cardoso e Bronson 
Heleno, respectivamente, na 

Rafaela Lourenço
Lorena

última quinta-feira. “Ele (pre-
feito) está articulando junto 
ao governo do Estado, se 
prontificou a falar também 
no Ministério da Saúde, e 
que haverá uma reunião no 
começo da semana e todos 
esses assuntos serão resol-
vidos de forma imediata”.

Outra reunião com o sub-
secretário de Assuntos Me-
tropolitanos da secretaria 
Estadual de Desenvolvimen-
to Regional, Ortiz Junior, e 
a diretora da DRS (Departa-
mento Regional de Saúde) 
Nádia Maria Magalhães, 
foi anunciada pelo departa-
mento de Comunicação, na 
última quinta-feira, porém,  
de acordo com a assessoria 
municipal, o encontro foi 
adiado, sem definição de 
uma nova data.

Questionado sobre os re-
centes fechamentos, o Go-
verno do Estado respondeu 
por nota que, além de man-
ter o diálogo com gestores 
regionais e municipais para 
auxiliar no monitoramento 
da rede “a secretaria de Es-
tado da Saúde já orientou a 
Santa Casa de Lorena quanto 
à necessidade de cadastro 
de leitos e quanto à docu-
mentação necessária para 
os repasses. Vale lembrar 
que é responsabilidade do 
Ministério da Saúde a auto-
rização e financiamento de 
leitos de UTI, inclusive para 
atendimento aos casos de 
Covid-19 (trecho da nota)”.

O documento destacou 
ainda o repasse mensal de 
R$ 860 mil à unidade para 
custeio dos 18 leitos de UTI 
para contaminações do novo 
coronavírus.

Em contrapartida, Dario 
explicou que esta habilitação 
dos leitos, que custam cerca 
de R$ 1,6 mil diários, é de 
responsabilidade da secre-
taria de Saúde de Lorena, 
a qual a Santa Casa faz as 
solicitações e prestações 
de contas. “A habilitação 
dos leitos agora é automáti-
ca. Esta casa presta contas 
para a secretaria de Saúde, 
que entra em contato com 
a Regional de Saúde que, 
por ventura, autoriza a ha-
bilitação no Ministério da 

Saúde. Nós fizemos todos 
esses trâmites e ficamos 
aguardando a habilitação e o 
recebimento desse recursos 
dos novos leitos. Por algum 
motivo ou concordância 

Corredor da Ala Covid, desativada na Santa Casa de Lorena; hospital questiona paralisação de repasse estadual para manter atendimento regional

Foto: Rafaela Lourenço

entre os poderes, não houve 
essa habilitação”.

Procurada pela equipe de 
reportagem do Jornal Atos, 
a Prefeitura salientou que se 
manifestará sobre o assunto 

apenas após reunião com o 
Governo do Estado.

Além dos 18 leitos de UTI 
e dos 32 de clínica médica 
para a casos de Covid-19, a 
Santa Casa se reestruturou 

com a abertura de leitos 
para outras comorbidades, 
e oferece atualmente sete 
unidades SUS e três parti-
culares/convênio, todas de 
terapia intensiva.

Saúde de Potim cadastra moradores em 
busca de maior repasse do Estado e União
Mutirão atende famílias com perspectiva de até 13 mil registros; serviço realizado em todas as unidades

A Prefeitura de Potim deu 
início no último dia 22 a um 
mutirão de cadastramento 
das famílias para atualização 
e introdução ao banco de da-
dos da secretaria de Saúde. A 
ação visa catalogar esse gru-
po para cobrar um aumento 
nos repasses dos governos 
estadual e federal, para o 
custeio dos atendimentos das 
unidades da rede municipal.

De acordo com a pasta, 
os agentes comunitários de 
saúde já estão visitando as 
residências. Durante a visita, 
eles solicitam documentos de 
identificação como o RG, CPF 
e Cartão SUS de cada mora-
dor que vive na residência.

Para aqueles que não têm 
o cartão do SUS, o morador 

Marcelo Augusto dos Santos
Potim

deve procurar a UBS (Unida-
de Básica de Saúde) central, 
que fica à praça Josino Ri-
beiro, nº 100, no bairro Frei 
Galvão, e procurar a sala de 
Regulação para solicitar o 
documento.

Segundo o secretário de 
Saúde, Leandro Augusto 
Marcondes Pinto, apenas 
13 mil pessoas estão ca-
dastradas, entre os 25 mil 
moradores de Potim. “A 
meta para Potim é de vinte 
mil cadastros de usuários do 
sistema SUS (Sistema Único 
de Saúde), então nós esta-
mos abaixo da meta e isso 
é ocasionado por diversos 
fatores, e principalmente 
pelos nossos munícipes 
utilizarem o sistema SUS 
em outras cidades como 
Aparecida e Guaratinguetá 
(...), o que gerou para nós 
esse desfalque”, contou o 

secretário, que destacou que 
a cidade precisa atingir essa 
meta para receber um maior 
repasse do Estado.

“Hoje nós recebemos os 
recursos equivalentes ao 
cadastro, então assim, temos 
uma população aproximada 
de 24 mil pessoas e nós rece-
bemos recursos equivalente 
a 13 mil. Então acaba sendo 
menos recursos que nós 
teríamos direito e até poder 
dar um melhor atendimento 
para nossa população”.

Questionado sobre o im-
pacto do déficit no atendi-
mento, Marcondes destacou 
que “... acaba sendo neces-
sário aplicação de dinheiro 
do tesouro, ou então buscar 
emendas parlamentares para 
ajudar a cobrir o custeio da 
saúde, e isso faz com que 
também que nós não conse-
guimos ampliar o número de 
especialistas na cidade, por 
exemplo”, finalizou.

Saúde – Potim tem dispo-
nível uma UBS, que funcio-
na 24 horas por dia, com 
plantonista para casos de 
urgência e emergência, setor 
de fisioterapia e odontologia, 
Samu (Sistema de Atendi-
mento Móvel de Urgência), 
cinco unidades de ESF (Es-
tratégia Saúde da Família) 
e uma extensão no bairro 
Miguel Vieira, que funciona 
de segunda à sexta-feira.

Foto: Marcelo A dos Santos

Unidade de Saúde em Potim; cidade cadastra população para registro e cobrança de maior repasse ao setor
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Prefeitura faz alerta sobre divulgação de 
calendário falso de vacinação em Ubatuba
Fake news configura crime contra a saúde pública e prejudica organização de campanha contra Covid-19

Em visita de Jair Bolsonaro, deputada entrega 
repasse de R$ 1,9 milhão à Santa Casa de Guará
Valor reforça investimento em infraestrutura do hospital; direção aposta na inovação de atendimento

Durante visita a Guaratingue-
tá, na última segunda-feira (21), 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), anun-
ciou a verba de R$ 1,9 milhão à 
Santa de Casa de Misericórdia. 
Na comitiva presidencial esta-
va a deputada federal Carla 
Zambelli (PSL), parlamentar 
que destinou a emenda para 
o hospital.

Além do anúncio, o presiden-
te e sua equipe compareceram 
à cerimônia de formatura da 
EEAR (Escola de Especialistas 
de Aeronáutica) e conheceram 
a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), obra que foi 
financiada pelo Governo Fe-
deral e atualmente é hospital 
de campanha contra Covid-19.

O recebimento da verba 
será dividido em duas etapas. 
Na primeira, serão destinados 
R$1 milhão. A expectativa é 
que o dinheiro seja disponibi-

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

lizado em até três meses após o 
anúncio desta semana. O valor 
restante, de R$ 900 mil, deve 
ser repassado à Santa Casa até 
o fim do ano.

Segundo o provedor do hos-
pital, Dr. Rômulo Barros, o 
principal foco da verba será 
em reparos na estrutura física 
do local. “Nós vamos utilizar 
para reforma do telhado e de 
todo sistema elétrico que está 
antigo, uma parte de R$ 900 
mil será para isso. Outra parte 
será para reforma dos quartos 
e do ambulatório do SUS (Siste-
ma Único de Saúde). Faremos 
também uma ampliação no 
refeitório e algumas pequenas 
reformas, como, uma passagem 
que é ao ar livre e vamos fe-
char”, detalhou o médico.

Barros destacou que parte 
desta verba auxiliará na re-
forma e ampliação do centro 
cirúrgico, que conta com cinco 
salas e passará a ter seis. “Va-
mos modernizar a ventilação 
e o ar condicionado com um 
sistema que trabalha com ar 

condicionado (sic) que vem 
por cima do teto e empurra 
o ar para fora, desta maneira 
não há risco de contaminação 
do corredor para dentro do 
centro cirúrgico, é chamado de 
cortina de ar. Somente hospi-

O Hospital de Campanha de Guará, aberto para atendimento à Covid-19; investimento federal de R$1,9 milhão, anunciado por Zambelli e Bolsonaro

Um falso calendário de 
vacinação contra a Covid-19, 
que está circulando nas 
redes, tem preocupado a 
Prefeitura de Ubatuba. As 
informações, encaminha-
das principalmente pelo 

Da Redação 
Ubatuba 

WhatsApp, prejudicam o 
atendimento nas campanhas 
contra a Covid-19.

Uma publicação da ad-
ministração municipal, na 
última quarta-feira (23), 
destacou que o compartilha-
mento dessas informações 
configura crime contra a 
saúde pública (com pena de 
10 a 15 anos de reclusão). A 

nota revela que a Prefeitura 
teve acesso às publicações 
somente na última terça-fei-
ra (22), e que iniciou traba-
lho de conscientização para 
que a população, ao receber 
a publicação, a descarte. 
Fakes news como essa atra-
palham a organização da 
imunização e podem acar-
retar em aglomeração nos 

postos de vacinação.
De acordo com a secre-

taria de Saúde, as pessoas 
que tiverem dúvidas sobre 
a veracidade do cronogra-
ma devem acessar as redes 
sociais oficiais da Prefeitura 
ou o link publicado no portal 
ubatuba.sp.gov.br/covid-19

Na cidade, a vacinação 
está sendo oferecida, desde 

a última quarta-feira, para 
as pessoas de 43 a 49 anos 
que ainda não receberam a 
primeira dose, com início 
às 9h, nas ESF (Estraté-
gia da Saúde da Família) 
Ipiranguinha, localizada 
à rua Assembléia, n° 114, 
no bairro Ipiranguinha; 
Igreja São Francisco, que 
fica na avenida Professor 

Tomaz Galhardo, n° 1.247 
e na sede da Comtur, que 
fica estabelecido no antigo 
terminal turístico, à rua 
Madame Janina, n 28, no 
bairro Perequê-Açu.

Para as pessoas de 50 
a 59 anos, que ainda não 
tomaram a primeira dose 
do imunizante, os postos de 
vacinação estão realizando a 
imunização enquanto durar 
o estoque.

Os interessados em rece-
ber a vacinação devem se 
cadastrar no site vacinaja.
sp.gov.br/ e no dia da imu-
nização levar documento 
oficial com foto e CPF (Ca-
dastro de Pessoas Físicas).

Foto: Marcelo A dos Santos

tais de ponta contam com esse 
sistema, ele custa em torno de 
R$ 300 mil e vamos implantar 
em todas essas salas”, revelou.

Durante a pandemia, a Santa 
Casa de Guaratinguetá traba-
lha em parceria com Hospital 

de Campanha no tratamento 
de pacientes com Covid-19. 
Atualmente, os 25 leitos de 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) do local permane-
cem em uso.

De acordo com último Bole-

tim da Covid-19 publicado na 
terça-feira (22), somando leitos 
SUS, particulares e convênios, 
a enfermaria está com 49% 
de ocupação e 87% na UTI. Os 
números somente SUS são 64% 
para enfermaria e 100% UTI.
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Em parceria com Elektro, 
cidades do Vale Histórico 
trocam lâmpadas sem uso

Saae de Aparecida assina convênio 
de R$2,3 milhões para tratar esgoto
Finalizada em 2013, estação nunca entrou em funcionamento; serviço segue com coleta

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos e Resí-
duos Sólidos) de Aparecida 
assinou um convênio de R$ 
2,3 milhões com a Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) para colocar em 
funcionamento a ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto) do 
município, que ainda continua 
a despejar o seu esgoto sem 
nenhum tratamento no Rio 
Paraíba do Sul.

O complexo foi construído 
em 2013, após Aparecida ser 
contemplada pelo programa 
“Água Limpa” do governo 
estadual, e ganhou uma es-
tação que atingiria 100% do 
tratamento.

À época, a obra teve um 
valor estipulado pelo Esta-
do em R$ 22,3 milhões na 
implantação do complexo, 
mas no ano de 2017, o então 
governo de Geraldo Alckmin 
(PSDB) anunciou que não iria 
mais fazer investimentos.

A Câmara de Aparecida 
chegou a aprovar um projeto 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

que autoriza a administração 
municipal a buscar crédito 
com a Agência de Fomento do 
Estado (Desenvolve São Pau-
lo), no valor de R$ 5 milhões.

A matéria contemplava 
também a abertura de crédi-
to adicional suplementar no 
orçamento do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to) em R$ 3 milhões, mas o 
Estado não aceitou o texto 
original, apontando falhas 
e reenviando um modelo 
para a nova elaboração no 
Município.

Outro obstáculo foi a de-
cisão da juíza Luciene Be-
lan Ferreira Allemand, que 
suspendeu o empréstimo 
alegando que os valores são 
altos e que poderiam causar 
“prejuízos irreparáveis ao erá-
rio público”, citando inclusive 
que os valores ficaram para 
outras gestões pagarem, já 
que o empréstimo seria pago 
em 120 meses.

Segundo o diretor da au-
tarquia, Júlio Ferraz, toda 
estrutura física da ETE já 
está pronta, mas ainda faltam 
obras de adaptação como a 
grade de proteção de resíduos 

sólidos. “Tendo em vista as 
dificuldades para aquisição de 
equipamentos, nós colocamos 
um prazo de 12 meses para 
fazer essas adaptações, mas 
eu vou lutar de toda maneira 
para ser feita o mais rápido 
possível”, informou o diretor.

Ainda segundo Ferraz, os 
consumidores atualmente 
pagam 60% de taxa de esgoto, 
e com ETE em funcionamen-
to a porcentagem passará 
para 80%. “A taxa de esgoto 
é cobrada em cima de uma 
porcentagem da conta de 
água. Neste momento o Saae, 
por questão de justiça, está 
cobrando apenas a coleta 
e o transporte do esgoto e 
não está sendo cobrado o 
tratamento. A medida que o 
tratamento se consumar será 
cobrado 80%”.

Tratamento – O esgoto é 
formado, basicamente, de 
99,9 % de água, 0,1% de só-
lidos e inúmeros organismos 
vivos como bactérias, vírus, 
vermes e protozoários libe-
rados junto com os dejetos 
humanos.

Os esgoto contaminam 
rios, lagos, represas e mares 
porque possuem excesso de 
sedimentos e micro-orga-
nismos que podem causar 
doenças, como a esquistos-
somose, leptospirose, cólera 
e piodermites.

Prefeituras do Vale Históri-
co, em parceria com Elektro 
(empresa de distribuição de 
energia), estão trocando lâm-
padas antigas das residências e 
comércios em Silveiras, Areias 
e São José do Barreiro. A em-
presa informou que lâmpadas 
não podem estar queimadas 
para efetivar a troca.

Para conseguir receber o be-

Redação 
RMVale 

nefício, os interessados devem 
apresentar a conta de energia 
e documento oficial com foto 
do titular. A empresa realiza 
a troca de até cinco lâmpadas 
por família.

Em Silveiras, as trocas acon-
tecem nas principais praças da 
cidade, nos bairros Macacos, 
Bom Jesus e a praça da Matriz, 
no Centro. Em Areias, o local 
de atendimento é a Praça da 
Matriz, e em São José do Bar-
reiro, os moradores procuram 
o serviço na Praça Formoso. 

Estação, entregue em 2013, que não realiza o tratamento de esgoto; Aparecida despeja no Rio Paraíba

Foto: Arquivo Atos
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROC. Nº 174/2021 - PP Nº 18/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão Presencial acima referido, registrados em atas juntadas 
aos autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é o registro de preços para aquisição de tubos de concreto armado e gelo 
baiano pelo período de 12(doze) meses e registro de preços para aquisição de blocos, 
bloquetes, canaletas, guias de concreto e tijolos paea conservação e manutenção dos 
próprios públicos do município pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a 
emissão da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme abaixo :
EMPRESA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI
CNPJ: 00.869.442/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,29,30
Valor Total: R$ 1.588.073,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil e setenta e tres 
reais)
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 19,20,21,22,23,24,27,28,33,34,35,36
Valor Total: R$ 97.480,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
EMPRESA: RAUL RABELO NETO EPP
CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,25,26,31,32
Valor Total: R$ 164.650,00 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2021Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 

          AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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                                                     AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 018/2021 - Edital nº 018/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 
104/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA 
A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA PAULISTA-SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de julho de 2021. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, pelo email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 019/2021 - Edital nº 019/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 
105/2021  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA 
DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de julho de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO:09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, pelo email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 021/2021 - Edital nº 021/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 
107/2021  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 14 de julho de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO:09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, pelo email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br. 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto e 
a legislação vigente, convoca todos os associados quites com as suas obrigações, 
e portanto, em condições de votar, a participarem da Assembléia Geral Ordinária a 
ser realizada no dia 30 de junho de 2021, às 16h00, em primeira convocação e não 
havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, com qualquer número 
de associados, na sede social do Sindicato, situado na Rua Odila Rodrigues, nº 
137, na cidade de Lorena/SP, próximo ao Fórum, onde será deliberada a seguinte 
ORDEM DO DIA: a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior; 
b) Leitura do relatório da Diretoria correspondente ao exercício de 2020; c) Leitura 
e votação em escrutínio secreto das peças que compõem o Balanço Financeiro 
de 2020, com o parecer do Conselho Fiscal; d) Leitura e votação em escrutínio 
secreto das peças que compõem a previsão orçamentária para o exercício de 2022, 
com o parecer do Conselho Fiscal; em razão do cenário de pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), e normativas relativas a este período, serão tomadas 
todos os cuidados, com distanciamento, distribuição de álcool gel, uso de máscara 
será obrigatório Lorena/SP, 23 de junho de 2021. 

José Luiz de Souza Azevedo
 Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

EDITAL RERRATIFICADO
Pregão Presencial Nº 17/2021 PROC. Nº 173/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL da Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro 
de preços para contratação de serviços de hidrojato, autovacuo e vac-all com motorista e 
de microfilmagem e televisionamento de tubulação com operador.
A alteração ocorreu no item 10.1.4.2. do edital e no Anexo I – Termo de referência.
A nova sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 06 de julho de 2021, 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.

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:
ALEXANDRE VITTORAZO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de produção,
estado civil solteiro, de 49 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de abril de 1972, residente e domiciliado Rua Dr. Rodrigo Romeiro, nº 603,
Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO CARLOS VITTORAZZO e MARIA
LUCIA DE OLIVEIRA VITTORAZO.
MILVA CASAGRANDE MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira
quimica, estado civil solteira, de 51 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de janeiro de 1970, residente e domiciliada Rua Dr. Rodrigo Romeiro,
nº 603, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDICTO MONTEIRO e
TEREZINHA CASAGRANDE MONTEIRO. 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, 24 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADILSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pm bombeiro, estado
civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
agosto de 1965, residente e domiciliado Rua Sebastião Eugênio, nº 61, Vila Suiça,
Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO DOS SANTOS e MARIA DO CARMO DA SILVA.
LUCIENE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão segurança, estado
civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no dia 16 de agosto de
1975, residente e domiciliada Rua Sebastião Eugênio, nº 61, Vila Suiça,
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDICTO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA
DOS SANTOS. 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, 24 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL FELIPE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista de
caminhão, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no
dia 28 de novembro de 1991, residente e domiciliado Rua Wilson Muassab, nº 75,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROSA MARTINS DA SILVA e
CELINA MARTINS DA SILVA.
JÉSSICA INÊS DOS SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de janeiro de 1993, residente e domiciliada Rua Wilson Muassab, nº 75, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de JEAN FABIO DE SOUZA e MARIA DE LURDES 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, 25 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JONY RAFAEL GUILLON, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado civil
solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de fevereiro de
1986, residente e domiciliado Rua Martin Cabral, nº 1195, Centro, Pindamonhangaba SP,
filho de RAFAEL ANTONIO GUILLON e IOLANDA GAROFE GUILLON.
CLAUDIA GONÇALVES PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
social, estado civil divorciada, de 53 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 25 de junho de 1968, residente e domiciliada Rua Martin Cabral, nº 1195,
Centro, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO GONÇALVES PINTO e MARIA
GONÇALVES PINTO. 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, 25 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUSTAVO JORGE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de março de 1997, residente e domiciliado Rua Ary Barroso, nº 544, Vila Santos,
Caçapava SP, filho de ANA MARIA JORGE DA SILVA.
RENATA JULIA DO CARMO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em São Sebastião-SP, no dia 23 de
fevereiro de 1997, residente e domiciliada Rua São Bento do Sapucai, nº 594, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ANTONIO DA SILVA e CARLA BARBOSA
DO CARMO SILVA. 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, 25 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÍTALO EBELON ALVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
qualidade, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de fevereiro de 1999, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias nº 2240, casa 29, Jardim Yassuda, nesta cidade, filho de RICARDO
EBELON SANTOS e MÁRCIA CRISTINA ALVES PEREIRA SANTOS.
NIKAELE RAINARA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de agosto de 1999, residente e domiciliada na Rua Fernando Rodrigues Garcia nº
315, Cidade Jardim, nesta cidade, filha de PATRÍCIA GOMES DA SILVA. 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, 25 de junho de 2021.

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:
CRISTIELE BELO DE ABREU, de nacionalidade brasileira, profissão inspetora escolar,
estado civil divorciada, de 41 anos de idade, nascido em Varginha-MG, no dia 05 de abril
de 1980, residente e domiciliado Rua Dr. Gustavo de Godoy, nº 338, apto 102, Centro,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ VILELA DE ABREU e MARIA BELO DE ABREU.
PAULA PRADO GALVÃO CESAR, de nacionalidade brasileira, profissão inspetora
escolar, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia
09 de julho de 1986, residente e domiciliada Rua Dr. Gustavo de Godoy, nº 338, apto
102, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de ARY GALVÃO CESAR FILHO e SOLANGE
GALDINO DO PRADO GALVÃO CESAR. 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, 21 de junho de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE SALLES CASTRO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 09 de
setembro de 1984, residente e domiciliado Rua Francisco de Oliveira Penteado, nº
144, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS MOREIRA DA CRUZ
e SILVIA TERESINHA SALLES CASTRO DA CRUZ.
CLÁUDIA MARIA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão profssora,
estado civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 07 de outubro de 1981, residente e domiciliada Rua Francisco de Oliveira Penteado,
nº 144, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO AFONSO DE ALMEIDA
e LUCELIA MARIA RAMOS DE ALMEIDA. 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, 21 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MARCONDES AMADOR, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 28 de
dezembro de 1995, residente e domiciliado Rua São Domingos Sávio, nº 247, Santana,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ TARCISIO AMADOR e NEIDE DE MOURA
MARCONDES AMADOR.
VITHÓRIA BERGAMASCHI MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão
enfermeira, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 15 de novembro de 1995, residente e domiciliada Rua São João Bosco, nº 1199,
apto 122A, Colonial Santana, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de GERSON
TEIXEIRA MEDEIROS e SILVIA CRISTINA BERGAMASCHI TEIXEIRA MEDEIROS.
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, 21 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS VÍTOR DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no dia 20
de agosto de 1998, residente e domiciliado Rua Lira, nº 13, Jardim Satélite, São José
dos Campos SP, filho de JAVAN LUCAS DE SOUSA e MARIA HELENA DE SOUSA.
JAQUELINE EMBOAVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de abril
de 1997, residente e domiciliada Rua João Batista Ribeiro Correard, nº 65, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de LUÍS HENRIQUE EMBOAVA SANTOS e JUCILEIA
APARECIDA 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, 22 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO DA SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão artesão,
estado civil divorciado, de 71 anos de idade, nascido em Caxambu-MG, no dia 01 de
setembro de 1949, residente e domiciliado Rua Capitão Vitório Basso, nº 183, São
Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL GERALDO MOREIRA e MARIA
DA SILVA MOREIRA.
IVANILDA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão artesã, estado
civil divorciada, de 55 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de
janeiro de 1966, residente e domiciliada Rua Capitão Vitório Basso, nº 183, São
Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO GONÇALVES DA SILVA e MARIA
APARECIDA 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, 22 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADRIANA MICHELE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 11 de junho
de 1985, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750, Bloco 3,
apto 34, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ JUERBANO DOS
SANTOS e ANA ROSA DE MOURA VIANA DOS SANTOS.
BRUNA GONÇALVES FRANCISCHINI, de nacionalidade brasileira, profissão lutadora
profissional, estado civil divorciada, de 29 anos de idade, nascida em São Paulo-SP,
no dia 15 de maio de 1992, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos, nº
1750, Bloco 3, apto 34, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de EDUARDO
FRANCISCHINI e ELIZETE GONÇALVES FRANCISCHINI. 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, 22 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIS FELIPE EUGÊNIO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante mecânico,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de outubro de 1993, residente e domiciliado Rua do Tico-Tico, nº 76, Triângulo,
Pindamonhangaba SP, filho de VENILTON ETEOVALDO EUGÊNIO e MARGARIDA
PIRES EUGÊNIO.
LARISSA NAYARA MONTEIRO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
manicure, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 29 de março de 1996, residente e domiciliada Rua João Esaú Bicudo, nº 48,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de DJALMA MOREIRA e SILVANA
MONTEIRO. 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, 23 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GLOBS FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de março de 1990, residente e domiciliado Rua Yasukuni Watanabe, nº 160,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO LEME DA SILVA e MARIA
TEREZA FERNANDES DA SILVA.
ANILMA FREITAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Terra Nova-BA, no dia 21 de setembro de
1991, residente e domiciliada Rua Yasukuni Watanabe, nº 160, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO GUARDIANO DA SILVA e EDILEUZA
FREITAS DA SILVA. 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, 23 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUILHERME CORREARD GRECO NICOLETTI, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de março de 1999, residente e domiciliado Rua Maria Aparecida
Marcondes Pereira, nº 13, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ELIESER
NICOLETTI e DANIELA CORREARD GRECO NICOLETTI.
GRAZIELE MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
setembro de 2000, residente e domiciliada Rua Maria Aparecida Marcondes Pereira,
nº 13, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MAURO BORGES DA SILVA e ANA
CELIA MARQUES. 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, 23 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DELPHINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxilar de
produção, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de setembro de 1994, residente e domiciliado Rua Doutor Antenor
Romano Barreto, nº 26, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de
BENEDITO CARLOS PEREIRA e PETRONILHA DELPHINO PEREIRA.
SILVIA HELENA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 03 de
fevereiro de 2001, residente e domiciliada Estrada Pedra Branca, Estancia Marabá, nº
1400, Pinheirinho, Taubaté SP, filha de VITOR RAMOS e MARIA APARECIDA RAMOS.
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, 24 de junho de 2021.

Da Redação
Lorena

Os serviços públicos ligados 
à Prefeitura de Lorena reto-
maram o atendimento presen-
cial nesta semana, com restri-
ções baseada nas normas da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) contra a covid-19. 
Com a decisão baseada no 
decreto de n° 7633.2021, não 
é mais necessário realizar o 
agendamento com antecedên-
cia para atividades realizadas 
por setores como tributação.

A cidade, que segue o cro-
nograma criado pelo Governo 
do Estado, está na fase de 
transição do Plano São Paulo. 
As secretarias que estavam 
trabalhando com agendamen-

to, a partir da nova decisão, 
estão fazendo atendimento 
mediante a distribuição de 
senhas. 

Os interessados devem 
comparecer ao atendimento 
usando máscara facial, man-
ter o distanciamento social de 
no mínimo de 1,5 metro e não 
levar acompanhante (atendi-
mento será individual). Segun-
do a Prefeitura, em todos os 
setores será disponibilizado 
álcool em gel e será feita a 
aferição de temperatura. Em 
caso de grande procura, será 
feita uma fila externa. 

Outras informações sobre a 
retomada do atendimento po-
dem ser acessadas no site da 
Prefeitura, lorena.sp.gov.br ou 
pelo telefone da recepção da 
Prefeitura (12) 3185-3000.

Prefeitura de Lorena 
retoma atendimento 
presencial com regras 
em todos os serviços
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Em uma cerimônia reali-
zada na última quarta-feira 
(23), o governo do Estado de 
São Paulo lançou o progra-
ma Cidades Inteligentes, que 
estimula soluções tecnológi-
cas para questões ligadas ao 
planejamento urbano sus-
tentável. A ação, implantada 
em conjunto entre Estado e 
prefeituras, atende cidades 
como Lorena, que projeta 
qualificação tecnológica em 
serviço à população.

Com investimentos de 
R$15 milhões, além de Lore-
na, outros dez municípios se-
rão beneficiados na primeira 
etapa, como Campos do Jor-
dão, São Luiz do Paraitinga 
e Santo Antônio do Pinhal.

Em sua página no Face-
book, a cidade de Cachoeira 
Paulista informou que irá 
integrar o programa do 
Estado, mas não especifi-
cou se foi beneficiada nesta 
primeira etapa. A redação 
do Jornal Atos procurou a 
Prefeitura para obter mais 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Lorena está entre municípios atendidos 
pelo programa Cidades Inteligentes
Com R$ 15 milhões investidos, ação do Governo do Estado promete levar iluminação em led e auxiliar 
prefeituras com adoções de sistemas de internet pública wi-fi; proposta é qualificar acesso a serviços

informações, mas até o fe-
chamento dessa edição não 
obtivemos respostas.

Segundo o Estado, o pro-
grama promete levar ilumi-
nação em led aos municípios 
e proporcionar às prefeitu-
ras que adotem sistemas 
de internet pública wi-fi e 
conexão de diferentes ser-
viços digitais.

Além disso, o Estado lan-
çou outros programas como 
o Rápida Empresa Municipal, 
que vai reunir, em um único 
formulário, todas as infor-
mações necessárias para 
abertura e regularização 
de empresas de naturezas 
simples (Empresa Limitada, 
Empresário Individual e 
Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada).

O Patem (Programa de 
Atendimento Tecnológico 
aos Municípios) vai oferecer 
apoio técnico aos governos 
municipais para que desen-
volvam políticas públicas 
segundo critérios de de-
senvolvimento sustentável 
da ONU (Organização das 
Nações Unidas).

A plataforma IPT Mu-

nicípios (hmunicipios.ipt.
br) dará acesso a webinars 
(seminário online em vídeo, 
gravado ou ao vivo) sobre 
conectividade, mobilidade, 
gestão de resíduos, ilumina-
ção pública e outros temas 
ligados ao desenvolvimento 
urbano.

“Novas tecnologias apli-
cadas em escala para solu-
cionar grandes desafios nas 
cidades melhoram a quali-
dade de vida dos cidadãos e 
aumentam a eficiência dos 
gastos públicos. O programa 
Cidades Inteligentes reco-
nhece o protagonismo dos 
líderes municipais na gestão 
pública e promove cidades 
mais inteligentes, humanas 
e sustentáveis. Juntos vamos 
alavancar a tecnologia para 
combater desigualdades e 
promover uma vida mais 
digna, saudável, próspera e 
segura para nossos cidadãos, 
além de transformar o estado 
de São Paulo em referência 
mundial de gestão munici-
palista, humana e inovadora”, 
argumentou a secretária de 
Desenvolvimento Econômico, 
Patrícia Ellen.Apresentação do programa Cidades Inteligentes, que promete qualificar atividades com maior tecnologia

Foto: Reprodução PMCP

Com foco na retomada econômica, Caraguá 
negocia por instalação de posto do Senai
Tratativa com órgão tenta garantir qualificação para quem busca lugar no mercado pós-pandemia

De olho na retomada eco-
nômica pós-pandemia de 
Covid-19, que se aproxima 
com o avanço da vacinação, 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba realiza tratativas para 
instalação de um posto do 
Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial). 
A ideia é garantir o aten-
dimento de qualificação 
profissional para jovens na 
cidade litorânea

Em entrevista recente, 
o prefeito Aguilar Junior 
(MDB) esteve reunido com 
os representantes do Senai, 
em São Paulo, para garan-
tir um polo para a cidade. 
Caraguatatuba já possui 
um polo do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), e 
a chegada do espaço para 
aprendizagem industrial 
oportunizará mais cursos 
de capacitações aos mora-
dores. Somente com cursos 
do Senai, a gestão municipal 
investe aproximadamente 
R$ 200 mil em 25 cursos 
gratuitos.

“A cidade de Caraguata-
tuba estará pronta para a 
retomada econômica em 
vários pontos dos nossos 
mercados. Com a população 
pronta para exercer sua 
função, os serviços serão 
executados com perfeição 
e isso contribuirá e muito 
para a nossa retomada”, 
garantiu Junior. 

Além do Serviço Nacio-
nal, Caraguatatuba espera 
inaugurar, em breve, uma 
unidade do CAT (Centro de 
Atendimento ao Trabalha-
dor), na sub-prefeitura do 
Travessão.

A expectativa é de que 
o espaço deve funcionar 
como formação e capacita-
ção às pessoas que querem 
conquistar uma vaga no 
mercado de trabalho. O CAT 
opera também como inter-
locutor entre as empresas, 
buscando as necessidades e 
perfil de cada trabalhador.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Alunos do Senai, durante atividade prática com professor do órgão; Prefeitura de Caraguatatuba avança com proposta para ter sede do serviço

Fotos: Reprodução Senai

O prefeito de Guaratin-
guetá Marcus Soliva (PSC) 
e o vice-prefeito Régis 
Yasumura (PL) anuncia-
ram nas redes sociais da 
Prefeitura, na quarta-feira 
(23), o início da pré-venda 
de loteamentos da futura 
“Vila do Servidor”.

A iniciativa, que conta 
com a parceria da Cons-
trutora THL e o Ministério 
Público, tenta auxiliar o 
servidor público na com-
pra da casa própria. No 
projeto, a Prefeitura ofe-
rece preços acessíveis aos 
interessados.  O empreen-
dimento tem lotes de partir 
de 160 m² (8mx20m).

No vídeo publicado, So-
liva e Régis destacaram 
que os lotes são totalmente 
urbanizados. O secretário 
de Governo, João Vaz, re-
velou que desde o início 
das inscrições, na última 
semana, mais de duzentos 
servidores já realizaram 
o cadastramento. Ainda 
neste mês, uma equipe 
da construtora irá até as 
secretárias para o contato 
com interessados.

Da Redação
Guaratinguetá

Guará anuncia 
pré-venda de 
loteamentos na 
Vila do Servidor
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Nossa fala, nossa expressão, nosso 
pensamento. Para isso tudo conti-
nuar a existir, é necessário respeito, 
admiração e dignidade!

#RespeitoéTudo

Valéria Fortes é graduada em direito, 
geografia, história e pedagogia. São 32 anos 
dedicados à Educação.

Já conhece o Su-
permercado dos 
Amigos? Muitas 
opções em todos 
os setores todos 
os dias. O melhor 
açougue, padaria 
e hortifruti com-
pleto, produtos 
f resquinhos .  E 
tem delivery! Não 
é  mu i to  bom? 
Anote o contato: 
12.996249016.

Já pensou em fa-
zer lindos cliques 
de seus momentos 
mais preciosos? 
Procure pelo Es-
tudio Laryssa Ro-
drigues. Registros 
de amor, feito com 
amor! 

Se você gosta de 
maquiagem, aqui 
vai uma sugestão 
perfeita para nos-
sos dias: Sweet 
Make. Tudo que 
precisa pelo preço 
fixo de R$ 10. Fala 
sério... é incrível?? 
Fica no Buriti Sho-
pping Guará.

Micro Service In-
formática... mas do 
que produtos e ser-
viços de tecnologia, 
oferecem soluções! 
Pode encomendar 
porque atendem 
todo o Brasil.

É preciso estar 
sempre atentos aos 
cuidados conosco. 
Se você precisa de 
uma boa esteticista, 
procure por Cami-
la Herculano. Os 
melhores tratamen-
tos, equipamentos 
e dermocosméticos 
para melhor aten-
der a todos!

Quer fazer um 
alongamento de 
fibra de vidro e 
deixar suas unhas 
“espetaculosas”? O 
lugar certo é a Lari 
Santos .  Agende 
agora seu horário: 
12.996287119.

Quer dar um pre-
sente especial? Que 
tal uma lembran-
cinha artesanal, 
feitas à mão com 
muito carinho? 
Fale com a Juliana 
Lemos, da Artes 
da Ju. Tudo lindo!!

Dica da Sema-
na: Se ainda está 
difícil de fazer fes-
tas, reunir muitos 
amigos, mas quer 
tornar um mo-
mento bem espe-
cial, a dica boa é 
ter um personal 
chef. Um chefe 
cozinhando no 
conforto de sua 
família. Um res-
taurante que vai 
até nossa casa... já 
pensou que tudo? 
Zizi Gourmet é 
o nosso sonho 
acontecendo! Re-
serve seu dia es-
pecial!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com 
#táComigo?

   A artista plástica Marly App Bolina e o 

designer Márcio Mathídios são destaques em 

nossa região. Buscaram na história e na natureza 

a inspiração para a marca do Quinta da Vila. 

O residencial está em lançamento neste mês 

de junho em Guaratinguetá. Vale conhecer e se 

apaixonar!

    Olha só quem soprou 

velhinhas essa semana.. a 

doce e charmosa Edluce Sil-

va. Que você continue essa 

pessoa incrível, com muita 

luz e alegrias em seus dias!

“Se tentar nos parar, não é bem assim, ficaremos 
mais bem fortes do que antes.”   

Iza

  Duas pessoas muito queridas em nossa 
cidade: o médico Marcos Kopaz e sua 
esposa, a advogada Sandra Buchalla 
Auada Kopaz comemoraram 36 anos 
de casados! Não é maravilhoso? O amor 
sempre encanta! Parabéns!

 Bodas de Opala completou o sorriden-te casal Andréa e Weverton Claudino! É muito lindo ver vocês sempre juntos, espalhando alegria e tanto carisma! Parabéns ao casal pela linda data!

 Olha só quanta lindeza junta? 
Taynara Nunes Alves e sua linda 
princesa que tem encantando toda 
família e amigos, a doce Luiza. 
Muito encantadoras mesmo! 

Quem completou mais um 

ano de vida foi a adorável 

advogada Luciana Vieira. 

Desejos de um novo ciclo de 

muitas realizações, saúde e 

alegrias, minha querida!!

 O amor sempre é lindo. Esse casal é real-

mente muito especial: Mara e Cabral, que 

celebraram mais um ano de uma união baseada 

em muito amor, cumplicidade, amizade. Deus 

abençoe vocês! Parabéns!

Quem adora co-
memorar mais 
um aniversário é 
a charmosa Mo-
naly Peralta . 
Guerreira desde 
que nasceu, en-
frenta obstácu-
los com sorrisos 
e determinação! 
Admirável, mi-
nha linda! Você 
merece aplausos 
sempre!

  Gente do céu... Mas não é 

fofo demais? Um pequeno que 

já faz sucesso entre as mu-

lheres. Vovó Letícia Zeraick 

que o diga! Parabéns Carlos! 

Muitos beijinhos para você!

  Profissional incrível, dedica-
da, séria e comprometida. Assim 
é a Laurene Santos. Pode acre-
ditar: você tem nosso respeito, 
admiração e toda consideração! 
Onde existe respeito, existe ver-
dade. Você é maravilhosa!

    Linda, charmosa e muito doce. Assim é essa moça tão querida é a Flaviane Barboza. Se precisa de uma profissional da educação para auxiliar seus filhos, pode falar com ela. Arrasa!


