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Superfaturamento de 
remédios no alvo do 
MP em  Guaratinguetá

Marcelo da Santa Casa, hoje vereador, é acusado pelo MP de arquitetar esquema entre 2011 e 2012

Foto: Reprodução CMG

Comprados a preço de custo, medicamentos enviados pela Santa 
Casa à secretaria entre 2011 e 2012 tiveram preços elevados em até 
42%; Ministério Público rastreia acusados por esquema na Saúde

O Ministério Público ins-
taurou uma ação civil pública 
por improbidade adminis-
trativa contra a gestão da 
secretaria municipal de Saúde 
de Guaratinguetá e o cor-
po administrativo da Santa 
Casa de Misericórdia entre 
os anos de 2011 e 2012. Os 
apontamentos indicam que o 
hospital comprava remédios 
a preço de custo e revendia ao 
Município com preços muito 
elevados. São investigados 
a ex-secretária de Saúde de 
Guaratinguetá entre 2011 e 
2012, Nádia Meireles, o então 
diretor administrativo da Santa 
Casa, João Marcos Romain e o 
ex-responsável pelo setor de 
Pronto Atendimento, apon-
tado como encarregado por 
operacionalizar negócios entre 
a Santa Casa e a Prefeitura e 
citado pelo MP como “autor 
intelectual das faturas superfa-
turadas”, Marcelo Augusto de 
Assis, o Marcelo da Santa Casa. 
“... atuava como o responsável 
(na estrutura administrativa do 
nosocômio) pelas negociações 
aqui tratadas, ou seja, era ele 
quem concretizava os ajustes 
no plano fático, preparando 
as faturas propositadamente 
superfaturadas que seriam 
repassadas ao Município, o que 
fazia com o aval e concordância 
expressa de João Marcos Bus-
tamante Romain, então diretor 
administrativo...”, apontou texto 
do MP.
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Preços nas prateleiras de supermercado têm assustado consumidores; levantamento do Nupes alimentos sobem quase 200%

Cesta básica 
fica R$ 475 
mais cara 
na RMVale

Em virtude da pandemia e 
a instabilidade política, a crise 
tem afetado todos os setores 
econômicos do país. Entre os 
aspectos está o impacto nas 
prateleiras dos supermercados. 
Um levantamento realizado 
pelo Nupes (Núcleo de Pes-
quisas Econômico-Sociais), 
da Unitau (Universidade de 
Taubaté) apontou elevação do 
preço médio da cesta básica na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), que está R$ 475 mais 
cara. De acordo com a pesquisa, 
a cesta básica na RMVale está 
sendo comercializada com 
preço médio de R$ 2.185,65 
no mês de agosto, o que gerou 
aumento de 27,7%.

Foto: Marcelo A. dos Santos

A exemplo de outras cida-
des da região, Lorena projeta 
a implantação da frente de 
trabalho. A iniciativa permite 
que moradores em situação 
de vulnerabilidade social 
realizem serviços de ma-
nutenção no município. De 
acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turístico, Ulisses Fucuda, a 
principal dificuldade é a falta 
de dotação orçamentária. Em 

Dotação orçamentária 
é obstáculo para frente 
de trabalho em Lorena

busca de condições para im-
plantar o benefício, a Prefei-
tura estuda itens da proposta 
que deve atender lorenenses 
que estão fora do mercado. Na 
frente de trabalho, programa 
instituído em cidades como 
Guaratinguetá, os contem-
plados recebem um aporte 
de valor ainda não definido, 
inferior a um salário mínimo.
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O prefeito Sylvio Ballerini, que explicou o projeto ao lado de Fucuda

Foto: Marcelo A. dos Santos

Fundo Social de Solidariedade de 
Pinda inaugura “Gente Miúda”

Em trabalho para auxiliar 
famílias em vulnerabilidade 
social que foram duramente 
impactadas pela pandemia 
de Covid-19, o Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamo-
nhangaba inaugurou o “Gente 
Miúda”. No espaço, serão feitas 
fraldas descartáveis para 
doação. A sede do serviço foi 
batizada com o nome da mãe 
da primeira-dama de Pinda-
monhangaba e presidente do 
Fundo Social, Cláudia Domin-

gues. Popularmente, a profes-
sora Maria Aparecida Simões 
Vieira, conhecida como “Dona 
Simões”, lecionou por trinta 
anos na escola “Ryoiti Yassuda” 
e se tornou marca registrada 
da caridade e atenção com o 
outro. “Fica até difícil falar da 
minha mãe... Esse ano completa 
dez anos que ela faleceu e este 
espaço é mais uma forma de 
manter a memória dela viva”, 
comentou Cláudia.

Região sofre 
com aumento 
de 170% da 
variante delta

A Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte atingiu a marca de 73 
casos de contaminação pela 
variante delta, uma das mu-
tações genéticas da Covid-19. 
Das 18 cidades que tiveram 
moradores infectados pela 
cepa, originária da Índia e 
mais contagiosa e resistente 
às vacinas, as com mais re-
gistros são Caraguatatuba, 
Cruzeiro e Taubaté.
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Santa Casa de 
Lorena quer
zerar mortes 
por infarto
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Marcelo da Santa CasaMarcus Soliva

Política a conta-gotas...

CARTAS E BILHETES 
O presidente Bolsonaro tem reite-

rado o seu cumprimento com a liber-
dade e a democracia, seu compromisso 
com a Constituição Federal, mas não é 
o que representa em palanques.

Mostra-se com frequência autori-
tário e com ares de golpista.

Um paradoxo político, pois ataca 
os poderes da República do qual é o 
representante de um deles.

Usa a imagem de uma corda, um 
cabo de guerra (desculpe o trocadilho) 
onde tenta com sua representação 
popular deixar os poderes sentados 
no chão.

A corda não arrebentou, ainda, 
deu nó!

Teve que fazer uma carta de des-
culpas ao Supremo Tribunal Federal, 
aliás, deveria ser ao povo brasileiro, 
dos seus ataques antidemocráticos e 
perturbadores da ordem constitucio-
nal.

Senhor Presidente, esta artimanha 
de usar o povo para concretizar as suas 

ambições políticas ou ocultar outras 
intenções nem sempre dá certo na 
política brasileira.

Vamos à história!
Talvez a carta mais impactante 

da República tenha sido a carta Tes-
tamento de Vargas, um documento 
endereçado ao povo brasileiro, escrito 
por Getúlio Vargas, horas antes de 
seu ato extremo, o suicídio, em 24 de 
agosto de 1954.

Na verdade, duas cartas: uma 
manuscrita e outra datilografada cuja 
autenticidade é discutida.

A sua Carta Testamento foi lida 
por Jango Goulart em seu enterro:” eu 
vos dei a minha vida. Agora ofereço 
a morte. Nada receio. Serenamente 
dou o primeiro passo no caminho da 
eternidade e saio da vida para entrar 
na história”.

Na época, as investigações que 
se seguiram logo revelaram o en-
volvimento de integrantes da guarda 
pessoal do presidente ao atentado da 
Rua Torneleros, na cidade do Rio de 
Janeiro.

A pressão dos opositores a Vargas 
no Congresso, principalmente, da 
UDN (União Democrática Nacional), 
liderada por Carlos Lacerda tornaram-
-se violentas e exigiam a destituição 
de Vargas.

Getúlio não suportou e deu um 
passo para a eternidade!

No dia 25 de agosto de 1961, o 
então presidente Jânio Quadros, o vi-
gésimo segundo presidente do Brasil, 
renunciava a Presidência da República 
com um bilhete enviado ao Congresso 
Nacional: “Ao Congresso Nacional. 

Nesta data, e por este instrumento, 
deixando com o Ministro da Justiça, 
as razões de meu ato, renuncio ao 
mandato de Presidente da República. 
Jânio Quadros. Brasília 25/8/61”.

Afonso Arinos, seu ministro das 
Relações Exteriores, de pronto, enviou 
um telex ao presidente do Congresso 
Nacional alertando-o que a aceitação 
da renúncia poderia trazer consequ-
ências desastrosas para o país, daí a 
necessidade de uma discussão sobre a 
aceitação ou não do pedido.

Para acelerar a renúncia o vice-pre-
sidente do Congresso Nacional, Auro 
de Moura Andrade, ocultou o pedido 
de Afonso Arinos e submeteu à vota-
ção a aceitação da renúncia.

O gesto de Jânio Quadros, segundo 
historiadores, seria o primeiro passo 
para um autogolpe de Estado, contan-
do com o apoio popular.

Jânio Quadros, campeão de votos 
para Presidente da República.

Até hoje nenhum candidato supe-
rou a sua marca.

Para Jânio Quadros a oportuni-
dade! 

A data de 25 de agosto, escolhida 
por Jânio Quadros, aniversário de mor-
te de Getúlio Vargas, sete anos, imagi-
nava que a sociedade emocionada pela 
data não apoiaria a renúncia. Não deu.

Foi morar em Londres
Há uma outra carta de renúncia 

no período da ditadura militar: a carta 
renúncia do vice-presidente, Pedro 
Aleixo, no período de 1967 a 1969, do 
presidente(?) Costa e Silva.

Pedro Aleixo, mineiro de Belo Ho-
rizonte, advogado, jornalista, professor 
e político brasileiro foi impedido de 
assumir a vice-presidência com o 
afastamento de Costa e Silva pela junta 
governista provisória apelidada pelos 
opositores de três patetas.

Pedro Aleixo faz uma carta de 
renúncia do cargo de vice-presidente.

Em 1975, seu irmão Alberto, mor-
ria em um hospital do Rio de Janeiro, 
por causa de ferimentos decorrentes 
de tortura pela ditadura.

Não é de se espantar no país “libe-
rais” que apoiam golpes de Estado, so-
luções autoritárias contra adversários 
políticos e violência do Estado.

A grande verdade, muitos dos 
brasileiros que se dizem liberais, ain-
da tem medo da democracia plena e 
continuam alimentando víboras para 
morder o calcanhar.

A grande dúvida se o presidente 
Bolsonaro entendeu que negar direitos 
democráticos baseados em ameaças 
imaginárias ou reais é uma situação 
que pode levar o país para um caminho 
sem retorno

 ”Reitero meu respeito pelas 
instituições da República, 

forças motoras que ajudam 
a governar o país, 

presidente Bolsonaro”

“Democracia, 
regime em que 

governos perdem a eleição”
Rafael Cortez, cientista político

A passagem do prefeito Sylvio Ballerini pelo Atos no Rádio foi provei-
tosa para quem esperava por respostas sobre novas propostas de Lorena em 
meio à crise que aflige os municípios. Na troca de secretários, a reorganização 
administrativa da Educação e a substituição na Saúde, mantendo o planeja-
mento da atuação na pasta; das obras para adequação de acessos aos novos 
negócios que margeiam a Via Dutra à proposta de uma nova rodoviária muni-
cipal, e ainda a implantação de uma frente de trabalho na cidade, que aguarda 
definição sobre a dotação orçamentária e pode funcionar paralelamente ao 
Bolsa Trabalho, instituído pelo Estado e que já atende sessenta lorenenses. 
E o prefeito não terminou sua participação sem sentenciar a expectativa de 
que novos e ambiciosos projetos devem ser anunciados para 2022, abrindo 
ainda mais os gabinetes em São Paulo e Brasília.

Aviso aos ‘marinheiros’
Ficou clara nesta última sexta-

-feira, para todo bom entendedor 
do mercado político de Pinda, a 
mensagem que Isael Domingues 
e Ricardo Piorino passaram aos 
‘navegantes’ da própria administra-

ção, sobre qual será a rota eleitoral 
do grupo nas eleições do ano que 
vem – ou seja, para quem vão os 
votos do time do prefeito. O espaço 
Marinellis, no bairro Santa Cruz, 
quase não comportou a quantidade 
de convidados para receberem os 
deputados Marcio Alvino (federal) 
e André do Prado (estadual) – re-
cordistas em direcionarem recursos 
para cidade e que vieram justamente 
para prestarem contas à população. 
A meta de Isael é trabalhar seu apoio 
explícito à dupla de parlamentares, 
o que deixa claro que não haverá 
uma candidatura com as cores de sua 
equipe. A menos, que o  insistente 
tenha ‘luz própria’.

'Meio caminho andado...'
...como diz o mineiro. O gabi-

nete do prefeito Marcus Soliva co-
memorou esta semana a aprovação 
do regime de urgência na Câmara, 
ao projeto que busca aprovação do 
Legislativo para o financiamento 
de R$ 50 milhões para compor o 
maior pacote de obras da história de 
Guaratinguetá. Segundo a patuleia, 
a missão dos governistas, até a pró-
xima terça-feira, será consolidar oito 
votos favoráveis, já que a oposição 
trabalha para ‘azedar a maionese 
do prefeito’ e Fabricho e Carteira já 
foram contra a urgência...

Valendo $ 50 milhões
O prefeito Marcus Soliva está 

sendo aguardado por governistas e 
oposicionistas na sessão de Câma-
ra desta próxima terça-feira, onde 
pretende defender in-loco a apro-
vação por una-
nimidade do fi-
nanciamento de 
R$ 50 milhões, 
para completar 
o maior paco-
te de obras já 
lançadas simul-
taneamente em 
Guaratinguetá, 
estimado em R$ 100 milhões. Tem 
gente apostando alto que ele consi-
ga aprovação geral no Legislativo, 
porque vereador que se opor a um 
investimento desta monta corre o 
risco de se despedir da vida públi-
co mais rápido do que se imagina. 
Perguntem ao Nei e ao Fabrício, que 
pontuaram em declínio de votos na 
eleição passada, se comparada a 
anterior, de 2016...

Muito ajuda quem...
...não atrapalha o mercado po-

lítico de Guará amplificou a atitude 
dos governistas Pedro Sannini e 
Dani Dias em procrastinar em 15 
dias a votação do projeto da Edu-

cação, que busca 
extinguir cargos 
como de monitor 
de creche – por 
vacância – e ou-
tros ajustes nos 
nomenclaturas 
da secretaria, 
para futuras mo-
dificações. Se-

gundo a plateia virtual da Câmara, 
parece que os parlamentares treme-
ram diante da movimentação de ser-
vidores municipais que marcaram 
presença na última sessão.

Prefeito Sylvio Ballerini durante entrevista ao jornalista Francisco Assis

Parceria Estado-Município fazendo a diferença...

Pedro Sannini

Pardal que come pedra...
...tem de saber o intestino que 

tem Parece que aquele vereador de 
Cachoeira que recebe ‘pelas portas 
do fundo’ perdeu a noção de vez. 
Tem gente apostando que o raparigo 
não deve demorar para virar ‘caso 
de polícia’, porque se metendo com 
ela, já está.

Sandálias da humildade
Corre na boca-pequena de Ca-

choeira que o futuro presidente da 
Câmara, na falta de ter que o elogie, 
ele próprio dá conta do recado; 
disseram que só não leva jeito para 
o irônico ‘beijinho no ombro’, mas 
quando abre o verbo, é o verdadeiro 
'desfile da importância'. Aliás, pas-
sou da hora de calçar as sandálias 
da humildade...

É muita desgraça para...
...uma Câmara só!!! Há quem 

acredita que o quadro ainda vai 
piorar, outros porém, já se divertem 
com o que tem: de ‘encantador de 
serpentes’ a falso moralista; de dis-
simulado a teatrólogo; de falastrão 
a mão-leve e, até sessão de ‘strip 
tease’ nos bastidores da Casa. Ainda 
bem que tem uma parte séria dos 
parlamentares que ‘salvam a pátria’. 
Pelo menos isso é o que falam pelas 
esquinas da cidade. Qual cidade? 
Façam suas apostas...

O que todos querem saber
Qual será a atitude da Comissão 

de Ética da Câmara de Cruzeiro, 
em relação ao vereador que virou 
histórico de boletim de ocorrência 
e, consequentemente, alvo de in-
quérito policial, por agressão a uma 
mulher em plena luz do dia? Com a 
palavra o presidente da Casa, Jorge 
Currila, para as providências, por-
que a cidade toda está aguardando!!!

Atração fatal
Comenta-se pelos balcões de 

Cruzeiro que o diagnóstico da re-
lação de ‘amor e ódio’ do radialista 
Antônio Marciano contra o prefeito 
Thales Gabriel está bem próximo 
da realidade. Falam ainda que nada 
muda seu foco e só empunha seu 
‘megafone’ – literalmente o que lhe 
sobrou nos últimos tempos – contra 
o governo, porque por mais agra-
vante que foi a suspeita de agressão 
do vereador Gordo da Vila Batista 
a uma mulher, ele não deu a devida 
repercussão.

‘Cruz credo...’
Parece que tem gente em Silvei-

ras aumentando a frequência nas no-
venas, na intensão de que o homem 
que arrasou a economia local não 
consiga voltar ao comando da cida-
de em 2024, depois que o prefeito 

Guilherme Carvalho reconstruiu o 
município e devolveu a dignidade à 
população. O povo da reza intercede 
a todos e qualquer santo, para que 
o homem não tenha condições de 
participar de eleição nem para pre-
sidência de clube; outros, portanto, 
torcem para que sua saúde eleitoral 
‘nunca saia da UTI’.

Efeito dupla ou duplo?
De repente, ou melhor, após 

ordem judicial para lacrar uma 
das emissoras de rádio de Pinda, o 
tom das críticas contra o Executivo 
esfriaram no plenário da Câmara 

Municipal e o fogo cruzado para 
‘incendiar tenda política’ do prefei-
to Isael Domingues neste período 
eleitoral baixou a temperatura. 
Qualquer semelhança com o fato 
de Vela, Norbertinho e o próprio 
ex-prefeito Vito Ardito optarem por 
uma mudança de discurso, talvez 
não seja mera coincidência, segundo 
os maledicentes da praça...

Quem compara, vota
Circula pelos corredores da Casa 

Arnolfo Azevedo que as mudanças 
no legislativo são notórias aos elei-
tores externos e internos também: 
ou seja, entre os vereadores, há 
segurança em votar nos projetos 
da cidade com um grupo onde 
todos compartilham o respaldo da 
liderança e dividendos políticos 
com a comunidade. Bem diferente 
da legislatura passada, quando os 
interesses se limitavam apenas à 
‘sombra do eucalipto’ e acabou por 
excluir Pedro Vila Brito, Cleber Ma-
ravilha, Adevaldir Ramos, Samuel 
Melado e até o ‘enTão’ do circuito...

Malha fina
Pelo WhatsApp viralizou no 

mercado político de Guará a 'bucha' 
do Ministério Público contra alguns 

integrantes da 
Saúde Municipal 
entre 2011/2012, 
denunciando ne-
gociata de medi-
camentos super-
faturados entre 
a Santa Casa e 
Prefeitura, com 
o vereador Mar-

celo apontado como mentor inte-
lectual do esquema. Logo ele, da 
Comissão de Ética na Câmara! 
Quem investigará quem?

Herivelto Vela e Vito Ardito
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Ex-diretor, atual vereador 
e ex-secretária de Saúde de 
Guará são denunciados por 
superfaturar medicamentos

Santa Casa de Guaratinguetá; hospital teria sido palco de esquema de superfaturamento entre 2011 e 2012

Foto: Arquivo Atos

Foto: Leandro Oliveira

Comprados a preço de custo, remédios repassados da Santa Casa 
à secretaria entre 2011 e 2012 tiveram preços elevados em até 42%; 
Ministério Público rastreia acusados por participação em esquema

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Ministério Público ins-
taurou uma ação civil pública 
por improbidade adminis-
trativa contra a gestão da 
secretaria municipal de Saúde 
de Guaratinguetá e o corpo 
administrativo da Santa Casa 
de Misericórdia entre os anos 
de 2011 e 2012. Os aponta-
mentos indicam que o hospital 
comprava remédios a preço de 
custo e revendia ao Município 
com preços muito elevados. 
Segundo a ação, houve lesão 
aos cofres públicos.

São investigados a ex-se-
cretária de Saúde de Guara-
tinguetá entre 2011 e 2012, 
Nádia Meireles, o então dire-
tor administrativo da Santa 
Casa, João Marcos Romain 
e o ex-responsável pelo se-
tor de Pronto Atendimento, 

apontado como encarregado 
por operacionalizar negócios 
entre a Santa Casa e a Prefei-
tura e citado pelo MP como 
“autor intelectual das faturas 
superfaturadas”, Marcelo Au-
gusto de Assis, o Marcelo da 
Santa Casa. “... atuava como 
o responsável (na estrutura 
administrativa do nosocômio) 
pelas negociações aqui trata-
das, ou seja, era ele quem con-
cretizava os ajustes no plano 
fático, preparando as faturas 
propositadamente superfatu-
radas que seriam repassadas 
ao Município, o que fazia com 
o aval e concordância expressa 
de João Marcos Bustamante 
Romain, então diretor adminis-
trativo...”, apontou texto do MP. 
O hospital também é citado. 
Atualmente, a Santa Casa é 
representada pelo provedor 
Rômulo Barros.

A ação civil pública teve 
origem em um inquérito civil 

que apurava possíveis irre-
gularidades em pagamentos 
feitos pela secretaria de Saúde 
de Guaratinguetá, na gestão 
de Nádia Meireles, em favor 
da Santa Casa, através de fa-
turas sem as respectivas notas 
fiscais. “... ou seja, a quantia 
era paga pelo Município sem 
qualquer comprovação do 
valor efetivamente gasto pelo 
nosocômio, onde exsurgia o 
superfaturamento...”, aponta 
o MP.

Em trecho do documento, 
o Ministério Público aponta 
que a ex-secretária autorizou 
a Santa Casa a comprar remé-
dios e produtos correlatos “a 
serem custeados pelo Municí-
pio, sem conferência de notas 
fiscais ou mesmo de sua ade-
quação pelo ente público, tan-
to assim que corriqueiramente 
este, por meio da secretaria 
de Saúde, pagava as faturas 
elaboradas e encaminhadas 

por Marcelo, com quem tudo 
estava previamente combina-
do contando com a chancela 
de João Romain”, cita o MP.

Entre os anos de 2013 e 
2014, já com a secretaria de 
Saúde sob nova administração, 
o Ministério Público teria soli-
citado o envio das notas fiscais 
comprovando as compras re-
alizadas entre a secretaria e o 
hospital, entretanto, de acordo 
com o MP, apenas parte dos 
recibos foi localizada. Consta 
no inquérito a confirmação de 
que a Santa Casa informou, 
em 2014, que o sobrepreço 
médio aplicado em 2011 foi 
de 39,80%, enquanto que 
em 2012 o percentual foi de 
42,01%. O prejuízo mínimo e 
atualizado com a manobra é 
de quase R$ 60 mil.

Outro lado – A atual ad-
ministração e provedoria da 
Santa Casa está colaborando 
com as apurações e não se 
pronunciou até o fechamento 
desta edição.

O ex-diretor administrativo 
da Santa Casa, João Marcos 
Romain, atendeu a reporta-
gem do Jornal Atos e infor-
mou que vai se manifestar 
apenas na próxima semana, 
e que até o momento está se 
preparando, junto com seu 
corpo jurídico para emissão 
de uma nota técnica.

A ex-secretária de Saúde 
entre 2011 e 2012, período da 
investigação, Nádia Meireles, 
negou ao Atos que tenha ha-
vido qualquer irregularidade. 
“Não houve nenhum equívoco, 
apenas salvamos crianças. Não 
tenho mais nada a dizer”, afir-
mou Nádia, que hoje é diretora 
regional de Saúde da DRS de 
Taubaté.

Marcelo Augusto de Assis, 
citado no inquérito do Minis-
tério Público, foi procurado 
por telefone pela reportagem 
e informou que emitiria uma 
nota de resposta, mas não 
respondeu até o fechamento 
desta edição.

A exemplo de outras cida-
des da região, Lorena projeta 
a implantação da frente de 
trabalho. A iniciativa permite 
que moradores em situação 
de vulnerabilidade social 
realizem serviços de ma-
nutenção no município. De 
acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turístico, Ulisses Fucuda, a 
principal dificuldade é a falta 
de dotação orçamentária.

Em busca de condições 
para implantar o benefício, 
a Prefeitura estuda itens da 
proposta que deve atender 
lorenenses que estão fora do 
mercado. Na frente de traba-
lho, programa instituído em 
cidades como Guaratinguetá, 
os contemplados recebem 
um aporte de valor ainda 
não definido, inferior a um 
salário mínimo.

Gabriel Mota 
Lorena

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) afirmou que o obje-
tivo é dar oportunidade aos 
moradores. “É um custo me-
nor, mas, em contrapartida, 
você dá oportunidade para 
as pessoas trabalharem em 
meio período, se qualificarem 
profissionalmente”.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, Fucuda destacou que 
o projeto ainda está em fase 
de estudos de viabilidade. 
Ele frisou que não há do-
tação orçamentária para a 
implantação do programa 
ainda este ano. “A dotação 
foi vista na gestão anterior, 
então até a LOA (Lei Orça-
mentária Anual), a LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias) 
não contempla esse recurso”, 
explicou.

O prefeito e o secretário 
garantiram que caso não seja 
possível a implantação do 
programa municipal ainda 
este ano, em 2022 a frente 
de trabalho estará em vigor. 

Dotação orçamentária é obstáculo 
para frente de trabalho em Lorena
Proposta é seguir os moldes da Programa Bolsa Trabalho do Estado, e a 
expectativa é que os serviços se iniciem até o começo do próximo ano

“Estamos tentando ver agora 
como vamos fazer isso, para 
ver a quantidade de vagas 
que a gente vai poder dis-
ponibilizar, buscando meios 
para saber em que momento 
poderemos iniciar esse pro-
cesso no município. Temos 
que ver a questão legal”, 
destacou Ballerini.

Fucuda explicou que os 
parâmetros debatidos se ba-
seiam no programa estadual 
Bolsa Trabalho, que contem-
plou moradores das cidades 
paulistas, entre elas, Lorena, 
onde todas as pessoas aten-
didas são mulheres. Sessenta 
beneficiárias vão receber o 
valor de R$ 535 durante o 
período de cinco meses, além 
de cursos de qualificação 
profissional gratuitos.

Ainda sem o valor do repas-
se definido, Lorena debate 
também os critérios de es-
colha dos atendidos. A prin-
cípio, o programa priorizará 
os moradores em situação de 

vulnerabilidade social, mas 
também é estudada a possibi-
lidade de atender as pessoas 
que saíram recentemente do 
sistema prisional. 

Em relação aos moradores 
em situação de rua, Fucuda 
lembrou da dificuldade para 
inseri-los entre os beneficiá-
rios do programa. “Seria com-
plicado, porque você não tem 
o endereço fixo para poder 
informar o Município para 
onde você está destinando 
esse dinheiro e essa vaga”.

Em um primeiro momento, 
as mulheres devem ter a prio-
ridade entre os selecionados, 
assim como foi definido pelo 
Bolsa Trabalho do Estado. 
“Como o Estado colocou, 
nesta primeira chamada 
foram só mulheres, porque 
essa era a prioridade. Se se-
guirmos nessa mesma linha, 
a preferência seria para as 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade social ou 
arrimo de família”.

Proposta entra em pauta na próxima 
sessão; recursos têm destinação 
focada em ações de infraestrutura

Por 8 a 2, Câmara de 
Guará aprova urgência 
e vota empréstimo de 
R$ 50 milhões na terça

Está em debate no ple-
nário da Câmara de Gua-
ratinguetá o projeto de lei 
que permite um emprésti-
mo de R$ 50 milhões da 
Prefeitura junto ao Finisa 
(Financiamento à Infraes-
trutura e ao Saneamento), 
programa da Caixa Econô-
mica Federal. Na sessão da 
última terça-feira (14), os 
vereadores aprovaram o 
regime de urgência para a 
pauta. Com isso, a proposta 
será votada em definitivo 
na sessão do próximo dia 
21.

Dos 11 vereadores, dez 
votaram, sendo oito a favor 
e dois contrários à urgên-
cia da votação. As bancadas 
do PSC, com Danielle Dias, 
Márcio Almeida e Pedro 
Sannini; do PSD com Mar-
celo Coutinho, o Celão, 
Marcelo da Santa Casa 
e Rosa Filippo, além dos 
vereadores Vantuir Faria 
(MDB) e Alexandra Andra-
de (PL) foram favoráveis a 
proposta de urgência.

O requerimento para a 
aceleração do projeto foi 
apresentado pelo vereador 
Márcio Almeida, líder do 
governo na Câmara. Pro-
curada pela reportagem do 
Jornal Atos, a Prefeitura 
confirmou que o recurso 
será utilizado para inves-
timentos em melhorias na 
infraestrutura urbana do 
município, como recupe-
ração e ampliação de vias.

Apenas Nei Carteiro e Fa-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

brício Dias, ambos do MDB, 
foram contra a urgência. “A 
discussão do mérito desse 
empréstimo não entrou 
na pauta, porém eu fiquei 
surpreso com a aceleração 
dessa discussão, afinal de 
contas estamos falando de 
um possível endividamento 
para o Município, que vai 
durar anos para ser pago 
e isso vai influenciar a vida 
administrativa de outras 
gestões do município”, sa-
lientou Fabrício, que ques-
tionou a urgência na tribuna 
e pediu um tempo maior 
para análise do empréstimo.

O Finisa é um programa 
que facilita a liberação de 
crédito para investimentos 
em infraestrutura urbana, 
obras e reformas em âm-
bito geral de vias públicas 
e prédios públicos como 
escolas, creches e unidades 
de saúde. Em maio de 2019, 
a Prefeitura emprestou R$ 5 
milhões, por meio do Finisa, 
para compra de maquinário. 
No mesmo ano, em agosto, 
foram emprestados R$ 10 
milhões para obras de in-
fraestrutura na região do 
Jardim do Vale.

Com a urgência aprovada, 
os vereadores devem anali-
sar o projeto, que entra em 
votação na próxima terça-
-feira (21). Anteriormente, o 
prefeito Marcus Soliva (PSC) 
havia confirmado o envio da 
proposta à Câmara, e anteci-
pou que já existia um aceno 
positivo dos vereadores pela 
aprovação. Entretanto, o 
prazo para quitar o débito 
deve ser apontado na próxi-
ma sessão.

O presidente e governista Arilson dos Santos; votação na terça-feira

O prefeito Sylvio Ballerini, que explicou o projeto ao lado de Fucuda

Foto: Marcelo A. dos Santos
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Fundo Social de Solidariedade de 
Pinda inaugura “Gente Miúda”
Espaço conta com produção de fraldas descartáveis para famílias em vulnerabilidade social

Em trabalho para auxiliar 
famílias em vulnerabilidade 
social que foram duramente 
impactadas pela pandemia 
de Covid-19, o Fundo Social 
de Solidariedade de Pinda-
monhangaba inaugurou, na 
última quinta-feira (16), o 
“Gente Miúda”. No espaço, se-
rão feitas fraldas descartáveis 
para doação. 

A sede do serviço foi ba-
tizada com o nome da mãe 
da primeira-dama de Pinda-
monhangaba e presidente 
do Fundo Social, Cláudia 
Domingues. Popularmente, a 
professora Maria Aparecida 
Simões Vieira, conhecida 
como “Dona Simões”, lecio-
nou por trinta anos na escola 
“Ryoiti Yassuda” e se tornou 
marca registrada da caridade 
e atenção com o outro. “Fica 
até difícil falar da minha mãe... 
Esse ano completa dez anos 
que ela faleceu e este espaço 
é mais uma forma de manter a 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Isael Domingues e a a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Pinda, Cláudia Domingues acompanham entrega de fraldas

memória dela viva”, comentou 
Cláudia, bastante emocionada.

O espaço, que já está em 
funcionamento, possui capa-
cidade para atendimento de 
até cem famílias, com doação 
de 150 fraldas mensais para 
cada. Para ser beneficiado 
com o programa, o interes-
sado deve estar com inscri-
ção efetivada no CadÚnico 
(Cadastro Único), gerenciado 
pela secretaria de Assistência 
Social. Os selecionados com 
condições financeiras de des-
locamento poderão ir até a 
sede do projeto para auxiliar 
os profissionais durante a 
produção. O Fundo Social tam-
bém está aceitando a ajuda de 
colaboradores voluntariados.

Para a moradora do Cidade 
Nova, Maristela Nunes, de 27 
anos, o projeto garante alívio 
financeiro na compra de fral-
das do pequeno Cauã Nunes, 
de cerca de quatro meses. 
Frequentadora do projeto, 
ela produz toda quarta-feira e 
recebe três pacotes semanais 
para o bebê. “Hoje em dia as 
fraldas estão muito caras. 
A qualidade é a mesma que 
compramos no mercado”, 
afirmou.

O “Gente Miúda” atende 
diariamente de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h, na 
avenida Geraldo Prates da 
Fonseca, nº 55, no bairro do 
Lessa. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(12) 3642-2223.

Foto: Bruna Silva

Apesar de não ser público exclusivo da doença, idosos são principal alvo de ação contra Alzheimer; Justiça ordena fornecimento de medicamento

Foto: Reprodução EBC

Justiça ordena Governo do Estado e São Sebastião 
a fornecerem medicamentos contra o Alzheimer
Moradoras tiveram tratamento contra doença interrompido no início do ano; famílias não conseguem arcar com as despesas

A Justiça determinou na 
última terça-feira (14) que a 
Prefeitura de São Sebastião 
e o Estado retomem, imedia-
tamente, o fornecimento de 
fraldas geriátricas e medica-
mentos para o tratamento 
da doença de Alzheimer para 
duas idosas. A decisão judicial 
atende ao pedido do MPSP 
(Ministério Público do Estado 
de São Paulo) e ao apelo das 
famílias das moradoras. 

De acordo com o MP-SP, 
o órgão foi procurado em 
março por parentes que de-
nunciaram a interrupção do 

Lucas Barbosa
São Sebastião

fornecimento gratuito de 
fraldas geriátricas e do remé-
dio Xarelto na rede pública 
de Saúde de São Sebastião. 
Produzido para o tratamento 
do Alzheimer, doença neu-
rodegenerativa que afeta a 
memória, o medicamento 
possui uma média de valor de 
R$ 140 por caixa, com trinta 
comprimidos.

Na sequência, a promotora 
de Justiça de São Sebastião, 
Janine Baldomero, ajuizou 
uma ação em março solici-
tando que o Judiciário orde-
nasse a Prefeitura e o Estado 
a retomarem o apoio às duas 
idosas, já que além de suas 
famílias não terem condições 
financeiras de arcarem com 

o tratamento, o remédio foi 
prescrito por médicos con-
veniados à rede pública de 
Saúde. 

Ao aceitar os apontamentos 
feitos pela promotora, a Justi-
ça fundamentou sua decisão 
no artigo 196 da Constituição 
Federal, que estabelece “... 
a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações 
e serviços para a sua promo-
ção, proteção e recuperação 
(íntegra do artigo)”. 

Alzheimer – De acordo 

com um estudo do instituto 
Alzheimer Med, cerca de 1,2 
milhão de brasileiros sofrem 
com a doença neurodegene-
rativa. No mundo, o número 
de diagnosticados é estimado 
em 35,6 milhões. 

A pesquisa projeta que o 
montante de portadores de 
Alzheimer crescerá conside-

ravelmente nas próximas dé-
cadas, diante do aumento das 
taxas de expectativa de vida 
da população mundial, con-
sequentemente alavancando 
a média de envelhecimento.  A 
expectativa é que até 2030 o 
número global de casos subirá 
para 65,7 milhões, e em 2050, 
deverá atingir 115,4 milhões.
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Trabalho de escavação realizado em julho, em casa no pé dos Marins; trabalho de peritos da Polícia Científica

Foto: Gabriel Mota

Peritos descartam que o osso encontrado 
em Piquete seja do escoteiro Marco Aurélio
Família aguarda respostas sobre caso desde 1985; Polícia planeja nova escavação no Pico dos Marins

Frustrando a família do es-
coteiro Marco Aurélio Simon, 
desaparecido há 36 anos em 
Piquete, um relatório da equi-
pe de perícia da Polícia Civil 
descartou, na última segun-
da-feira (13), a possibilidade 
que fosse dele um fragmento 
de osso encontrado, recente-
mente, na base do Pico dos 
Marins. 

A Polícia planeja escavar 
uma nova área, próxima ao 
ponto turístico.

De acordo com a análise de 
peritos, era de animal (um cão 
ou gato) o fragmento coleta-
do durante uma escavação 
no fim de julho no “pé” do 
Pico dos Marins, onde Marco 
Aurélio, que tinha 15 anos na 
época, e outros quatro esco-
teiros acamparam em 1985.

A escavação foi iniciada 
após a Justiça ordenar a re-
abertura do caso em 15 de 
julho, atendendo ao pedido 
do delegado Fábio Cabett. Na 
ocasião, Cabett informou ao 
Judiciário que foi procurado 
pelo pai de Marco Aurélio, 
o jornalista Ivo Simon, 82 
anos, que afirmou ter novas 
informações que poderiam 
ajudar na investigação. A 

Lucas Barbosa
Piquete

principal delas era a hipótese 
levantada pela filha de um 
morador da região do Pico 
dos Marins, Afonso Xavier, 
falecido em 1997, de que 
talvez o escoteiro tivesse sido 
assassinado e enterrado em 
um terreno próximo ao local 
do acampamento, onde hoje 
fica uma pequena casa da 
família Xavier. Ela contou 
ter visto uma cova no local 
em 1989, quatro anos após 
o desaparecimento do ado-
lescente.

A Polícia Civil realizou uma 
escavação no piso do imóvel 
da família Xavier em 30 de ju-
lho, mas nada foi encontrado.

Segundo a corporação, 
está prevista uma nova es-
cavação em uma Área de 
Preservação Ambiental, que 
fica num trecho de mata a 
cerca de duzentos metros da 
propriedade de Xavier. Ainda 
não há uma data estipulada 
para a sequência das buscas, 
já que aguarda a autorização 
de órgãos ambientais.

A outra linha de investiga-
ção da Polícia Civil analisa a 
hipótese de Marco Aurélio 
estar vivo, com base em uma 
projeção feita a partir de uma 
foto de Marco Antônio, irmão 
gêmeo univitelino do escotei-
ro. A corporação aguarda o 
retorno de ofícios enviados 

a órgãos de Taubaté, onde há 
relatos de reconhecimento de 
um homem, em situação de 
rua, com feições semelhantes 
à imagem apontada como 
o possível “Marco Aurélio 
adulto”.

Mistério – Acompanhado 
de outros quatro adoles-
centes e um adulto, Marco 
Aurélio iniciou a subida ao 
Pico dos Marins no dia 8 de 
junho de 1985. A excursão foi 
interrompida quando um dos 
menores de idade machucou 
a perna e não pôde mais an-
dar. O adulto e líder da equipe 
solicitou a Marco Aurélio 
que fosse à frente, abrindo 
caminho em meio às trilhas 
para facilitar a passagem dos 
demais na volta à base, onde 
estavam acampados.

Após ficar perdido durante 
a madrugada, o grupo conse-
guiu chegar ao acampamento 
pela manhã, mas não encon-
trou Marco Aurélio. 

À época, o desaparecimen-
to do escoteiro mobilizou 
equipes da Aeronáutica, al-
pinistas, mateiros, policiais, 
especialistas em resgate e 
voluntários. Após 28 dias, 
as buscas foram encerradas 
sem nenhum vestígio do ado-
lescente. A falta de indícios 
levou a Polícia Civil encerrar 
o caso em 1990.

Polícia encontra plantação de maconha na zona rural de Guará

Uma operação deflagrada 
pela Dise (Delegacia de Inves-
tigações Sobre Entorpecentes) 
de Guaratinguetá, na tarde da 
última terça-feira (14), apre-
endeu 529 pés de maconha 
numa casa na zona rural do 
município. Identificados pelos 
investigadores da Polícia Civil, 

Lucas Barbosa
Guaratinguetá 

os membros da quadrilha de 
tráfico de drogas seguem pro-
curados. 

De acordo com a Dise, o imó-
vel, no bairro Colônia, era mo-
nitorado há alguns meses pela 
equipe de investigação devido a 
identificação de uma movimen-
tação suspeita no local. Durante 
campanas na região, os policiais 
civis perceberam que apesar de 
ser frequentada por um grupo 
de pessoas durante os períodos 

da manhã e da tarde, a proprie-
dade rural não tinha moradores 
fixos, ficando vazia durante a 
noite. Na sequência, a equipe 
da Dise utilizou um drone para 
sobrevoar o imóvel, captando 
imagens que comprovaram o 
plantio de maconha.

Ao invadir a casa, que no 
momento estava desocupada, 
os policiais civis se depararam 
no quintal com uma vasta plan-
tação da erva. Já em um dos 

Mais de quinhentos pés da erva são apreendidos durante operação na cidade litorânea; Dise tenta capturar criminosos
cômodos, foram encontrados 
mais pés do entorpecente em 
vasos distribuídos por uma 
moderna estufa. Ao todo foram 
apreendidos 529 pés de maco-

nha, materiais para o cultivo 
da droga e porções de cocaína, 
que não tiveram sua quantidade 
divulgada. 

Segundo a Dise, uma equipe 

mantém diligências por diver-
sos pontos de Guaratinguetá, 
buscando capturar os mem-
bros da quadrilha de tráfico de 
drogas.
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Secretaria Municipal de Saúde de Lorena
Comunicado de Audiência Pública

A Secretaria Municipal de Saúde comunica e convida todos os interessados 
a comparecerem à Câmara Municipal de Lorena, no próximo 28 de setembro 
de 2021, às 10h00, ocasião em que será apresentado em Audiência Pública, 
à prestação de contas dos serviços prestados na área da saúde, referente 
ao 2º quadrimestre de 2021 (maio, junho, julho e agosto), em atendimento 
a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

PREFEITURA DE LORENA
Pregão Presencial Nº 22/2021 PROC. Nº 230/2021.

A empresa CLINICA MARTINEZ E KRUMENNAUER LTDA se consagrou vencedora do 
lote 02 do pregão acima referido.
No dia 02 de setembro a empresa CLINICA MARTINEZ E KRUMENNAUER LTDA 
encaminhou o pedido de desistência ao Lote 02, apresentando suas justificativas.
A Pregoeira juntamente com equipe de apoio e apoio técnico decidem aceitar o pedido 
de desistência da CLINICA MARTINEZ E KRUMENNAUER LTDA, sendo assim, o lote 
02 será dado como fracassado.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROC. Nº 230/2021 - PP Nº 22/2021
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 a contratação de empresa especializada para realização de exames de imagem 
(ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e colangiorressonância), para 
atender os usuários SUS do município de Lorena SP, 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: CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA
CNPJ: 22.120.088/0001-18
VENCEDORA DOS ITENS: 3 ao 29
Valor Total: R$ 1.654.480,10 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos 
e oitenta reais e dez centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROC. Nº 237/2021 - PP Nº 24/2021
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 a aquisição de material hidráulico para conserto 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: GLAUBER TANNUUS RAMOS EPP - CNPJ: 30.575.719/0001-11
VENCEDORA DOS ITENS: 81,82
Valor Total: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
EMPRESA: HERMANO M. PERRONI EPP
CNPJ: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 83,84,139,140,141,142,229,230,237,238,239,240,267,268,
287,288,293,294
Valor Total: R$ 197.562,50 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 
ME CNPJ: 13.914.027/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 23,24,39,40,43,44,47,48,57,58,65,66,67,68,75,76,79, 80, 
87,88,99,100,101,102,103,104,111,112,117,118,119,120,123,124,131,132,133,134, 
135,136,165,166,169,170,189 a 202, 205,206,221,222,223,224,249,250,255 a 260, 263, 
264,277,278,285,286,295,296,299,300,303,304,305,306
Valor Total: R$ 414.139,26 (quatrocentos e quatorze mil, cento e trinta e nove reais e 
vinte e seis centavos)
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,9 a 16,19 a 22,31 a 34,51 a 54,61 a 64,71 a 74,89,90,93 
a 98,105 a 110,115,116,125,126,129,130,143,144,147 a 152,157 a 164,171 a 180,187,
188,203,204,213,214,227,228,231,232,235,236,241 a 244,247,248,251 a 254,281 a 284,
289 a 292,301,302,307,308,309,310
Valor Total: R$ 436.285,86 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco 
reais e oitenta e seis centavos)
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,17,18,25,26,35 a 38,49,50,55,56,59,60,69,70,77,78,85,
86,91,92,113,114,121,122,127,128,137,138,145,146,153 a 156,167,168,181 a 184,207 a 
212,215 a 218,225,226,233,234,261,262,265,266,269 a 276,279,280,297,298
Valor Total: R$ 184.094,06 (cento e oitenta e quatro mil, noventa e quatro reais e seis 
centavos)
EMPRESA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,7,8, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 45, 46, 185, 186, 219, 220
Valor Total: R$ 177.772,04 (cento e setenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais 
e quatro centavos)
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Presencial nº 22/2021 – Processo nº 230/2021
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos lotes 01 e 02 do PP 22/21, 
Processo 230/21 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
realização de exames de imagens (ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia 
e colangiorressonância), para atender os usuários SUS do município de Lorena SP, pelo 
período de 12 (doze) meses.
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00 às 17h00, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Av. 
Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Presencial nº 24/2021 – Processo nº 237/2021
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens 245 e 246 do PP 24/21, 
Processo 237/21 que tem por objeto a aquisição de material hidráulico para conserto e 
manutenção dos próprios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses.
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00 às 17h00, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Av. 
Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 289/2021-SUP; 
6139/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de uma órtese ortopédica para a munícipe Letícia Mariano Gomes.
CONTRATADA: DANIELA CUSTÓDIO PUGLIESI - CNPJ: 22.440.672/0001-50
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 05 - Contrato 127/18 – PP 63/18 – Processo Licit 408/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 127/18, decorrente do Processo Licit n° 408/18, PP n° 63/18, 
firmado em 21/08/2018, nos termos previstos em sua clausula 2.1
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 21/08/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual previsto na cláusula 2.1.7
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 15.584,40 (quinze 
mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor estimado mensal é de R$ 1.298,70 (um mil, duzentos e 
noventa e oito reais e setenta centavos)
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 20/08/2021

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 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.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 035/2021 - Edital nº 38/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 185/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por lote.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA FUTURA E PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 
ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 29 de setembro 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. E-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010

 

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 001/2021 - Edital nº 040/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 191/20121. 
REGIME DE EXECUÇÃO: de forma indireta, empreitada por preço global
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE 4.082 m² COM BLOQUETES SEXTAVADOS DA RUA 
MARIA APARECIDA GODOY VALENTE CONFORMA PROJETO, PLANILHA DE 
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES - (PROTOCOLO)
Dia: 04 DE OUTUBRO DE 2021
Horário: até às 10:00 horas 
Local: Recepção - Endereço: Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – 
SP, localizada na Rua Coronel Domiciano, nº92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000.
ABERTURA DOS ENVELOPES
Dia: 04 DE OUTUBRO DE 2021
Horário: 10:30 horas
Local: Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – 
SP, localizada na Rua Coronel Domiciano, nº92, 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, Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Rua Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP:12.630-000 ou no site:www.cachoeirapaulista.sp.gov.br, e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 PROCESSO 323/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de veículo Novo (zero 
KM), Tipo Furgão, adaptado para Ambulância Tipo A – simples remoção conforme Convênio 
n 00983/2019 – Processo nº SES – PRC – 2019/0963., que do dia 20 de setembro de 
2021 a 01 de outubro de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as 
Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 01 de outubro de 
2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 09:00h do dia 01 de outubro de 2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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 DA COMARCA DE LORENA – SP 

 
Jefferson Padilha Schoffen 

Oficial  
 

Rua Erendy Novaes Ferreira, 126, Centro – Lorena/SP – CEP: 12.600-440. 
TEL: (12)3152-3836 

EDITAL  
Procedimento de Usucapião Extrajudicial 

 
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
desta Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz saber que 
LICARIÃO ROCHA INCORPORAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF n. 04.773.201/0001-82, representada por seu sócio 
administrador ANTONIO ROCHA FILHO, inscrito no CPF/MF n. 080.477.408-06, 
apresentando junto a este Oficial de Registro de Imóveis, a documentação necessária, 
protocolada sob o número 125.983, em 02 de dezembro de 2020, visando o 
reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, conforme Art.1.241, 1.242 e 1.243 
do Código Civil Brasileiro com base nos artigo 2016-A, da Lei 6015/1973 e item 416 e 
seguintes, da Seção XII, do capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço dos Cartórios 
Extrajudiciais, referente ao imóvel faz parte integrante de uma área maior das 
transcrições n. 1512 – Livro 3-G, n. 4351 e 3566 – Livro 3-I, n. 8597 – Livro 3-L e n. 
267 – Livro 4,  deste Serviço Imobiliário, TERRENO IRREGULAR, SOB N. 1, 2 E 3, 
DA QUADRA 30, DO LOTEAMENTO “VILA SANTA MARIA DE LOURDES” 
NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA/SP, 
existindo no terreno uma CASA DE MORADA, n. 34, com frente para Rua Décio 
D’Angelo, com área de 131,00m². CADASTRO MUNICIPAL n. 04-132-01, n. 04-132-
02 e n. 04-132-03, por se encontrarem na posse mansa e pacífica do referido bem a mais 
de 10 (dez) anos; justificando assim a expedição do presente EDITAL, para 
NOTIFICAR dessa pretensão a TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, no 
que está a se pedir a este Oficial, como acima noticiado, podendo, se quiserem, 
apresentar impugnação ao que está o requerente a desejar, o que deverá ser feito 
diretamente junto a esta Serventia, durante o horário das 09 às 16 horas, no endereço 
Rua Erendy Novaes Ferreira, 126, Centro – Lorena/SP – CEP: 12.600-440, dentro do 
prazo de quinze (15) dias corridos, a contar da publicação deste Edital, interpretando 
o silêncio dos notificados como concordância com o reconhecimento da usucapião aqui 
reportada, à vista do que reza o § 2º, do art. 216-A, da Lei 6.015/73. 

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA 
Escrevente Autorizada 
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 PROC. Nº 267/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material para conserto e 
manutenção das roçadeiras, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em 
todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,9,10,12,13,16,17,22,23,26,27,30,31,34,35,38,39,42, 43, 
46,47, 49,51,54,55,58,60,62,64,65,71,73,75,77,79,82,83,86,87,90,92
VALOR TOTAL: R$ 31.431,14 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatorze 
centavos)
CONTRATADA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,7,8,11,14,15,20,21,24,25,28,29,32,33,36,37,40,41,44, 
45,48, 50,52,53,56,57,59,61,63,70,72,74,76,78,80,81,84,85,88,89,91
VALOR TOTAL: R$ 33.843,00 (trinta e tres mil, oitocentos e quarenta e tres reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 03 – Contrato 169/20

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Em conformidade com o art 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93, trata-se de correção da cláusula 
segunda do contrato n° 169/2020, onde se lê “01 de setembro de 2021”, leia-se “01 de 
outubro de 2021”. Os demais dados permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento passa a fazer parte integrante do contrato n° 169/2020.
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021 PROC. Nº 239/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material para conservação de 
próprios públicos e pontes rurais por período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital 
em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: I.S. FIGUEIREDO COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 02.838.114/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28,33,34,39,40,43,44,47,48,53, 
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)
CONTRATADA: 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 e quarenta e sete reais e 
cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 PROC. Nº 259/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material elétrico para manutenção 
dos próprios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital 
em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 37.227.550/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS: 63 a 68,71 a 82,103 a 108,119 a 142,145,146,149 a 152,169,
170,177,178,185 a 188,195 a 198,207 a 218,263,264,270 a 273,304,305,308,309,316,317,
332 a 335,340,341,352,353,366,367,372,373
VALOR TOTAL: R$ 353.890,31 (trezentos e cinquenta e tres mil, oitocentos e noventa 
reais e trinta e um centavos)
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,9,10,39,40,47,48,53 a 60,69,70,155 a 166,171 a 
174,189,190,
221 a 224,231,232,235 a 242,245,246,253,254,259 a 262,266,267,274 a 279,282,283, 
286 a 289,
306,307,312 a 315,320 a 325,328 a 331,344,345,348,349,354,355,360,361,370,371, 
374,375, 378 a 381,384,385,388 a 395,398 a 401
VALOR TOTAL: R$ 358.395,55 (trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e 
cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
CONTRATADA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME CNPJ: 54.249.529/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS: 83,84,87,88,91,92,95,96,97,98,101,102,113 a 118,147,148,
153,154,167,168,175,176,179 a 182,219,220,227,228,233,234,247 a 252, 255 a 
258,268,269, 280,281,346,347,358,359,364,365,376,377,386,387,396,397,402 a 405
VALOR TOTAL: R$ 159.181,55 (cento e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e um reais 
e cinquenta e cinco centavos)
CONTRATADA: MULTILUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 31.128.170/0001-80
VENCEDORA DOS ITENS: 191 a 194,290 a 301
VALOR TOTAL: R$ 47.435,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais)
CONTRATADA: SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS CNPJ: 34.208.837/0001-42
VENCEDORA DOS ITENS: 199 a 206
VALOR TOTAL: R$ 28.649,50 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 
cinquenta
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Avançando o processo de 
regularização fundiária, Pin-
damonhangaba iniciou os 
atendimentos presenciais aos 
moradores da Vila São Bene-
dito, em Moreira César. Os 
técnicos da Fundação Itesp 
(Fundação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo) aten-
dem a população, na biblioteca 
do bairro, para o esclarecimen-
to de dúvidas e recebimento de 
documentos.

De acordo a secretaria de 
Habitação, o atendimento 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

é feito para as famílias que 
ainda não entregaram a do-
cumento à Fundação para 
encaminhamento ao cartório. 
A expectativa do Município é 
que ao menos trezentos gru-
pos familiares receberam o 
atendimento personalizado. A 
assistência à população ocorre 
de quarta a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 13h15 às 16h.

No início deste ano, o Muni-
cípio, junto ao Itesp, concluiu 
a entrega do projeto completo 
da regularização fundiária de 
mais de duzentas famílias na 
Vila São Benedito. Ainda de 
acordo com as autoridades 
municipais, depois de devo-

Pinda avança na regularização de 
trezentos imóveis em Moreira César

Cidades do Litoral se unem contra despejo de plástico no mar

Lorena quer reduzir a zero mortes por infarto

Região tem aumento de 170% de 
contaminados pela variante delta

Gerando preocupação nas 
autoridades estaduais em 
Saúde, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
atingiu na última semana a 
marca de 73 casos de conta-
minação pela variante delta, 
uma das mutações genéticas 
da Covid-19. Das 18 cidades 
da região que tiveram mora-
dores infectados pela cepa, 
originária da Índia e mais 
contagiosa e resistente às 
vacinas, as três com mais 
registros são Caraguatatuba, 
Cruzeiro e Taubaté.

De acordo com um levan-

Lucas Barbosa
RMVale

tamento da secretaria esta-
dual de Saúde, que levou em 
conta os registros entre 23 
de agosto e 8 de setembro, 
a RMVale teve um aumento 
de 170% de contaminados 
pela variante delta, saltando 
de 27 para 73.

Com a confirmação de 
mais dois casos no último 
dia 8, Taubaté é o município 
com mais contaminados pela 
cepa na região. Na segunda 
posição, aparece Caraguata-
tuba com 12 moradores in-
fectados. A cidade litorânea 
registrou o primeiro caso de 
contaminação em 5 de agos-
to, e o mais recente também 
na última quarta-feira.

Na terceira posição, Cru-
zeiro contabiliza 11 vítimas 

Equipe técnica da Prefeitura inicia atendimento presencial para esclarecimento 
e entrega de documentos aos moradores que aguardam por validação de área

Número de infectados sobe para 73; Caraguá e Cruzeiro estão entre mais afetadas

de contaminação pela va-
riante delta. De acordo com 
a secretaria de Saúde de 
Cruzeiro, o caso mais recen-
te, que se trata de uma mu-
lher, foi confirmado em 6 de 
agosto. A pasta revelou ainda 
que todos os pacientes já se 
recuperaram da doença.

Os outros 15 municípios 
da RMVale, que engloba 39 
cidades e tiveram moradores 
infectados pela cepa foram 
Ubatuba (7), Guaratinguetá 
(5), Pindamonhangaba (4), 
São José dos Campos (4), 
Tremembé (3), Aparecida 
(2), Cachoeira Paulista (2), 
Caçapava (2), Piquete (2), 
Roseira (2), São Sebastião 
(2), Igaratá (1), Ilhabela (1), 
Potim (1) e Santo Antônio do 
Pinhal (1).

Ao contrário dos dados de 
contaminados pela Covid-19, 
que são publicados diaria-
mente pelas prefeituras, 
a publicação dos casos da 
variante delta está a cargo 
do Estado. A expectativa é 
que um novo levantamento 
quinzenal seja divulgado até 
o fim da próxima semana.Santa Casa de Cruzeiro, que recebe pacientes com Covid; aumento de casos da delta preocupa autoridades

Vila São Benedito em Moreira Cesár; Pinda avança com regularização

Foto: Gabriel Mota

Foto: Colaboração

lutivas, as anotações foram 
esclarecidas e os moradores 
estão mais perto de receberem 
as documentações.

A expectativa é que a expedi-
ção da certidão do valor venal 
seja agilizada. O documento 
garante ao morador o direito 
de efetivar a titulação e registro 
do imóvel. “Lembramos que 
com a nova lei municipal de 
regularização das construções, 
os proprietários de imóveis de 
interesse social não terão ônus 
no pagamento da taxa de valor 
venal. Os demais que não se 
enquadram nessas condições 
devem proceder o pagamento 
para a efetivação do registro”, 

Os secretários de Meio Am-
biente das quatro cidades do 
Litoral Norte assinaram na 
última terça-feira (14), em 
Ilhabela, uma carta de com-
promisso em defesa da pro-
posta “Oceano sem plástico”. O 
documento estabelece que os 
municípios promovam ações 
conjuntas que combatam a 
poluição no mar.

Além do prefeito de Ilhabela, 
Antônio Colucci (PL), o evento 
contou com as presenças dos 
secretários de Meio Ambiente, 
Tatiana Scian (Caraguatatuba); 
Francisco Graziano (Ilhabela); 
José Augusto de Carvalho 
(São Sebastião) e Sylvio Bohn 
(Ubatuba).

Além de projetos integrados 
entre as cidades e reuniões 
trimestrais entre os secretá-
rios, a carta de compromisso 
determina que as prefeituras 
adotem seis princípios para 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

tentar reduzir o despejo de 
plásticos no mar. O primeiro 
é reduzir a aquisição pública 
de produtos fabricados à base 
de derivados de petróleo; o 
segundo estabelece que o Exe-
cutivo deve apoiar a Câmara 
na aprovação de leis que pro-
íbam ou restrinjam o uso de 
materiais plásticos no comér-
cio municipal, favorecendo a 
substituição por produtos bio-
degradáveis; o terceiro cobra 
a articulação municipal junto 
ao setor empresarial para que 
sejam promovidas ações que 
estimulem os estabelecimen-
tos comerciais a utilizarem 
produtos alternativos aos plás-
ticos, como em restaurantes e 
quiosques de praia.

As três últimas diretrizes 
definidas pelo documento são 
reforçar programas de recicla-
gem e intensificar a limpeza 
pública das orlas das praias, 
implantar aulas de conscien-
tização ambiental nas escolas 
municipais e incentivar o 
envolvimento das entidades 

ambientalistas e representa-
tivas capazes de mobilizar a 
sociedade civil na proteção 
da biodiversidade marinha e 
na defesa da sustentabilidade 
dos oceanos.

O secretário de Meio Am-
biente de Ubatuba, Sylvio 
Bohn, ressaltou a importân-
cia da integração entres as 
cidades do Litoral Norte na 
busca pela proteção do ecos-
sistema marinho. “Trata-se de 
uma iniciativa que faz parte 
de uma campanha mundial 
diante do desafio na redução 
do uso de plástico. Sabemos 
que não é só uma questão da 
gestão pública, mas também 
do Legislativo e dos cidadãos 
que podem contribuir com 
a diminuição de materiais 
plásticos, principalmente, em 
estabelecimentos que fiquem 
à beira das praias. Estamos 
engajados nessa proposta e 
desafio”.

A próxima reunião entre os 
secretários de Meio Ambien-
te do Litoral Norte deverá 

ressaltou o diretor de Receita 
e Fiscalização, Vicente Corrêa 
da Silva.

Localizado no bairro Curuçá, 
a Vila São Benedito é um núcleo 
consolidado desde meados da 
década de 1960. Para a regu-
larização do local, a Prefeitura 
contratou a Fundação. Os tra-
balhos técnicos e jurídicos são 
feitos pelos Grupos Técnicos 
de Campo de Taubaté e da 
Pariqueda-Açu da Diretoria de 
Recursos Fundiários.

O primeiro levantamento da 
planta do bairro apontou uma 
área de mais de 410 mil m², 
com 572 lotes, 22 ruas e vielas, 
além de 19 quadras.

Reunião em Ilhabela que contou com a presença dos quatro secretários de Meio Ambiente do Litoral Norte

ocorrer até o fim da primeira 
quinzena de dezembro. 

Preocupação – Um levan-
tamento divulgado pela ONG 
Oceana, em janeiro, revelou 
que o Brasil possui uma mé-
dia anual de despejo de 325 
mil toneladas de plástico no 

mar. O estudo apontou que, 
em média, a cada dez animais 
(aves, répteis e mamíferos ma-
rinhos) que ingerem plástico, 
pelo menos um morre.

Sobre a preocupação sobre 
a necessidade de políticas de 
incentivo ao uso de materiais 

alternativos ao plástico, a ONG 
Oceana destacou em sua pes-
quisa que dados indicam que 
são produzidos quinhentos 
bilhões de itens descartáveis 
anualmente no país, atingin-
do a média de 15 mil por 
segundo.

O Infarto Agudo do Mio-
cárdio (IAM) é uma das prin-
cipais causas de morte no 
Brasil e no mundo. Por isso, 
a Prefeitura de Lorena, em 
parceria com a Santa Casa de 
Lorena, está com a intenção 
de reduzir a mortalidade 
pela doença introduzindo 
um procedimento rápido e 
efetivo no atendimento de 
emergência que pode salvar 
a vida de muitas pessoas: a 

Da Assessoria
Lorena

Angioplastia Primária.
Quando aplicada nas pri-

meiras horas após o início da 
manifestação sintomas, ela 
reduz significativamente os 
desfechos fatais do infarto, 
sendo comprovadamente 
eficaz. O "Infarto Zero" é 
inspirado no "STENT FOR 
LIFE", programa europeu de 
treinamento médico para 
otimizar os resultados pelo 
procedimento.

O projeto é inédito na 
região do Vale do Paraíba 
e tem autoria do Dr. Luiz 
Heitor Demolinari Jr. (CRM 

110.082T). Além disso, o 
programa é exclusivo para 
moradores do município de 
Lorena atendidos pelo Pronto 
Atendimento da Santa Casa 
com cartão SUS.

“Justo em um momento 
que a Santa Casa de Lorena 
vem consolidando seu espaço 
como referência em cardiolo-
gia na região, é com enorme 
satisfação e empenho que 
recebemos o Infarto Zero. 
Como já é sabido, aqui se 
inicia um grande projeto", 
disse Dario Costa, superinten-
dente-geral na Santa Casa. A 

instituição realizou a primei-
ra cirurgia cardíaca de alta 
complexidade de Lorena no 
mês de agosto deste ano. 

Com o programa, o muni-
cípio poderá entrar no radar 
de protocolos internacionais 
de saúde.

O evento, que será aberto 
à imprensa, irá contar com 
a presença do prefeito Syl-
vinho Ballerini (PSDB), do 
secretário de Saúde Adailton 
José Pinto, o responsável 
pelo projeto, Dr. Luiz Heitor 
Demolinari Jr e demais au-
toridades.

Fotos: Reprodução PMI
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Saiba mais sobre essa e outras informações da
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CÂMARA DE CRUZEIRO DEVOLVE

R$250 MIL
PARA OS COFRES MUNICIPAIS

CÂMARA DE CRUZEIRO DEVOLVE

R$250 MIL
PARA OS COFRES MUNICIPAIS

VALOR SERÁ REVERTIDO EM MELHORIAS NA CIDADE
Uma gestão transparente, responsável e focada em trabalhar 
sempre pela população está no caminho para que a vida em 
Cruzeiro seja cada vez melhor. Pensando nisso, mais uma vez 
a Câmara Municipal devolveu recursos municipais aos cofres 
públicos – agora foram R$ 250 mil. Os valores serão destinados 
a obras e melhorias na saúde e infraestrutura por toda a cidade.

Cesta básica fica R$ 475 mais cara na RMVale
De acordo com Nupes, alimentos sobem quase 200% acima da inflação para período de 12 meses; 
preços nas prateleiras da região assustam consumidores em meio à queda de rendas familiares

Em virtude da pandemia 
do novo coronavírus e a ins-
tabilidade política, a crise 
tem afetado todos os setores 
econômicos do país. Entre os 
aspectos está o impacto nas 
prateleiras dos supermerca-
dos. Um levantamento reali-
zado pelo Nupes (Núcleo de 
Pesquisas Econômico-Sociais), 
da Unitau (Universidade de 
Taubaté) apontou elevação do 
preço médio da cesta básica 
na RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), que está R$475 
mais cara.

De acordo com a pesquisa, 
a cesta básica na RMVale está 
sendo comercializada com 
preço médio de R$ 2.185,65 
no mês de agosto, o que gerou 
um aumento de 27,7%. Desde 
do início da pandemia, os ali-
mentos subiram quase 200% 
da inflação para o período de 
12 meses.

Para o pesquisador do Nu-
pes, Edson Trajano, as famílias 
de baixa renda são as mais 
afetadas. “A alimentação pesa 
muito mais nas famílias de 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Preços nas prateleiras de supermercado têm assustado consumidores; alimentos sobem quase 200%

Programa Atleta do Futuro; Esporte de Silveiras tem inscrições abertas

baixa renda, pois no último 
ano nós tivemos uma redução 
média na renda das famílias 
de 5,5%, (...) as pessoas que 
perderam emprego aqui na 
nossa região acabam traba-
lhando por conta própria, 
então qual o resultado? As 
famílias estão a cada dia com 
menos dinheiro para fazerem 
suas compras e o preço dos 
produtos básicos estão su-
bindo bastante”, explicou o 
professor.

Essa realidade é vivida 
pelo publicitário Randal Gui-
marães, que teve que mudar 
suas compras para se adequar 
aos novos preços. “Eu divido 
os gastos de supermercado 
com o meu marido, mas ain-
da assim foi possível sentir a 
diferença com esse aumento 
dos preços dos produtos. Há 
algum tempo era possível 
comprar tudo o que preci-
sávamos para passar o mês 
com cerca de R$ 300. Hoje, 
para nós, esse valor não é o 
suficiente para uma compra 
que dure os três dias”, salien-
tou Guimarães.

Para tentar não ter as finan-
ças apertadas no final do mês, 
Guimarães informou que bus-
ca por outras fontes de renda. 

“Estamos sempre buscando 
serviços extras para comple-
mentar a renda mensal, dessa 
forma conseguimos passar o 
mês com mais tranquilidade”.

Para a educadora financei-
ra Luciana Ikedo, a melhor 
forma de diminuir os gastos 
é fazendo um planejamento 
financeiro. “A primeira reco-
mendação que dou é que se 
pense antecipadamente de 
qual será o cardápio que a 
família vai consumir, e que 
sejam feitas uma lista de su-
permercado e feira antes de 
sair às compras. Eu planejo 
o que é que vou comprar, e 
desta maneira a gente con-
segue comprar a quantidade 
correta e não cair na tentação 
de comprar outras coisas 
nos supermercados”, orienta 
Luciana.

Ainda, segundo Luciana, 
as famílias também devem 
procurar um nutricionista 
para evitar doenças causadas 
pela mudança nos hábitos. 
“Se houver a possibilidade de 
consultar um nutricionista 
seria muito bom, porque 
você conseguiria realmente 
ter acesso ao cardápio, para 
que não haja nenhum déficit 
nutricional”, finalizou.

Foto: Marcelo A. dos Santos

Foto: Reprodução Sesi

Silveiras abre vagas para Atleta do Futuro
Da Redação
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
está com inscrições aber-
tas para o programa Atleta 
do Futuro do Sesi (Serviço 
Social da Indústria), para 
crianças e jovens de 6 a 14 
anos.

O município é a primeira 
cidade das oito (Piquete, 

Canas, Arapeí, Bananal, 
Cruzeiro, Lavrinhas, São 
José do Barreiro e Cachoeira 
Paulista) que assinaram o 
convênio no final do mês 
de agosto, após passagem 
do presidente da Fiesp (Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Paulo 
Skaf, na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte).

Estão disponíveis cinco 

as modalidades, futebol de 
campo, futsal, vôlei, basque-
te e natação.

As inscrições devem ser 
realizadas no Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social), localizado na praça 
Padre Antônio Pereira de 
Azevedo, nº 52, no Centro 
de Silveiras. Outras infor-
mações sobre o projeto e as 
inscrições no telefone (12) 
3106-1344.


