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O 5⁰ Batalhão de Infantaria Leve realizou na últi-
ma quinta-feira (2) a emissão da ordem de operações. 
A programação deu continuidade às atividades do 
exercício Aratu 4. A emissão da ordem de operações 
da Força-Tarefa Itororó norteia o planejamento, a 
execução e a condução das tropas em uma situação 
de combate. Na oportunidade foram apresentados os 
objetivos a serem alcançados e os meios utilizados 
para a infiltração, conquista de posições e manu-
tenção da localidade, denominada “cabeça de ponte 
aeromóvel”.

A atividade foi conduzida pelo coronel de infan-
taria Maurício Aparecido França, comandante do 
Regimento Itororó.

Embarque em ônibus da linha Vila Maria; tarifa do transporte segue em R$ 3,80 após medida da Prefeitura que subsidiará R$ 0,80 por passagem

Cruzeiro congela passagem 
de ônibus e subsidia empresa
Medida temporária mantém preço da passagem em R$ 3,80; aporte de R$ 0,80 para empresa 
por passageiro segue até fevereiro de 2022, para manter economia e serviço durante a crise

A Câmara de Cruzeiro 
aprovou um projeto do pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) para subsidiar R$ 
0,80 por passagem no trans-
porte público da cidade. A 
proposta é manter a tari-
fa fixada em R$3,80, sem 
causar prejuízo à empresa 
responsável pelo serviço. 
Há cerca de dois anos com 
o valor da passagem de 
ônibus fixado, um reajuste 
era previsto para 2021 (em 
contrato) para as linhas de 
Cruzeiro, que chegariam a 
R$ 4,60. Para cumprir essa 
determinação contratual, a 
Prefeitura enviou o projeto 
ao Legislativo, autorizando 
a concessão de subsídio a 
ser pago à empresa Utile 
Transporte Urbano. Em nota, 
a Prefeitura afirmou que a 
motivação dessa proposi-
tura foi não gerar maiores 
preocupações econômicas 
para a população em meio 
às dificuldades encontradas 
devido à pandemia.

Guará inicia 
regularização 
de igrejas em 
áreas públicas

Com apuração pelo Minis-
tério Público desde julho de 
2020, as igrejas de Guaratin-
guetá começaram a ser regu-
larizadas pela Prefeitura no 
último dia 19. Com a sanção 
por parte do Executivo da lei 
aprovada na Câmara, a pri-
meira regularização concedeu 
o direito real de uso à Igreja 
Assembleia de Deus, localizada 
no bairro do Campo do Galvão. 
O projeto permite a regulariza-
ção de imóveis localizados em 
áreas verdes ou institucionais, 
como obras sociais ocupadas 
por organizações religiosas 
para as atividades.
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Câmara aprova 
adicional de
R$ 73,5 milhões 
ao orçamento

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, na última se-
gunda-feira (30), a autorização 
para abertura de créditos 
adicionais e suplementares 
especiais de R$ 73,5 milhões. 
A expectativa é que parte do va-
lor seja destinado à Educação 
para compra de imóvel

HR de Caraguá 
passa a oferecer 
atendimento 
oncológico

O setor de Oncologia do 
Hospital Regional de Cara-
guatatuba entrou em funcio-
namento. O espaço receberá 
tratamentos de quimioterapia 
e radioterapia. Os atendimen-
tos foram iniciados após uma 
série de cobranças do prefeito 
Aguilar Junior (MDB) ao gover-
no do Estado. A expectativa é 
que todo o Litoral Norte rece-
ba atendimento especializado 
na área oncológica.

Santa Casa de 
Lorena retoma 
Ambulatórios 
SUS e Alto Risco

Após dois meses de suspen-
são, os atendimentos do Ambu-
latório SUS foram retomados 
na Santa Casa de Lorena, na 
última quarta-feira (1). Com 
um novo convênio, os serviços 
devem desafogar a Atenção 
Básica, que conta com cerca 
de quatro mil pacientes na fila 
de espera por agendamentos. 
O Ambulatório de Gestação de 
Alto Risco também deve ser 
reaberto.
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Isael Domingues

Política a conta-gotas...

CANHÕES OU MANTEIGA?
Em recente discurso o presi-

dente afirmou a seus apoiadores, 
com uma comparação inédita para 
ele, chamando de “idiota” quem 
diz que é preciso comprar feijão 
em vez de fuzil.

Em seguida as suas justifi-
cativas: “o povo armado jamais 
será escravizado” e mais algumas 
informações aos seus governados 
“não enche o saco de quem quer 
comprar”.

Mal sabe o presidente que 
trouxe para a sociedade uma dis-
cussão econômica.

Não deve ter conversado com 
o seu Posto Ipiranga que conhece 
este desafio: canhões ou man-
teiga?

Vamos lá!
Todo estudante de economia 

já se viu diante de um texto que 
aborda o tema “canhão ou man-
teiga”.

Uma maneira de dizer se um 
governante deve privilegiar a 
construção ou compra de armas, 
para a defesa ou ataque ao seu 
país, ou se deve dar prioridade 
ao aumento de alimentos para a 
população.

Como o presidente afirmou 
diversas vezes que não entende 
de economia “perguntem ao Posto 
Ipiranga” não deveria se introme-
ter em uma discussão econômica 
onde a solução está em responder 
com que recursos, se eles não 
estão disponíveis.

Esta decisão é o que se chama 
em economia de “trade-off” uma 
situação conflitante, aliás, o feitio 
da personalidade do presidente.

O economista laureado Paul 
Samuelson com o Nobel de Eco-
nomia em 1970, nos dá um exem-
plo de “trade-off”, a decisão 
econômica de produzir canhões 
ou manteiga.

Quanto mais direcionamos 
nossa economia para a produção 
de produtos bélicos e defesa, 
menos se poderá investir na pro-
dução de insumos básicos para os 
bens de consumo.

A sociedade deve analisar a 
questão com cuidado e o presi-
dente com inteligência e frieza, 
pensar no melhor para a sociedade 
no curto e longo prazo e aceitar 

as drásticas consequências que, 
seja qual for o caminho escolhido, 
acontecerão.

Vivemos em um mundo de 
dilemas e não vivenciamos estes 
desafios.

Ao tomar decisões, a pessoa 
precisa fazer escolhas e estas 
escolhas precisam ser tomadas 
tendo em vista que os recursos 
são escassos e as necessidades 
ilimitadas. 

Quando o governo sobe a taxa 
de juros para conter a inflação 
acelera o processo de desempre-
go.

Entretanto, o Banco Central 
pode no curto prazo, ao elevar 
a oferta de moeda, para reduzir 
o desemprego causar a inflação. 
O dilema das autoridades mone-
tárias, na opção curto prazo, por 
focar em combater a inflação ou 
o desemprego.

Se o governo introduz o lock-

down a economia despenca e se 
encerra as projeções para con-
taminação e mortes, estaríamos 
colocando a vida dos idosos dos 
pais e dos mais jovens em grupos 
de risco. Se não aderirmos ao con-
finamento, vamos expor milhões 
à doença, que acarretará milhares 
de mortes, o colapso do sistema 
de saúde do país e centenas de ou-
tras consequências. Isso não é só 
um dilema econômico e político, 
mas uma questão moral e social. 

E muito provavelmente não 
será tratado como um trade-off. 

Nem poderá haver qualquer 
tipo de desenvolvimento econô-
mico com números recordes de 
internações e mortes por conta de 
uma pandemia, havendo abertura 
ou não.

Apesar de não termos uma 
tradução em português para a 
expressão inglesa a ideia de uma 
situação de conflito de escolha.

Em economia caracteriza uma 
ação econômica que visa à resolu-
ção de um problema, mas acarreta 
outro, obrigando uma escolha.

Em 2023 a sociedade terá um 
trade-off político sem preceden-
tes! 

Não só este que vos escreve 
como os outros nominados de 
idiotas.

Feijão ou Fuzil?

 Vivemos em um mundo de 
dilemas e não vivenciamos 

estes desafios.

“Os que mais 
efetivamente governam 

menos alarde fazem”.
 John Selden

Thales Gabriel

Esta semana passaram pelo cafezinho mais politizado da região - Jornal Atos 
- as vereadoras Rogéria Lucas, Adriana Vieira e Thálitha Barbosa, representan-
do a bancada feminina - que inclui também Angela Protetora - da Câmara de 
Cachoeira Paulista. Entre um cafezinho e outro, uma análise sobre os últimos 
acontecimentos na cidade e a possibilidade da futura mesa administrativa da 
Casa de Leis, ser composta 100% pelas mulheres. Pelo que ficou claro, é que 
se dependesse da população, a iniciativa estaria consumada, porque, em fato 
inédito, foram eleitas quatro vereadoras para esta legislatura. Mas o assunto 
demanda articulação, vaidades e até 'interesses escusos' de quem resiste à pre-
sença feminina no Legislativo.

Aritmética política
A participação de Marietta Bar-

telega no evento Sesi na última 
sexta-feira, cercada de cordialidade 
do prefeito Sylvinho, fez o mercado 
político de Lorena ‘fazer as contas’: 
Ballerini + Bartelega = a Longui-
nho; ou vice e versa? Façam suas 
apostas...

Cacife eleitoral
Apesar das dificuldades pre-

liminares da administração “Bal-
lerini’s” neste início de governo, 
algo é imprescindível: Com mais 
de R$25 milhões de recursos esta-
duais – podendo passar de R$ 35 
milhões – nos cofres da Prefeitura 
de Lorena somente neste ano, a 
geração de empregos se tornando 
realidade e as obras chegando em 
todos os bairros da cidade, o ‘cacife 
eleitoral’ de Sylvinho poderá ir às 
alturas. Pelo menos essa é a aposta 
dos governistas de fato – não dos 
oportunistas – para enfrentar a 
concorrência em 2024 como novas 
alianças...

Contra efeito
Coincidência ou não, mas as 

últimas movimentações políticas 
de Lorena, com as devidas relevân-
cias, mostraram Marietta Bartelega 
subindo no ‘palanque’ de Sylvio 
Ballerini na sexta-feira, e Fabio 
Marcondes lotando o espaço do 
Mercadão no sábado, em comemo-
ração ao seu aniversário. Há quem 
diga que foi uma espécie de ato de 
desagravo ou marcação de território. 
Resumo: 2024 promete!!!

Perguntar não ofende
Qual o motivo do ‘desentendi-

mento’ esta semana, em pleno cor-
redor da Prefeitura de Lorena, entre 
um dos secretários de ‘primeira 
chamada’ do prefeito Sylvio Bal-
lerini e aquele vereador que ‘ainda 
pensa que é’?

Continuidade
A plataforma política do prefeito 

Isael Domingues, está desenvol-
vendo vários projetos e reativando 
outros, todos extra-Prefeitura para 

auxíliar a população de Pinda. Um 
deles que está voltando em força 
total é o Agente do Bem, que Isael 
confiou ao médico Fernando de 
Oliveira, que assiste no setor de 
imagens da na Santa Casa local. 
Fernando tem ganhado popularida-
de na cidade pelo seu dinamismo e 
carisma junto às pessoas, tem sido 
uma das revelações até no mercado 
político local. Ah! Importante, Dr. 
Fernando está provocando ‘dores 
de cotovelo em muita gente da 
patuleia, principalmente agora que 
terá participação na TV Band Vale. 
Perguntem ao João Carlos!!!

‘Buzão’ do Thales
O prefeito Thales Gabriel con-

seguiu sete votos favoráveis na 
Câmara, para subsidiar R$ 0,80 
do reajuste da tarifa de ônibus até 

fevereiro do ano 
que vem. Com a 
necessidade de 
adequar o valor 
da passagem, 
mas entenden-
do a dificuldade 
econômica da 
população, Tha-
les chamou os 

vereadores à lide para dar sobrevida 
à empresa que opera o sistema, e 

Rogéria Lucas, Adriana Vieira e Thálitha Barbosa com Eder Billota no momento 'conta-gotas'

'Agora que são elas...'

‘salvar a pátria’ dos usuários do 
transporte público de Cruzeiro. 
Somente os vereadores Fafá e 
Higmar chutaram contra, quer di-
zer, votaram contrários ao projeto 
autorizativo...

 
Vai de Uber

Em resposta ao posicionamento 
contrário dos vereadores Higmar e 
Fafá à iniciativa do prefeito Thales 
Gabriel em subsidiar o reajuste do 
transporte urbano, a rejeição da 
dupla baixou significativamente 
no mercado político de Cruzeiro. 
Comentários imediatos nas filas do 
‘buzão’ dão conta que o ‘pedigree’ 
da dupla é para Uber. Ou seja, “se 
fui pobre, não me lembro...”

Fora de órbita
O mercado político de Pinda não 

entendeu o posicionamento, digo, o 
voto contrário do vereador Gilson 
Nagrim ao projeto do Executivo que 

adiciona R$73,5 
milhões ao atu-
al orçamento da 
cidade, por con-
ta do superávit 
da economia. 
Nem a oposição 
votou contra, a 
não ser Nagrim 
que não enten-

deu o avanço da cidade, que salta 
dos R$ 531 milhões para mais de 
R$600 milhões. Ou será que en-
tendeu, mas resolveu mandar um 
recado ao prefeito Isael Domingues? 
Recado recebido!

Cofre cheio
Com o orçamento de Pindamo-

nhangaba em alta, o reflexo no duo-
décimo do Legislativo será líquido e 
certo. Com tanto dinheiro em caixa, 
resta à Câmara Municipal engrossar 
também as devoluções do recursos ex-
cedentes à Prefeitura, já que há muito 
o dinamismo e as ferramentas para 
potencializar o trabalho e a represen-
tatividade dos vereadores tem seguido 
os ‘moldes’ dos ‘barões e condessas’ 
do período do Império. Detalhe, de-
volução que marca a inoperância dos 
presidentes e dificulta o Executivo no 
destino da grana, porque devolvem o 
dinheiro, porém, sem dotação orça-
mentária para investir... 

Rota de colisão
Para quem esperava para a úl-

tima terça-feira, o final da novela 
do tal relatório da comissão de 
ética – referente ao caso Celão, na 
Câmara de Guará, ficou frustrado. 
Quem acompanhou a sessão desta 
semana, percebeu o ‘empurrometro’ 
da leitura do parecer da comissão 
– made-in Fabricho Dias, para 
pós feriado, mesmo com a decisão 
dos desembargadores favorecendo 
Marcelo Coutinho – o Celão por 
unanimidade no Tribunal de Justiça. 
Parece que o Dias insiste em fazer 

sucesso as custas do ex-presidente...

Mercado de apostas
Cresce a especulação na política 

em Guaratinguetá quanto a hegemo-
nia do grupo que por três eleições 
consecutivas se manteve unido, com 
raras exceções, no entorno do MDB. 
Muitos apostam que além da perda 
dos votos, a constelação de partidos 
também deverá se dissolver. A me-
nos se ‘aquele’ ex-prefeito resolva 
assumir o comando do grupo, tor-
nando-se um emedebista.

O que muitos querem saber
Qual é o ‘vereador’ que leva o 

seu mandato a dispensa – favor – 
da administração Marcus Soliva, 
que precisou levar um ‘chacoalhão’ 
do gabinete dias atrás, por pesar 
o discurso na tribuna da Câmara 
contra um dos secretários ligados 
a diversas faixas etárias de Guará? 
Para quem ouviu por trás das portas, 
o parlamentar só faltou alegar ‘insa-
nidade’ na hora da bronca...

Mais importante que...
...o prefeito – Corre na boca pe-

quena de Aparecida que o que tem o 
prefeito Luiz Carlos de Siqueira – o 
Piriquito, de simples e atencioso, 
tem os secretários de sua adminis-

tração de altivos 
e antipáticos. 
Parece que na 
Capital Mariana 
da Fé, com ex-
ceção do chefe 
do Executivo, 
todo primeiro 
escalão precisa 
calçar as sandá-

lias da humildade, segundo a receita 
do emblemático Zé Louquinho. Per-
guntem ao despercebido secretário 
de Comércio!!!

Operação ‘troca-troca’
Circula pelos corredores da Jus-

tiça de Cachoeira Paulista que após 
a operação da Polícia Federal inti-
tulada ‘Commission’, que afastou 
até Léo Fenix da Câmara, vem outra 
que poderá pegar em cheio um outro 
vereador da cidade, essa patrocinada 
pelo Ministério Público, que deverá 
investigar ‘troca-troca’ de quiosque. 
Falaram ainda que além de Dimas, já 
tem outro suplente de vereador pre-
parando o terno para assumir a vaga...

E por falar em Ministério...
...Público – rolou pelos corredo-

res da Câmara de Lorena que o novo 
promotor de Justiça da cidade noti-
ficou a presidência do Legislativo 
para que oficie a Promotoria acerca 
de um dos vereadores da Casa, ou 
seja, período pregresso de mandato, 
informações sobre contratações de 
empresa no suporte de informática 
num passado não muito  distante 
e ‘otras cositas más’! Parece que 
agora ‘a coisa’ vai andar...

João Carlos e Dr Fernando

Piriquito
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Cruzeiro congela tarifa de transporte 
público e garante subsídio por passagem
Aprovada na Câmara, medida temporária mantém preço da passagem em R$ 3,80; aporte de R$ 0,80
para empresa por passageiro segue até fevereiro de 2022 para manter economia e serviço durante a crise

A Câmara de Cruzeiro apro-
vou um projeto do prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
para subsidiar R$ 0,80 por 
passagem no transporte pú-
blico da cidade. A proposta 
é manter a tarifa fixada em 
R$ 3,80, sem causar prejuízo 
à empresa responsável pelo 
serviço.

Há cerca de dois anos 
com o valor da passagem de 
ônibus fixado, um reajuste 
era previsto para 2021 (em 
contrato) para as linhas de 
Cruzeiro, que chegariam a 
R$ 4,60. Para cumprir essa 
determinação contratual, a 
Prefeitura enviou o projeto 
ao Legislativo, autorizando 
a concessão de subsídio a 
ser pago à empresa Utile 
Transporte Urbano. Em nota, 
a Prefeitura afirmou que a 
motivação dessa proposi-
tura foi não gerar maiores 
preocupações econômicas 
para a população em meio 
às dificuldades encontradas 
devido à pandemia.

Gabriel Mota
Cruzeiro

A proposta foi aprovada 
por 7 votos a 2. Apenas Hig-
mar da Silva Lopes (PSD) e 
Wagneriano Moreira, o Fafá 

(PODE) votaram contrários à 
proposta.

Na justificativa de voto con-
trário ao projeto, o vereador 

Embarque em ônibus da linha Batedor; tarifas do transporte seguem em R$ 3,80 após medida da Prefeitura

Fotos: Gabriel Mota

Fafá citou a forma como a 
empresa foi contratada, por 
meio de dispensa de licitação, 
e a satisfação dos morado-

res com o serviço prestado. 
“Não tem uma licitação para 
ela, então foi escolhida a 
J.S. Junior (Razão Social da 
Utile Transporte Urbano)”, 
lembrou o vereador. “Entendi 
que já não começou muito 
correto”, criticou.

Higmar também citou a 
satisfação dos usuários do 
serviço para justificar o voto. 
“A gente solicitou o plano de 
ação da empresa, ela apre-
sentou e nós passamos à po-
pulação, que não concordou”.

Já os moradores relatam 
principalmente a falta de 
linhas de ônibus aos finais 
de semana. Atualmente, os 
veículos circulam até às 14h 
aos sábados e não há circula-
ção aos domingos.  

O aposentado Miguel Fer-
reira (72), morador do bairro 
Vila dos Comerciários, elo-
giou o serviço, mas reforçou 
o apontamento sobre o défi-
cit nos atendimentos. “O pro-
blema nosso lá é que não tem 
mais linhas aos domingos. Aí 
a turma quer fazer uma feira 
e não consegue vir. O resto é 
normal”.

A Prefeitura informou que 

as linhas de final de semana 
serão retomadas gradual-
mente a partir do dia 11 de 
setembro. A paralisação do 
serviço ocorreu no ano pas-
sado, com a intensificação da 
pandemia e a baixa demanda 
pelo transporte coletivo nes-
se período.

De acordo com Fernando 
Cesar, assessor da diretoria 
da Utile Transporte Urbano, 
a empresa está realizando 
um estudo para definir os 
horários das linhas, de acor-
do com a demanda, que será 
entregue à Prefeitura até a 
próxima quinta-feira (9). Ele 
também afirmou que o rea-
juste do valor da passagem 
é baseado na variação da 
inflação, dos preços do com-
bustível e da mão de obra. 

A reportagem do Jornal 
Atos esteve em contato com 
a Prefeitura para solicitar 
mais detalhes a respeito 
de qual será o impacto no 
orçamento municipal, e se 
há a possibilidade para a 
prorrogação do subsídio ao 
final do período, mas não 
houve retorno até o fecha-
mento da matéria.

Garagem da Pássaro Marron em Guará; cidade tem novo processo para duas linhas do transporte público

Foto: Arquivo Atos

Aparecida estuda licitação e nova 
tarifa para o transporte público
Concessão anunciada pelo governo de Piriquito deve ser lançada nos próximos 
dias; município está sem os serviços desde fevereiro, após fim do contrato

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
prepara um novo processo 
de concessão para as duas 
linhas do transporte público 

que estão paralisadas desde 
fevereiro deste ano, após o 
fim do contrato. A tarifa não 
tem reajuste há 13 anos.

Com apenas 5,69 km² de 
área urbana dos 121,076 
km² de extensão territorial, 
o município conta apenas 

com as linhas Vila Mariana-
-Itaguaçu e Vila Mariana-São 
Francisco, que eram adminis-
tradas pela empresa Pássaro 
Marron. Além disso, a EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo) disponibiliza a linha 

5316, que liga Aparecida 
a Guaratinguetá e que faz 
um trajeto que percorre boa 
parte da cidade.

De acordo com o secretário 
de Justiça e Cidadania, Jeffer-
son Monteiro, a atual empre-
sa solicitou um aumento de 
92% do valor da tarifa para 
a renovação do contrato. “A 
empresa que estava (Pássaro 
Marron) queria um aumento 
de aproximadamente para 
R$ 4,80. O valor é muito 
alto e por isso não houve a 
possibilidade de renovação 
da concorrência pública”, 
explicou Monteiro, sobre a 
proposta de alterar o preço 
da passagem, atualmente em 
R$ 2,80. 

O último reajuste no pre-
ço aconteceu em 2008. 
Ainda segundo o secretá-
rio, a administração deve 
publicar o processo e o 
edital nos próximos dez 
dias. “A Prefeitura estuda 
a possibilidade de criar o 
transporte complementar 
no município, e acreditamos 
que nos próximos sessenta 
dias teremos uma posição 
sobre o assunto”, finalizou.

Câmara de Pinda aprova adicional 
de R$ 73,5 milhões ao orçamento
Montante garante crédito para investimentos; projeção ultrapassa R$ 600 milhões

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, na última se-
gunda-feira (30), a autorização 
para abertura de créditos 
adicionais e suplementares 
especiais de R$ 73,5 milhões. 
A expectativa é que parte do 
valor seja destinado à Educa-
ção para aquisição de imóvel 
para a rede municipal.

Depois de um pedido de 
adiamento ser derrubado por 
7 votos a 2, a autorização do 

crédito suplementar foi apro-
vada por 8 a 1, sendo o único 
voto desfavorável feito pelo 
vereador Gilson Nagrin (PP), 
que havia pedido a postergação 
da votação.

Conforme o projeto aprova-
do, o prefeito Isael Domingues 
(PL) está autorizado a abrir 
créditos adicionais suplemen-
tares ao orçamento da cidade 
(em 2021 o valor definido era 
de R$ 531.380 milhões) até o 
limite de R$ 73,5 milhões. Des-
se montante, cerca de R$2,1 
milhões serão destinados para 
a secretaria de Educação, com 

aquisição de um imóvel.
No texto encaminhado à 

Câmara, o chefe do Executivo 
ressaltou que “será indicado 
o recurso de excesso de arre-
cadação a ser verificado no 
exercício da Fonte Tesouro, 
recursos próprios ou decorren-
tes de cota-parte constitucional. 
(...) Esse excesso de arrecadação 
projetado é reflexo do atual 
cenário econômico, que tem 
demonstrado um crescimento 
acima do patamar pré-pande-
mia”.

O projeto retorna ainda nesta 
semana para a Prefeitura.

Contratações para atuação no PSF
devem ser preenchidas imediatamente; 
contratos têm validade para um ano

Canas tem vagas 
abertas de cadastro 
reserva para Saúde

A Prefeitura de Canas 
segue com as inscrições 
abertas para um processo 
seletivo na área da Saúde. 
As oportunidades são para 
cadastro reserva, com o 
contrato de um ano po-
dendo ser prorrogado por 
mais 12 meses. Há vagas 
urgentes para substituição 
na Atenção Básica.

Aberto no último dia 30, 
o prazo segue até o próxi-
mo dia 17 para os interes-
sados em se candidatarem 
às vagas de dentista do PSF 
(Programa Saúde da Famí-
lia), com quarenta horas 
de trabalho semanais, e da 
mesma forma, o cargo de 
médico do PSF. Já a vaga 
para clínico geral e gine-
cologista são de 15 horas 
semanais, cada.

De acordo com o as-
sessor adjunto da pasta, 

Rafaela Lourenço
Canas

Diego Marcondes, apesar 
dos atendimentos seguirem 
dentro na normalidade, as 
expectativas são de que 
as vagas ofertadas sejam 
preenchidas de forma ime-
diata. “Devido ao fato de 
alguns funcionários estarem 
afastados, temos dentista 
de licença maternidade, 
profissionais pegando afas-
tamentos, férias, então esse 
processo seletivo vai estar 
suprindo essas vagas”, ex-
plicou.

O formulário para as ins-
crições segue disponível 
no site da Prefeitura ca-
nas.sp.gov.br. A taxa é de 
R$70 e pode ser paga até 
o próximo dia 20. A prova 
será aplicada no dia 9 de 
outubro, às 9h, na escola 
municipal Professor João 
Nery Marton.

O edital completo pode 
ser consultado no site oficial 
do governo municipal. Mais 
informações, também pelo 
telefone (12) 3151-6000.
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Nova ala destinada ao tratamento de pacientes com câncer no Hospital Regional, em Caraguatatuba; estrutura oferece quimioterapia e radioterapia

Fotos: Reprodução PMC
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RINALDO ALENCAR BALBINO, de nacionalidade brasileira, profissão servente de
obras, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 05 de abril de 1992, residente e domiciliado Rua Yasukuni Watanabe, nº 127,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ROSEMEIRE ALENCAR BALBINO.
TÂNIA DE FÁTIMA CHAGAS, de nacionalidade brasileira, profissão faxineira, estado
civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Moreira César, Pindamonhangaba-SP,
no dia 09 de julho de 1977, residente e domiciliada Rua Yasukuni Watanabe, nº 127,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de LUZIA DE JESUS CHAGAS. 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, 27 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de outubro de 1985, residente e domiciliado Rua
Alcides José Arese, nº 453, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA NETO e DEBORAH MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA.
LUCIANA DOS SANTOS CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Guarulhos-SP, no dia 07 de
dezembro de 1982, residente e domiciliada Rua Alcides José Arese, nº 453, Parque
das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ DOS SANTOS CRUZ e MARIA
NADERGE DO NASCIMENTO DOS SANTOS CRUZ. 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, 27 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAICON MÜLLER CORRÊA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão controlador
de acesso, estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de agosto de 1987, residente e domiciliado Rua Raul Borges, nº 590,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de MAURICIO CORRÊA LEITE e MARIA
APARECIDA DE PAULA CORRÊA LEITE.
TATIANA APARECIDA DO PRADO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia 31 de
dezembro de 2000, residente e domiciliada Rua Raul Borges, nº 590, Triângulo,
Pindamonhangaba SP, filha de ALEXANDRO JESUS MOREIRA e MARIA ROSÂNGELA
DO PRADO MOREIRA. 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, 30 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HEBERT BARBOZA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 23 de julho de 1992,
residente e domiciliado Rua José Vendramini, nº 147, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de LUIZ DONIZETTE ROSA e LAURÊS BARBOZA ROSA.
ADRIELE KATHLEEN DOS SANTOS FERNANDES, de nacionalidade brasileira,
profissão metalurgica, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de setembro de 2000, residente e domiciliada Rua
Moacyr Gonçalves de Araújo, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ISAIS
HENRIQUE FERNANDES e VALÉRIA ROSA DOS SANTOS FERNANDES.
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, 30 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL BERNARDO CAMILO, de nacionalidade brasileira, profissão Engenheiro,
estado civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 13 de
maio de 1980, residente e domiciliado Rua Francisco de Oliveira Linha, nº 63, apto 14,
Alvarenga, Pindamonhangaba SP, filho de JULIA BERNARDO CAMILO.
PRISCILLA MACHADO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente
de marketing, estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Rio de Janeiro-
RJ, no dia 12 de abril de 1982, residente e domiciliada Rua Francisco de Oliveira
Linha, nº 63, apto 14, Alvarenga, Pindamonhangaba SP, filha de WILLIAM NEY DE
OLIVEIRA e SUELY MACHADO DE OLIVEIRA. 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, 30 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVID CHRISTOPHER DE ALMEIDA ROMEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
chapeiro, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Natividade da Serra,
nº 23, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de CRISTOVÃO JOSÉ ROMEIRO e
DORCELINA DE ALMEIDA ROMEIRO.
DAIANE LALESKA DE MATOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
atendente, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de fevereiro de 1995, residente e domiciliada Rua Natividade da Serra,
nº 23, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filha de ALEXSANDRO MOREIRA e
SUELI ROSA DE MATOS. 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, 30 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL FRANÇA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutico,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de janeiro de 1998, residente e domiciliado Rua Albert Sabin, nº 136, Terra dos Ipês
I, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de EDSON DOS SANTOS e JAQUELINE
DE FATIMA FRANÇA.
ANA PAULA DA SILVA RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22
de julho de 1998, residente e domiciliada Rua São Bento do Sapucai, nº 594, apto 73B,
Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de GEFFERSON RAIMUNDO e MARTA
DA SILVA RAIMUNDO. 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, 31 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALLAN VILLALBA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão tesoureiro,
estado civil divorciado, de 32 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 11 de
abril de 1989, residente e domiciliado Rua Subtenente Joaquim Marcelino Pinto, nº 76,
Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CARLOS BARBOSA DA
CUNHA e RENATA NAZARETH DA CUNHA.
MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão caixa, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
maio de 1999, residente e domiciliada Rua Heitor Sneider, nº 276, Residencial Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de MOISES ALVES DA SILVA e ADENICE RODRIGUES
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, 31 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO MACIEL VIRGINATO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de agosto de 1989, residente e domiciliado Estrada Municipal Jesus Antonio de
Miranda, nº 11001, Colméia, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA VIRGINATO
e NADIR DONIZETI DE FARIAS VIRGINATO.
TEREZINHA DE ALMEIDA NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 06 de
fevereiro de 1980, residente e domiciliada Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda,
nº 11001, Colméia, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO NUNES e ISAURA
MARIA DE ALMEIDA NUNES. 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, 31 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL CASTRO TOMÉ, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
setembro de 1993, residente e domiciliado Rua Jacyrema de Castro Giulianetti
Almeida, nº 38, Vila São Paulo, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO DOS SANTOS
TOMÉ e MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO TOMÉ.
GABRIELLE FERREIRA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12
de março de 1996, residente e domiciliada Rua Jacyrema de Castro Giulianetti Almeida,
nº 38, Vila São Paulo, Pindamonhangaba SP, filha de MESSIAS MOREIRA e VERA
NEIDE FERREIRA MOREIRA. 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, 01 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCUS VINÍCIUS VALERIO DANTAS, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de sistemas, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de junho de 1991, residente e domiciliado Rua Cachoeira Paulista, nº
460, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO CHAGAS DANTAS
e SÔNIA BATISTA VALERIO DANTAS.
ROSEMERE MORAES BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil divorciada, de 29 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no dia 22
de outubro de 1991, residente e domiciliada Rua Cachoeira Paulista, nº 460, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO SOARES BUENO e VERA LUCIA DE
MORAES BUENO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLINGER LELIS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado
civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em Coronel Fabriciano-MG, no dia 20
de dezembro de 1979, residente e domiciliado Avenida Jardim, nº 230, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ LEONARDO MOREIRA e ELISABETH LELIS
MOREIRA.
PÂMELA LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão garçonete, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
abril de 1993, residente e domiciliada Avenida Jardim, nº 230, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba SP, filha de VALDIR DA SILVA e SUELY JOANA LOPES 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, 01 de setembro de 2021.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Sousa-PB, no dia 15 de abril de 1972,
residente e domiciliado Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo Ramos Mello, nº 340,
bloco 3B, apto 103, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de MARIA LIMA.
MARIA JOSÉ MARIANO, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado civil
divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 05 de março de
1982, residente e domiciliada Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo Ramos Mello, nº
340, bloco 3B, apto 103, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filha de LÁZARO
MARIANO e TERESINHA DE FÁTIMA MARIANO. 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, 02 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE CARLOS ROMÃO FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de julho de 1993, residente e domiciliado Rua Doutor Monteiro César, nº 95, apto
5, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS JOSÉ FERRAZ e CÉLIA DE
JESUS ROMÃO.
ANA CLÁUDIA BARBOSA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
28 de março de 1995, residente e domiciliada Rua Doutor Monteiro César, nº 95, apto
5, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO e CLAUDINEIA
BARBOSA RIBEIRO. 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, 02 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ TADEU DA CONCEIÇÃO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico, estado civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de agosto de 1977, residente e domiciliado Rua Doutor Eynaldo
Ramos, nº 62, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ TADEU DA
CONCEIÇÃO e DEZELINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO.
EDMÉA CORRÊA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública,
estado civil divorciada, de 58 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia
23 de dezembro de 1962, residente e domiciliada Rua Doutor Eynaldo Ramos, nº 62,
Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de WALTER DIAS DA SILVA e
IRENE CORRÊA 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, 02 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS BORGES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de março de 1989, residente e domiciliado Rua Geraldino de Oliveira Matos, nº 61,
Residencial Maricá, Pindamonhangaba SP, filho de RAUL DE SOUZA PEREIRA e
MARIA FERREIRA BORGES PEREIRA. SAMANTHA DE LIMA REZENDE, de
nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, de 31 anos de
idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de agosto de 1990, residente e
domiciliada Rua Carlos Roberto Jacob de Freitas, nº 75, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de HELIO REZENDE e MARIA DE LOURDES DE LIMA
REZENDE. 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, 03 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LINDEMBERG SILVA AUGUSTO, natural de Tremembé - SP, nascido aos 01 de
março de 1994, profissão representante comercial, estado civil solteiro, domiciliado
e residente na Rua Francisco Olegário da Silva 74, Jardim Araretama,
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, filho de PEDRO ANTONIO AUGUSTO e
de HÉLIA MÁRCIA SILVA AUGUSTO.
JESSICA SOUSA SOARES, natural de Ubatuba - SP, nascida aos 15 de fevereiro de
1993, profissão balconista, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua
Nestor Fonseca 72, Sumaré, na cidade de Ubatuba, Estado de São Paulo, filha de
JOSÉ CARLOS SOARES e de ROSANA MARIA CÂMARA DE SOUSA.

Após cobranças ao Estado, 
HR de Caraguá inicia 
atendimentos oncológicos
Expectativa inicial é de que setor atenda diariamente até 16 pacientes 
com câncer do Litoral Norte, em sessões de quimioterapia e radioterapia

Bruna Silva
Caraguatatuba

Após quatro anos de co-
branças, o setor de Oncolo-
gia do Hospital Regional de 
Caraguatatuba entrou em 
funcionamento, na última 
quarta-feira (1). O espaço 
receberá tratamentos de qui-
mioterapia e radioterapia.

Os atendimentos foram 
iniciados após uma série de 

cobranças do prefeito Agui-
lar Junior (MDB) ao governo 
do Estado. A expectativa 
é que todo o Litoral Norte 
receba atendimento espe-
cializado na área oncológica.

Até o anúncio no HR, os 
moradores tinham que se 
locomover até Taubaté ou 
São José dos Campos para 
dar continuidade aos tra-
tamentos. “Hoje, elas (as 
pessoas com câncer) têm à 
disposição uma estrutura 

fantástica e de primeiro 
mundo que vai dar melho-
res condições durante o 
tratamento, e sem precisar 
sair da cidade”, ressaltou o 
prefeito. 

A projeção é de que o 
espaço atenda 16 pacientes 
diariamente. Morador de São 
Sebastião, Gerson da Cruz, 
de 71 anos, comemorou a 
abertura do setor no HR, que 
possibilitará mais conforto e 
comodidade “sem ter que pe-

gar a estrada todos os dias” 
para o tratamento de saúde.

Anteriormente, os pacien-
tes oncológicos de Caragua-
tatuba recebiam assistência 
médica especializada no 
Hospital Francisco de As-
sis, em Jacareí, além de 
encaminhamentos para ou-
tros municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) e também São Paulo 
e Campinas.

Pinda prorroga prazo 
para processo seletivo 
de estagiários até dia 9

O CIEE (Centro de Inte-
gração Empresa-Escola) e 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba prorrogaram o 
prazo para as inscrições do 
processo seletivo para es-
tagiários. Os interessados 
podem garantir a vaga até 
as 12h do próximo dia 9.

Os candidatos devem 
fazer a inscrição no portal.
ciee.org.br, acessar o link 
“para estudantes” e clicar 
no logotipo da Prefeitura. 
A busca direta pode ser 
feita no endereço portal.
ciee.org.br/estudantes/
processos-seletivos-espe-
ciais/orgaos-publicos. As 
oportunidades para uni-
versitários são nas áreas de 
administração de empresas 
e tecnologia em gestão em-

Da Redação
Pindamonhangaba

presarial, jornalismo, arqui-
tetura e urbanismo, ciências 
biológicas, educação física, 
engenharia ambiental, en-
genharia civil, farmácia, 
fisioterapia, informática, 
pedagogia, psicologia e 
serviço social.

Para ensino técnico inte-
grado ao ensino médio há 
vagas em serviços jurídicos, 
administração, informática, 
farmácia, nutrição, além de 
técnico em segurança do 
trabalho, serviços jurídicos, 
desenvolvimento de sistema 
e veterinária. Os estudan-
tes do ensino médio dos 
primeiros e segundos anos 
também podem concorrer.

O período de estágio é 
destinado exclusivamente 
para estudantes matricu-
lados e com frequência 
comprovada nos cursos 
apontados no momento da 
inscrição.
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Com lei aprovada, Guará inicia processo de 
regularização de igrejas em áreas públicas
Nova regulamentação garante direito real de uso à primeira atendida, a Igreja Assembleia de Deus

Com apuração pelo Minis-
tério Público desde julho de 
2020, as igrejas de Guara-
tinguetá começaram a ser 
regularizadas pela Prefeitura 
no último dia 19. Com a san-
ção por parte do Executivo 
da lei aprovada na Câmara, a 
primeira regularização con-
cedeu o direito real de uso à 
Igreja Assembleia de Deus, 
localizada no bairro do Campo 
do Galvão.

O projeto, de autoria do 
vereador Marcio Almeida 
(PSC), coautoria de Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), e do 
ex-vereador Luizão da ‘Casa de 
Ração’, permite a regulariza-
ção por parte da Prefeitura de 
imóveis localizados em áreas 
verdes ou institucionais, como 
obras sociais ocupados por 
organizações religiosas para a 
realização de suas atividades.

A implantação de uma nova 
lei municipal que auxiliasse 
o processo de regularização 
destas áreas se fez necessária 
devido à Constituição Federal, 
que a partir do ano de 1988 
proibiu que estados e muní-
cipios cedessem terrenos pú-
blicos a instituições de todos 
os credos. Segundo Almeida, 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Sede da Assembleia de Deus, primeira igreja regularizada em Guaratinguetá; cronograma atende 32 terrenos

imóveis cedidos há décadas 
por gestões anteriores, como 
entidades sociais, associações 
de bairro, indústrias e templos 
religiosos são utilizados a títu-
lo de comodato, e o prazo do 
empréstimo de alguns desses 
locais já está vencido. Deste 
modo, em 2011 o Ministério 
Público solicitou à Prefeitura 
que as áreas fossem regula-
rizadas ou retomadas pelo 
Município.

No caso específico de tem-
plos religiosos, com a barreira 
imposta pela Constituição 
Federal, a cidade enfrentava 
dificuldades nas gestões de 
Júnior Filippo (PSD) e Fran-
cisco Carlos (PSDB), problema 
que continuou no governo do 
prefeito Marcus Soliva (PSC). 
“O Poder Executivo nunca quis 
fechar as igrejas, mas ele não 
possuía um dispositivo legal 
que também permitisse que 
continuassem em uso. Isso 
veio ao longo destes anos, 
e confesso que eu também 
tive muita dificuldade de 
encontrar um caminho jurí-
dico para isso. Em 2019 tive 
a felicidade de encontrar na 
Constituição do Estado de São 
Paulo um artigo que permi-
tia a regularização de áreas 
verdes e institucionais que 
estivessem sendo ocupadas 
por organizações religiosas. 

Então, (o projeto) atende em 
cheio a questão dos templos 
religiosos em Guaratinguetá”, 
detalhou o autor.

Com a implantação da lei, 
as organizações religiosas 
podem obter o direito real de 
uso com validade por tempo 
indeterminado, desde que os 
atendidos constituam uma 
entidade social com persona-
lidade jurídica e que possuam 
o reconhecimento de utilidade 
pública no município. Outros 
quesitos considerados no 
processo são o da parceria da 
entidade com o poder público 
no acolhimento de pessoas em 
estado de vulnerabilidade, e de 
que a obra social seja mantida, 
constituída ou provida pela 
própria organização religiosa. 

Ainda segundo Márcio Al-
meida, porta-voz da gestão 
Soliva, o Executivo tem inten-
ção de regularizar todos os 
imóveis que ainda necessitam 
do processo.

Segundo informações cedi-
das pela Prefeitura pela secre-
taria de Governo, responsável 
pela Comissão de Regulariza-
ção das áreas sob comodato, 
32 terrenos estão com o título 
de comodato vencido, sendo 
16 igrejas e instituições reli-
giosas, 3 escolas de samba, 10 
obras sociais e 3 associações 
de bairro.

Foto: Fabiana Cugulo 

Potim implanta aulas de robótica na rede municipal de ensino
Bruna Silva
Potim

A Prefeitura de Potim anun-
ciou, nesta semana, que deve 
inserir na grade das escolas 
municipais do Ensino Funda-
mental 2 a Robótica Educa-
cional”. A expectativa é que 
o ensino seja implementado 
em breve.

A robótica voltada para a 
educação é um método focado 
na aprendizagem através da 
pesquisa e construção de pro-

jetos eletrônicos. Para que os 
projetos sejam desenvolvidos, 
os estudantes terão um “kit 
de robótica” com materiais 
necessários. O projeto deverá 
integrar materiais recicláveis, 
sucata e também lixo eletrô-
nico.

Os detalhes para a implanta-
ção estão sendo apresentados 
de maneira gradativa aos 
moradores através dos canais 
oficiais do Município. “É de 
arrepiar e se orgulhar em ter 
robótica em nosso município, 
uma conquista tão valiosa para 

nossos alunos. Desejamos que 
esse mergulho no ensino de ro-
bótica educacional seja intenso, 
produtivo e de muito sucesso”, 
comentou uma internauta, em 
postagem da Prefeitura nas 
redes sociais.

Cultura – Potim celebrou o 
projeto “Brasil e seus Costu-
mes”, ação que incorporou toda 
a rede municipal de ensino e foi 
transmitida ao vivo pela Pre-
feitura. No projeto, as escolas 
trabalharam sobre a culinária 
das regiões do país, além de 
apresentações musicais.
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 25/2021 – PROC. Nº 239/21

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Federal 8666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é o registro de preços para a aquisição de material para conservação de próprios públicos 
e pontes rurais 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 Preço, conforme abaixo:
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS 01,02,07,08,13,14,19,20,25,26,31,32,37,38,41,42,45,46,51, 
52,57,58, 63,64,69,70,75A78,81,82,85A88,91,92,97,98,103,104,107A110
VALOR TOTAL: R$ 965.408,00(novecentos sessenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais)
EMPRESA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME - CNPJ: 54.249.529/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS:73,74,79,80,83,84,89,90
VALOR TOTAL: R$ 65.247,50(sessenta e cinco mil, duzentos quarenta e sete 
reais,cinquenta centavos)
EMPRESA: J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP - CNPJ: 03.676.002/0001-93
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06,11,12,17,18,23,24,29,30,35,36,49,50,55,56,61,62,67
,68,93,94, 99,100,105,106
VALOR TOTAL: R$ 679.048,00(seiscentos setenta e nove mil, quarenta e oito reais)
EMPRESA: I.S. FIGUEIREDO COMERCIAL LTDA - CNPJ:02.838.114/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,09,10,15,16,21,22,27,28,33,34,39,40,43,44,47,48,53,
54,59,60, 65,66,71,72,95,96,101,102,111,112
VALOR TOTAL: R$ 1.009.174,38 (um milhão, nove mil, cento e setenta e quatro reais e 
trinta e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 26/2021 – PROC. Nº 259/21

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento 
do Pregão Presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei Federal 
10520/2002, Lei Federal 8666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
de material elétrico para 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 Preço, conforme abaixo:
EMPRESA: ELTROGUARÁ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ:09.421.080/0001-23 
VENCEDORA DOS ITENS:  01,02,05,06A08, 49A52,61,62,99,100,183,184,229,230, 243,244,265, 318
,319,326,327,336,337A339,342,343,350,351,368,369,382,383
VALOR TOTAL: R$ 237.174,70(duzentos e trinta e sete mil, cento setenta e quatro reais e setenta 
centavos)
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,09,10,39,40,47,48,53A60,69,70,155A166, 171A174,189,190, 
221A224,231,232,235A242,245, 246,253,254,259A262,266,267,274A279,282,283,286A289,306
,307,312A315,320A325,328A331,344,345,348,349,354,355,360,361,370,371,374,375,378A381, 
384,385,388A395,398A401
VALOR TOTAL: R$ 358.395,55 (trezentos cinquenta e oito mil, trezentos noventa e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos)
EMPRESA: THIPLAN COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ: 67.748.764/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 11,12,85,86,89,90,93,94,109,110A112,143,144
VALOR TOTAL: R$ 45.335,90(quarenta e cinco mil, trezentos trinta e cinco reais, noventa centavos)
EMPRESA: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 41.402.715/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS: 13A38, 41A46,225,226,284,285,302,303,310,311,356,357,362, 363
VALOR TOTAL: R$ 246.769,10(duzentos quarenta e seis mil, setecentos sessenta e nove reais e dez 
centavos)
EMPRESA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ:37.227.550/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS: 63A68,71A82,103A108,119A146,149A152,169,170,177, 178,185A 
188,195A198,207A218,263,264,270A273,304,305,308,309,316,317, 332A335,340,341,352,353, 
366,367,372,373
VALOR TOTAL: R$ 353.890,31(trezentos cinquenta e três mil, oitocentos e noventa reais, trinta e um 
centavos)
EMPRESA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME - CNPJ: 54.249.529/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS: 83,84,87,88,91,92A98,101,102, 113A118,147, 148,153,154,167,168, 175,176, 
179A182,219,220,227,228,233,234,247A252,255A258,268,269,280,281,346,347, 358, 359,364,365, 
376,377,386,387,396,397,402A405
VALOR TOTAL: R$ 159.181,55(cento cinquenta e nove mil, cento oitenta e um reais e cinquenta e 
cinco centavos)
EMPRESA: SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 34.208.837/0001-42
VENCEDORA DOS ITENS:199A206
VALOR TOTAL: R$ 28.649,50(vinte e oito mil, seiscentos quarenta e nove reais,cinquenta centavos)
EMPRESA: MULTILUZ COMERCIAL LTDA - CNPJ:31.128.170/0001-80
VENCEDORA DOS ITENS: 191A194,290A301
VALOR TOTAL: R$ 47.435,00(quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

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 trabalhadores da empresa Liebherr 
Aerospace Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Eireli, 
dos setores; ZGA: Galvanoplastia, ZGB: Preparação de Superfície, ZZC: Montagem, 
2BA: Manutenção, 2JE: Ferramentaria, 2AA: Engenharia de Processos, ZZA: 
Usinagem, ZZB: Ajustagem, 2QH: Metrologia, 2AQ: Planejamento e Controle da 
Produção, 2KC: Administração de Estoque, 4VA: Expedição e 2GA: Transporte 
interno, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo 
dia 10 de setembro de 2021, dàs 08h00 às 17h00, em convocação única online, 
mantendo o protocolo contra o Covid 19, respeitando quorum legal, para tratar de 
assuntos referente a Implantação de 3 (três) Turnos Fixos de Trabalho. 

 
José Luiz de Souza Azevedo 

Diretor/Presidente 
 
 
 
 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 trabalhadores da empresa 
Liebherr Brasil Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos 
EIRELLI dos setores; Setor de Usinagem: DAA e DAB; Setor COT: 
todos os Centros de Custos do 7FL/Rolamentos; Setor de Construção 
Soldada: QAB e Setor de Manutenção: 2BA, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 10 de 
setembro de 2021, das 08h00 às 17h00, em convocação única, mantendo 
o protocolo contra o Covid 19, respeitando quorum legal, para tratar de 
assuntos referente a Implantação Turno de Trabalho. 
 

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente 

 
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
BOLETIM DE CONVOCAÇÃO EM FORMA EDITAL 

 
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 trabalhadores da empresa Tekno SA 
Indústria e Comércio dos setores da Linha de Pintura, Manutenção Mecânica, 
Manutenção Elétrica, Retifica, Almoxarifado de Tintas, Preparação de Tintas, ADM 
- Armaz. e Distribuição, Laboratório Qualidade e Tratamento Efluentes., a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 
09 de setembro, nos seguintes horários: às 07h30 e às 15h50, em convocação 
única, respeitando quorum legal, na sede da empresa, situada no espaço da 
Recreação, na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, nº 2.905 – complemento km 
181,2, Vila São José, na cidade de Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos 
referente a TURNO FIXO. 

José Luiz de Souza Azevedo  
Diretor/Presidente 

 
 
 
 
 
 
  

ABANDONO DE EMPREGO

Sra. Sandra Maria Albano - CTPS 14179 - série 185 - SP
Convidamos a Sra. Sandra Maria Albano, portadora da CTPS 14179 - série 185-SP, a 
comparecer em nossa loja, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 
27/07/2021, dentro do prazo de 24 hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Guaratinguetá, 02/09/2021
Fernando José Ferraz de Campos - ME.
Rua Olavo Bilac. 27 - Centro
Guaratinguetá - SP.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 043/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos de Fisioterapia 
para a Unidade Mista de Saúde do município, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
17/09/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de setembro de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 044/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de um veículo automotor, tipo Caminhão Basculante, zero quilômetro, 
ano de fabricação e modelo não inferiores a 2021, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
17/09/2021, às 10:30 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de setembro de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 045/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pão tipo francês, 
água mineral e gás GLP para atendimento às Secretarias da Administração e Finanças, 
Desenvolvimento Social e Econômico, Educação e Saúde, conforme descrições constantes 
do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
20/09/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, a declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte devidamente 
identificados ou avulsos e os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública, 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de setembro de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIAL DE LORENA

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Lorena, o PREGÃO PRESENCIAL N°04/CPL/2021, do tipo menor preço por item, para 
contratação de empresa especializada para realização das publicações dos atos oficiais e 
editais da Câmara Municipal de Lorena, conforme especificações e condições constantes 
no instrumento convocatório e nos anexos. A entrega dos envelopes dar-se-á até às 10 
horas do dia 22/09/2021, na Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/
SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, na sede 
da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, bem como, em site 
oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email licitacoes@camaralorena.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas também no endereço acima ou 
pelo telefone (12) 3159-1300.

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Lorena, 
o PREGÃO PRESENCIAL N°03/CPL/2021, do tipo menor preço por item, para contratação 
de empresa para fornecimento de microcomputadores, notebooks, impressoras, memórias 
e discos rígidos para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Lorena, 
conforme especificações e condições constantes no instrumento convocatório e nos 
anexos. A entrega dos envelopes dar-se-á até às 10 horas do dia 21/09/2021, na Praça 
Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à 
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em 
seu horário de funcionamento, bem como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou 
solicitação por email licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas também no endereço acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Lorena, a CARTA CONVITE nº 05/CPL/2021, do tipo menor preço por item, exclusivo 
para a participação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de tonner’s e refil de impressoras e copiadoras para 
atender diversos departamentos e setores desta Casa de Leis. A entrega dos envelopes 
dar-se-á até às 10 horas do dia 16/09/2021, na Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, 
Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 
feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, bem 
como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email licitacoes@
camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas também no endereço 
acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Lorena, o PREGÃO PRESENCIAL N°02/CPL/2021, do tipo menor preço global, para 
contratação de empresa especializada para realização das transmissões via rádio das 
sessões legislativas da Câmara Municipal de Lorena, conforme especificações e condições 
constantes no instrumento convocatório e nos anexos. A entrega dos envelopes dar-se-á 
até às 10 horas do dia 20/09/2021, na Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, 
Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, na 
sede da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, bem como, em 
site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email licitacoes@camaralorena.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas também no endereço acima ou 
pelo telefone (12) 3159-1300.

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Lorena, a CARTA CONVITE nº 06/CPL/2021, do tipo menor preço global, exclusivo para 
a participação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, contratação de empresa 
para fornecimento de mobiliário para departamentos e gabinetes desta Casa de Leis. A 
entrega dos envelopes dar-se-á até às 14 horas do dia 16/09/2021, na Praça Baronesa 
de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos 
interessados de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de 
funcionamento, bem como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por 
email licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
também no endereço acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

ORATÓRIO DOMINGOS SÁVIO 
Utilidade Pública Estadual – Lei 3.221 de 05/01/82 
Utilidade Pública Municipal – Lei  933 de 20/05/80 
Personalidade Jurídica  - Livro A, nº 166 – Lorena 

CNPJ 50.446.137/0001-42 
Rua São Benedito, s/nº– Fone: (0XX12)3156.3550 - CEP 12620-000 – PIQUETE – SP 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ELEIÇÃO 2022-2023 

 
 

A Diretoria do Oratório Domingos Sávio, sito à Rua São Benedito, s/n, nesta 

cidade de Piquete, Estado de São Paulo, com base no seu Estatuto Social e Regimento 

Interno, CONVOCA para a Assembleia Geral para a eleição da Diretoria do biênio 

2022-2023, a ser realizada no dia 26 de Setembro de 2021, das 13:00h às 16:00h, na 

sede do Oratório. 

Estão aptos a participar da Diretoria os Salesianos Cooperadores e 

Colaboradores ativos, conforme determina o Regimento Interno, envolvidos 

diretamente com os trabalhos na instituição nos últimos dois anos. 

Os cargos que compõem a Diretoria e que devem ser renovados na próxima 

eleição são: Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Tesoureiro, 1º e 2º Secretário, 3 (três) 

membros do Conselho Fiscal e 2 (dois) Suplentes. Os cargos de Presidente e 1º 

Tesoureiro deverão ser preferivelmente Salesianos Cooperadores. 

Os candidatos deverão inscrever-se até 15/09/2021. 

Todos os membros ativos em um dos grupos da comunidade a mais de dois anos, 

maiores de 18 (dezoito) anos, poderão votar, desde que tenham se cadastrado 

previamente, portando documento de identidade. 

O cadastro deverá ser feito até o dia 15/09/2021, junto ao coordenador do grupo 

a que se pertença. 

 
 

Piquete, 1º de setembro de 2021 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL 

                                
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial Titular do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo.  
FAZ SABER a ARLETE VIEIRA ARECO, RG n. 4.929.808-SP  e seu 
marido EDUARDO AUGUSTO ARECO, RG n. 4.929.816-SP, que foi 
apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 
213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 
142.657, necessária para a retificação fusão administrativa da 
descrição dos imóveis da MATRICULA n. 35.631 e 35.632, ambas do 
livro 2, deste Registro Imobiliário, para que as mesmas passem a refletir 
a realidade física do imóvel delas objeto, após a fusão, representado 
pelo imóvel urbano localizado a Rua Guaranis, 288 – Pedregulho, 
com a área apurada de 487,50m2, cujo imóvel  pertence também 
a voces, conforme se verifica das matrículas acima referidas. 
Ficam portanto ARLETE VIEIRA ARECO  e seu marido EDUARDO 
AUGUSTO ARECO, na qualidade de condôminos do  imóvel retificando, 
NOTIFICADOS para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da primeira publicação deste edital, que será publicado 
nos dias  04 e 07  do mês de setembro de 2021,  em querendo, 
impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão ser 
fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste Serviço 
Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do 
Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, estando a disposição para consulta a planta, memorial e 
demais documentos que instruem o referido pedido. Decorrido o prazo 
acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do 
requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 
03 de setembro de 2021.   
   
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial Titular 
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Com apoio do Estado, Guará conquista 
Centro de Inovação no campus da Unesp

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) anunciou em suas redes 
sociais, no último dia 17, a 
implantação do Centro de 
Inovação em Guaratinguetá. 
O projeto, que conta com a 
parceria da Fundunesp (Fun-
dação para o Desenvolvimen-
to da Unesp), terá sua sede no 
interior do campus da FEG 
(Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá).

A informação foi divulgada 
após reunião da comitiva do 
prefeito com representantes 
do Estado em São Paulo. Na 
última sexta-feira (3), durante 
encontro realizado na FEG, o 
projeto foi credenciado na 
Rede Paulista de Centro de 
Inovação Tecnológica.

A iniciativa tem como prin-
cipal foco ser um uma in-
cubadora de empresas no 
modelo Startup, incentivar 
empreendedores e capacitar 
universitários para o ambien-
te de negócios. 

O evento na Unesp de Gua-
ratinguetá reuniu, além do 
prefeito Marcus Soliva, o se-
cretário de Indústria, Comér-
cio e Gestão de Convênios, que 
é responsável pelo projeto na 
Prefeitura, Rodrigo Muassab; 
o diretor da FEG/Unesp, José 
Matelli; o diretor da Fatec 
(Faculdade de Tecnologia 
Estadual), Sergio Tenório; o 
presidente da Aceg (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá), Guilher-
me Gigli; e representando 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

a Casa de Leis, a vereadora 
Rosa Filippo (PSD). Por parte 
do Estado, o grupo presen-
te contou com a secretária 
executiva da secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado, Marina Bragante; 
o presidente da Fundunesp, 
Edson Capello; e o presidente 
da Comissão de Inovação da 
Alesp (Assembleia Legislativa 
de São Paulo), deputado esta-
dual Sérgio Victor (NOVO). 

Com o credenciamento na 
Rede Paulista de Centro de 
Inovação Tecnológica e a 
vistoria do prédio em que será 
instalado o futuro projeto, o 
Município tem a expectativa 
de que o convênio seja publi-
cado no Diário Oficial neste 
sábado (4).

De acordo com o secretário 
Rodrigo Muassab, a cidade de 
Guaratinguetá conta com di-
ferenciais que possibilitaram 
a participação do Município 
no programa, como a uni-
versidade pública (Unesp), a 
agricultura e a vocação para 
indústria e turismo, que foi 
considerada em âmbito re-
gional em razão das cidades 
vizinhas que também têm 
destaque nesses segmentos.

“Buscamos parceiros como 
a Unesp, a Fatec, o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas), e a Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá). Foi a partir 
daí que desenvolvemos um 
estudo de viabilidade técnica, 
e nesse estudo colocamos to-
das as informações que esse 
programa pede”, explicou.

Encontro na FEG marca credenciamento e implantação do projeto; iniciativa é aposta para retomada

Encontro realizado na FEG definiu credenciamento do Centro de Inovação Tecnológica na Rede Paulista; projeto é aposta de Soliva em Guará

Fotos: Fabiana Cugulo

Com o credenciamento do 
projeto, a possibilidade de 
captação de recursos esta-
duais, federais e da iniciativa 
privada é facilitada. Segundo 
Muassab, o munícipio já 
está em tratativas com o 
deputado estadual Sergio 
Victor para o recebimento 
de uma emenda no valor 
de R$ 300 mil, que será 
destinada à adequação do 
prédio que sediará o Cen-

tro de Inovação. Ainda de 
acordo com o secretário de 
Indústria, Comércio e Gestão 
de Convênios, é esperada 
a parceria com empresas 
multinacionais para investi-
mentos financeiros, e de que 
estas instituições também 
sejam beneficiadas com os 
trabalhados desenvolvidos 
no futuro Centro, como na 
solução de problemáticas 
das empresas. “Vamos apre-

sentar o projeto para multi-
nacionais de Guaratinguetá 
e região, porque temos, no 
Vale do Paraíba, o Centro 
de Inovação em apenas dois 
municípios, em São José dos 
Campos e Taubaté. Isso en-
trou como convencimento, 
pois Guaratinguetá vai aten-
der de Pindamonhangaba 
a Bananal, vamos atender 
uma região, será o primeiro 
do Vale Histórico e da Fé 

que vai fortalecer, e muito, 
a política de inovação nes-
tes munícipios”, destacou o 
secretário.

A expectativa na cidade é 
que o lançamento oficial do 
Centro de Inovação aconteça 
no Palácio dos Bandeirantes, 
junto a outras cidades con-
templadas com o programa. 
A projeção para início das 
atividades no projeto é o 
primeiro semestre de 2022.

Santa Casa de Lorena, que retomou os atendimentos nesta quarta-feira; novo convênio segue até dezembro

Foto: Rafaela Lourenço

Pacientes da região voltam a contar 
com Ambulatórios SUS e de Gestação 
de Alto Risco na Santa Casa de Lorena
Retomada dos atendimentos no hospital supre fila de espera de quase quatro 
mil pessoas por consultas e exames; investimentos chegam a R$ 650 mil

Rafaela Lourenço
Lorena

Após dois meses de suspen-
são, os atendimentos do Ambu-
latório SUS foram retomados 
na Santa Casa de Lorena, na 
última quarta-feira (1). Com 
um novo convênio, os serviços 
devem desafogar a Atenção 
Básica, que conta com cerca 
de quatro mil pacientes na fila 
de espera por agendamentos. 
O Ambulatório de Gestação de 
Alto Risco também deve ser 
reaberto.

Buscando amenizar a demo-
ra por consultas nos postos de 
saúde, como a de pediatria, que 
segue com três profissionais 
afastados por licença médica, 
a secretaria de Saúde renovou 

o convênio com a Santa Casa 
para reabrir o ambulatório SUS, 
que prestava serviços desde 
2018 e encerrou as atividades 
em junho. Com investimentos 
na ordem de R$ 650 mil, serão 
ofertados exames e consultas 
de 14 especialidades como 
ginecologia, anestesia, reu-
matologia, ortopedia, clínico 
geral, cardiologia e pediatria, 
até dezembro.

Segundo o secretário de Saú-
de, Antônio Carlos Fabreti, após 
um consenso entre Prefeitura 
e hospital, os recursos via Go-
verno Federal devem garantir 
o auxílio à saúde pública até o 
final do ano. “Em três meses eu 
acabo com essa demanda (fila 
de espera), tem que convencer 
o prefeito para não parar em 
dezembro. Entrar com outro 

convênio pra gente manter, 
porque na Prefeitura dificil-
mente você vai ter médico, 
isso não é aqui são em todos 
os lugares”.

Na última quinta-feira (26), 
o superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa, recebeu 
o prefeito Sylvio Ballerini e 
o secretário de Saúde para 
definição dos trabalhos. De 
acordo com Costa, a partir do 
dia primeiro de setembro, ini-
ciarão quatro especialidades, e 
sucessivamente, as demais nas 
próximas semanas, mediante o 
agendamento da regulação do 
Município. “Deixar bem claro 
que não é a Santa Casa que 
faz o agendamento, e sim os 
postinhos que solicitam através 
do sistema da Prefeitura, e 
aqui é feito o acolhimento dos 

pacientes”, frisou.
Costa ressaltou, ainda, que 

serão 7,2 mil consultas distri-
buídas pelas áreas contempla-
das, mil de oftalmologia e nove-
centos exames de mamografia. 

As cirurgias eletivas também 
serão retomadas nesta semana, 
com um cronograma médio 
de noventa procedimentos 
cirúrgicos por mês, atendendo 
as especialidades de ortopedia, 
cirurgia geral e vascular. “Há 
uma demanda reprimida que 
precisamos dar vazão, fluxo. 
Em média, eles (Prefeitura) 
falam que só de vascular, há 
setecentos pacientes aguardan-
do cirurgias”, salientou Costa.

Gestação de Alto Risco – 
Apesar da secretaria de Saúde 
anunciar a retomada dos servi-
ços, o Governo do Estado ainda 
não assinou a renovação do 
convênio, mas devido a sinali-
zação positiva, o atendimento 
será ofertado às gestantes 
de Lorena, Canas, Piquete, 
Cachoeira Paulista, Cruzeiro, 
Aparecida, Potim, Silveiras, 
Areias, Bananal, Arapeí e Que-
luz. “Os trâmites legais para 
renovação deste convênio já 
estão acontecendo, hoje, de 
uma forma totalmente online”, 
revelou Costa, ao citar que 66% 
dos atendimentos eram apenas 
para mães de Lorena.

Questionado sobre o mon-
tante de R$ 1,380 milhão 
referente aos serviços pres-
tados pelos seis meses de 
2021, Costa explicou que não 
recebeu os recursos estaduais, 
e que o departamento jurídico 
da instituição está analisando 
como entrar com uma ação ou 
recurso para o ressarcimento.

Com baixa demanda, 
PA Covid tem horário 
reduzido em Lorena

Caraguá prorroga prazo 
de anistia de multas e 
juros até o final outubro

Após registrar uma queda 
significativa nas buscas 
pelos atendimentos do PA 
Covid, a Santa Casa de Lo-
rena reduziu o horário de 
funcionamento do espaço, 
reflexo do avanço das cam-
panhas de vacinação contra 
a doença.

O setor, que durante a 
segunda onda da pandemia 
neste ano chegou a atender 

Os interessados em buscar 
atendimento por meio do 
Refis (Programa de Recupe-
ração Fiscal) para garantir 
a anistia nos juros e multas 
em Caraguatatuba estão 
com o prazo estendido até o 
dia 15 de outubro. A inicia-
tiva é destinada ao público 
que tem débitos tributários 
até dezembro de 2020.

Com o aumento do prazo, 
a Prefeitura espera ampliar 
a arrecadação, com foco no 
orçamento.

Os descontos de 40% a 
100% podem ser acessa-
dos por meio da cota única 

Da Redação
Lorena

Da Redação 
Caraguatatuba

até cem pessoas por dia 
com sintomas e suspeitas 
da contaminação pelo novo 
coronavírus, tem um mo-
mento mais tranquilo com 
a baixa procura.

Segundo o superinten-
dente da Santa Casa, Dario 
Costa, a média dos últimos 
dias chegou a 15 pacientes 
durante o dia e apenas um 
atendimento à noite. Com 
a baixa, o espaço iniciou o 
novo horário nesta quarta-
-feira (1), das 8h às 18h, de 
segunda à segunda-feira.

ou em parcelas de 3 a 24 
vezes. A falta de paga-
mento de três parcelas 
consecutivas acarretará no 
cancelamento do benefício 
e quebra de contrato, e as 
prestações não podem ser 
menores que R$ 37,40.

Para receber o atendi-
mento, os interessados 
devem procurar a Prefei-
tura na rua Luiz Passos 
Júnior, n° 50, no Centro, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 14h. Para tirar 
dúvidas sobre o processo, 
a Prefeitura disponibiliza o 
telefone (12) 3897-8182, 
o WhatsApp (12) 99755-
2601 e o email dividaativa.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br.
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Reforma visa fortalecer o 
atendimento humanizado e 
marca o início de profundas 
modificações no hospital

Durante o mês de 
agosto, a Clínica Emília 
da Santa Casa de Lorena 
passou por importantes 
mudanças que fortalece-
ram o bem-estar huma-
nizado para o paciente 
e seus familiares, com 
intuito de reproduzir as 
condições de conforto de 
um lar durante o período 
de internação. Quem 
visita a Clínica Emília, 
não imagina que se trata 
de um hospital.

A estrutura é humani-
zada com quartos cui-
dadosamente equipados 
por quadros e fotografias 
de cidades como Cairo, 
Nova Iorque, Roma, 
Londres, proporcionan-
do uma visita exclusiva 
para cada lugar diferente 
no mundo.

Todas instalações fo-
ram pensadas para tra-
zer conforto visual, de 
temperatura e ilumi-
nação. Conta com 27 
leitos, 15 apartamentos 
individuais, 6 enferma-
rias de 2 leitos cada uma 
e 3 apartamentos vips 
com ampla antessala e 
espaço de convivência. 
O ambiente da Clíni-

Da Assessoria
Lorena

ca é complementado 
com painéis decorativos, 
além de frigobar, Smart 
TV, acesso à internet 
via wi-fi e, após a refor-
ma, um hall no interior 
dos próprios quartos. 
O espaço é adaptado 
com área de espera in-
dividualizada e serviços 
assistenciais e de apoio 
com abordagem huma-
nizados por 24 horas 
ininterruptas, durante 
o período de internação.

De acordo com o Dario 
Costa, superintendente-
-geral da instituição, a 
consolidação da reforma 
marca o início de uma 
série de surpresas e o 
sucesso da administra-
ção no equilíbrio das 
contas. “É com muita 
satisfação e seriedade 
que anunciamos esta 
reforma e abrimos terre-
no para diversas outras 
novidades que estão por 
vir. Aguardem”. 

Também no mês de 
agosto a Santa Casa de 
Lorena foi palco da pri-
meira cirurgia cardíaca de 
alta complexidade da ci-
dade, a revascularização 
do miocárdio. O paciente, 
de 59 anos, é associado 
ao plano de saúde da 
instituição, o CAS.

Clínica Emília da Santa Casa de
Lorena é amplamente reformada


