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R$ 1,50

Thales e Doria querem iniciar
Hospital Regional até maio

a parte de engenharia do empreendimento. No mesmo dia
deve ser anunciado o Tripé da
Saúde, com o fortalecimento
das santas casas de Lorena e
Guaratinguetá.

Cruzeiro abriu o Refis 2021
(Programa de Recuperação
Fiscal). A medida estabelecida
pelo prefeito Thales Gabriel
Fonseca (PSD) permite que
os moradores regularizem os
débitos de tributos como IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) e ISS (Imposto Sobre
Serviços).
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Cruzeiro aposta no cronograma do Estado Plano regional deve ser divulgado na sexta-feira

Cruzeiro segue na expectativa de iniciar as obras do
Hospital Regional no primeiro
semestre de 2022. O Estado
e o Município definiram a
data para entrega do Plano
Assistencial de Saúde e prazos

para ordem de serviço. Anunciado em maio, o projeto deve
contar com aproximadamente
R$ 100 milhões em investimentos para ofertar cerca
de 170 leitos à região. Após
uma nova reunião com o go-

vernador João Doria (PSDB),
representantes do Estado,
prefeitos da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte) pelo
Codivap (Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale

do Paraíba, Litoral Norte e
Mantiqueira), o prefeito Thales Gabriel Fonseca (PSD) tem
até o dia 15 deste mês para
receber o Plano Assistencial
de Saúde da região para compor o projeto executivo e toda
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Cachoeira: agora
é que são elas!
A população de Cachoeira Paulista conheceu na
noite da última terça-feira
(5) a composição da CEI
(Comissão Especial de Inquérito) que investigará
possíveis irregularidades
cometidas pela gestão do
ex-prefeito Edson Mota
(PL) na utilização de verbas
federais destinadas ao enfrentamento à pandemia da
Covid-19. Pela primeira vez
na história do município,
a Câmara terá um grupo
de investigação formado

Saeg convoca
devedores e
retoma corte de
água em Guará

apenas por vereadoras.
Durante entrevista ao
programa Atos no Rádio
na última quin0ta-feira
(7), Adriana Vieira (PTB)
revelou que presidirá a
CEI contra Mota, instaurada na sessão da
última terça-feira (5). A
função de redatora será
exercida pela vereadora
Rogéria Lucas (PODE),
e a de membra pela
parlamentar Thálitha
Barboza (PT).
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Adriana, que comanda investigação

Pinda inaugura
Ponto Rural
Uma das ruas da área que aguardava a regularização fundiária por meio do programa estadual Cidade Legal
para orientação
Área no Parque das Rodovias é 100%
a produtores
Buscando expandir a assistência aos produtores rurais, Pindamonhangaba inaugurou, no
último dia 29, a primeira unidade do Ponto Rural do município,
no Ribeirão Grande. No espaço
deve ocorrer capacitações, além
de emissão de guias e abertura
de MEI (Microempreendedor
Individual).
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regularizada; escrituras para esta semana

Após dez meses da entrega
das primeiras escrituras,
todos os moradores da área
regularizada no Parque das
Rodovias devem receber a
documentação das respectivas casas. Estado e Prefeitura
definiram a data para concluir as entregas, enquanto

a Sabesp segue em processo
licitatório para as obras do
tão esperado saneamento
básico. A região, habitada
irregularmente há cerca de
duas décadas e dividida em
quatro núcleos, passou pela
regularização fundiária do
programa estadual Cidade

Legal, e o restante das famílias deve receber as escrituras de suas residências nesta
semana. O Governo do Estado
de São Paulo e a Prefeitura
entregarão as últimas 325
escrituras aos moradores no
próximo dia 15.
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5°BIL lança
ação social
para alunos
de Lorena

Após o aval da Câmara, a
Saeg (Companhia de Água,
Esgoto e Resíduos) está liberada para retomar o corte no
fornecimento para pessoas que
residam em casas de qualidade
boa, ótima e excelente. A aprovação do projeto, elaborado
pela Prefeitura, revogou uma
lei criada no ano passado que
assegurava o abastecimento da
população durante o período
de pandemia.

Pág. 5

Piquete festeja
nomeação da
paróquia de
São Miguel
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Cruzeiro abre
Refis para
recuperar até
R$ 2,5 milhões

Militares acompanham crianças durante apresentação do Programa Forças no Esporte, na manhã desta sexta-feira, no 5º BIL, em Lorena
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Em trabalho para fortalecer
a cidadania, a inclusão e a
integração social de crianças
e adolescentes, o 5º BIL (Batalhão de Infantaria Leve) e a
Prefeitura de Lorena iniciaram
o Profesp (Programa Forças no
Esporte), com cinquenta alunos
da escola municipal Professora
Leda Maria Bilard de Carvalho,
do bairro Parque das Rodovias.
De acordo com o Exército, os
estudantes devem comparecer ao quartel duas vezes por
semana no contraturno escolar.
Durante sua estadia os alunos
recebem alimentação e participam de atividades recreativas,
atos cívicos-militares, práticas
de esporte e conhecem a rotina
militar.
Pág. 3
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Política a conta-gotas...
“Não falhamos. Apenas
encontramos outra
forma que não funciona”
Andy Elson

VÍRUS, EDUCAÇÃO E RENDA
A epidemia encaminhando para
o seu final!
Apesar de muitas dúvidas e incertezas, ainda no domínio do aprendizado do seu mecanismo, estamos
voltando a normalidade.
Um período sabático e a oportunidade de conviver uma epidemia
desconhecida e como tratá-la.
A expectativa de que o mundo
seria diferente após a sua passagem,
como as outras epidemias que vivenciamos, uma dúvida maior, a descoberta de uma vacina infalível.
Será que as pessoas que trabalharam um longo período em casa, de
forma descontraída, e as empresas,
por seu lado, reduziram as suas despesas pensam em uma normalidade.
Qual normalidade? A anterior ou
a posterior a pandemia?
A preocupação do momento é
vacinar, apesar dos retardatários
– possíveis transmissores – e os
negacionistas que não acreditam nas

outros pobres, continuam dependentes dos recursos de programas sociais
ou a oferta da mão de obra do trabalho
informal.
A qualificação profissional, em
função do baixo grau de educação,
dificulta a produtividade e a melhoria
da renda.
Cada adicional de estudo agrega
até 15% a mais na renda futura.

As vacinas de reforço
se tornarão eficientes,
obrigatórias?
recomendações sanitárias.
As vacinas de reforço se tornarão
eficientes, obrigatórias?
No ano que vem o Ministério da
Saúde manterá o plano vacinal?
As escolas onde os alunos se adaptaram ao estudo à distância, usando
celular, note book, computador e se
aplicaram de forma surpreendente.
O estudo solitário, sem a presença
do professor, com os recursos para
o contato, aventuraram-se a estudar
sem o apoio buscando as respostas
para seus estudos através da pesquisa.
O aconchego do lar, a cooperação
dos parentes, a comodidade para
estudar e a redução de custos na
alimentação e no transporte (privado
e público), fizeram do estudo a distância uma perspectiva de avaliação
e dúvidas sobre o retorno à aula
presencial, não só pedagógica como
econômica.
A epidemia interrompeu uma
trajetória de redução da miséria, da
distribuição de renda, chagas que
mantêm o país pobre e desigual.
Nos últimos dez anos, apesar de
um expressivo aumento de 27% nos
anos de estudo (6,4 para 8,1 anos) da
população mais pobre, de outro lado,
um impacto desastroso na renda do
trabalhador. Caiu 26,2%.
A educação é a principal mola do
crescimento do país e para o incremento individual da renda.
Segundo dados da FGV Fundação
Getúlio Vargas) com base na PNADC
(Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua) os 50% mais
ricos mantiveram os rendimentos
inalterados ou ganharam mais, pois o
país não cresce há muitos anos.
Os mais pobres, pais ou filhos de

O Brasil gasta atualmente cerca
de 6% do PIB em educação, valor
superior aos país desenvolvidos e na
América do Sul, mas 90% do gasto é
com a folha de pagamento.
O Brasil é único país no mundo,
no setor educação, que têm dois funcionários para um professor. Temos
mais servidores do que professores,
daí o baixo salário e absorção menor
dos recursos disponíveis para as
metodologias pedagógicas do aprendizado.
A situação da miséria no país piorou em relação ao ano anterior, antes
da pandemia.
A taxa de miseráveis voltou a
subir e hoje são 27,4 milhões (13%
da população) vivendo com menos
de R$ 261,00, ou seja, R$ 8.70 por
dia segundo a FGV Social.
Com referência ao ganho total das
famílias, 57% vivem com menos de
R$ 2.200,00 por mês.
Outro dado assustador, a taxa de
fecundidade das adolescentes quatro
vezes maiores que às da faixa dos
ricos, ou seja, é possível que metade
das crianças brasileiras, com até cinco
anos, vivam em domicílios pobres
Para a solução deste flagelo social
a necessidade de condições estáveis
de macroeconomia, que passa pela
sustentabilidade das contas públicas
e políticas, mais específicas para as
crianças e jovens preparando-os para
o mercado de trabalho.
A dívida pública em relação PIB
(82,7%), constantes déficits primários, gastos do governo superiores a
arrecadação, taxas de juros, câmbio
valorizado, dívida pública....
Uma sugestão de programa de
governo para os candidatos em 2022!

Regra básica para...
...prefeitos No primeiro ano de
governo: Prefeito tem a ver com
a Câmara; no segundo ano, com a
Câmara e Tribunal de Contas; no
terceiro, com a Câmara, com o Tribunal de Contas e com o Ministério
Público. Já do quarto ano em diante,
além da Câmara, do Tribunal de
Contas e o Ministério Público, com
a Justiça. Detalhe, com a Justiça, a
relação pode ir de 8 a 10 anos, em
condições normais de um mandato
dentro das normalidades, caso contrário...
Linhas cruzadas
Provavelmente a falta de resposta de alguns secretários do governo
Ballerini pode abrir a tribuna da
Câmara de Lorena às críticas – em
tonalidade bem mais acentuada das
observadas até o momento. Segundo
a especulação política, Sylvinho
poderá ser o ‘para-raio’ dessa artilharia pesada prometida por alguns
vereadores, se não promover algumas mudanças ou ensinar três ou
quatro de seu primeiro escalão a se
comunicar com o Legislativo.
Perguntar não ofende
E por falar em tribuna da Câmara
de Lorena, tem uma pergunta rolando pelas esquinas da Praça: “o vereador Adilson Sampaio sabe o que
significa ser líder de prefeito?” Tem
gente achando que como líder, ele
é um bom questionador. Perguntem
ao Ronaldo Cuca Lopes!!!
Boa notícia
O prefeito Sylvio Ballerini recebeu a confirmação no início da
semana que Lorena foi contemplada
com a Casa da Juventude, com recurso de R$ 800
mil para construção. Segundo
Ballerini, o novo
prédio deve ser
construído no
espaço anexo
ao Solar Pinto
Antunes, mas
sobre a proposta
Sylvio Ballerini
de criar a Secretaria da Juventude,
com a nomeação de um secretário
específico para pasta com toda
nomenclatura funcional, ainda não
decidiu.
Funcionalidade
Não é de hoje, muito menos do
atual período de Sylvio Ballerini
frente ao Executivo de Lorena, que
o setor de construção questiona a
unificação de Obras e Planejamento
em uma só secretaria. Está provado
e exemplificado em municípios
que tiveram grande expansão, que
as duas pastas independentes produzem muito mais, porque embora
parecidas, suas atribuições são de
princípios opostos.
Vacina social
A administração Isael Domingues ‘surfou nas ondas’ dos metalúrgicos com o anúncio de parceria
entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e Gerdau no projeto ‘Reforma
que Transforma’, que prevê investimento de R$ 40 milhões por parte
da Siderúrgica em várias regiões,
sendo que 1.000 famílias da cidade
estarão incluídas em parte deste
recurso. Isael recebeu o alto escalão
da Gerdau em seu gabinete, esta
semana, para tratar dos detalhes, e
a repercussão positiva foi quase que
instantânea no mercado político,
servindo como ‘vacina’ contra um
possível negativismo propagado nas
inúmeras greves e protestos contra
a empresa.
Troca de fraldas
Cheirou mal na patuleia do São
João, em Cachoeira, aquele vereador produtor de lives nas redes

sociais, ter de ‘baixar o penico’
ao homem que porta um Glock na
cintura. Disseram na Padaria da rua
de trás que o Bebê sujou as fraldas
após soltar os adjetivos na internet.
Credo, imaginem o cheiro...
R$ 3,7 milhões em xeque!!!
Após muitas situações de ‘lixo
embaixo do tapete’, a Câmara de
Cachoeira Paulista foi forçada a
abrir investigação sobre um recur-

Thálitha, Adriana e Rogéria

so federal na ordem de R$ 3,736
milhões destinados ao combate a
Covid-19 em 2020, no período do
Dom Capo, quer dizer, Edson Mota.
A CEI constituída pelas vereadoras
Adriana Vieira, Thálitha Barboza e
Rogéria Lucas vai ter 90 dias para
dar conta do paradeiro desta dinheirama toda.
Antecipando 2024
Enquanto Luiz Carlos de Siqueira – o Piriquito, se vira nos trinta
para se manter prefeito de Aparecida
por conta da ação de improbidade
que tramita em primeira instância,

Vereador André Monteiro

o clima de sucessão esquenta nos
grupos políticos e principalmente
na Câmara. Esta semana o vereador
e futuro preiturável em 2024 André
Monteiro, em protesto contra a falta
de zeladoria da Prefeitura, desfilou
de sunga e pé de pato, simulando até
um banho no chafariz na rotatória da
Praça Kennedy.
Um passo adiante
A semana foi produtiva para o
prefeito Guilherme Carvalho no
Governo do Estado, acertando os
últimos detalhes da regularização fundiária de
uma área junto a
secretaria estadual da Habitação, para o start
da construção
das 50 moradias em Silveiras. Enquanto a
administração Guilherme Carvalho
de Carvalho vive um dos melhores
momentos com obras em todos os
bairros do município e avanços nas
esferas Social, Saúde e Educação,
a oposição – leia-se, os discípulos
de Mota – recebem intimações judiciais e a visita da Polícia Federal.
Sob nova direção
Pelo WhatsApp muitos tomaram
conhecimento em Guará que os tucanos em processo de restauração
partidária estão prometendo chapa

completa e competitiva na disputa
da sucessão de Marcus Soliva. Segundo o entusiasta do PSDB, um
grupo de políticos experientes se
juntou a novos postulantes – inclusive com a possibilidade da adesão
de uma das quatro vereadoras –
para garantir a representatividade
do partido na Câmara e Prefeitura.
Ah! Não estão contando com o
ex-prefeito Chico Carlos para ter
um do primeiro escalão de Soliva,
na majoritária.
‘Baselança’, mas não cai...
O mercado político de Guará
admirou a propositura do vereador
Pedro Sannini em obrigar a saúde
municipal a divulgar a lista de
medicamentos disponíveis na rede
pública, inclusive os que possivelmente estejam faltando, como forma
de transparência. Nada de mais justo
com a população, só que em projetos
desse naipe, é natural que venha pela
oposição. Ou não? Ou sim! Será que
ele é oposição?
Licença estendida
E por falar em vereador Pedro
Sannini (ainda PSC), seu pedido de
afastamento, agora estendido para
6 meses, rendeu comentários e controvérsias pelos balcões da Praça. A
especulação política diverge sobre
a posse da suplente Irene Cobradora, por estar licenciada da Codesg
(cargo comissionado), também por
licença média. Pelo que se ouviu
nas rodas, se por motivo de saúde
não pode exercer seu trabalho na
Companhia de Desenvolvimento de
Guaratinguetá, não poderia cumprir
as funções à Câmara. Perguntem ao
Ney Carteira, que 'adora manter conexão com o Ministério Público...'
Filho pródigo
Acumulando sua participação
efetiva em três legislaturas e com
uma passagem pela presidência da
Câmara, o vereador Carlos de Moura – o Magrão, após conceder o título de Cidadão Pindamonhangabense
ao prefeito Isael Domingues, parece
que colocou a mão na consciência e
resolveu se realinhar com o Executivo e com seu partido, o PL. O que
se ouviu nas rodas políticas é que
Magrão teria compartilhado com alguns cupinchas mais chegados que o
distanciamento da gestão municipal
trouxe muitos prejuízos e perda de
prestígio junto aos seus eleitores.
Sempre há tempo de se redimir.
Em dose dupla
E por falar em Câmara de Pinda,
a dupla Isael e Piorino está voando em ‘céu de brigadeiro’ neste
segundo mandato. Ao contrário
da primeira gestão, prefeito e vice
têm reuniões quase que diariamente
com os vereadores, ouvindo-os
e abrindo as portas do gabinete.
Quem diria que até mesmo Vela
e Norbertinho, que se mostravam
mais arredios, hoje são recebidos
na Prefeitura e têm feito defesa
da gestão na Câmara. Pelas informações que chegam da periferia
política, a população tem aprovado
a unidade.

‘Empresa Solidária e Cidadã 2020-2021’

O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba homenageou, na última quinta-feira, cerca
de 62 empresas e instituições que se mostraram solidárias às famílias carentes do município no
período da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a anfitriã, Claudia Domingues, não faltaram
alimentos na mesa de uma infinidade de pessoas graças as doações de cestas básicas. “Foi muito
gratificante saber que além de parceiros, todos se mostraram solidários em uma responsabilidade
social desta envergadura”, expressou a primeira-dama Claudia, na solenidade que concedeu o selo
de ‘Empresa Solidária e Cidadã 2020-2021’ – como forma de reconhecimento e agradecimento.
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CEI da Covid-19 tem investigação comandada
por bancada feminina em Cachoeira Paulista
Vereadoras apuram se ex-prefeito Edson Mota aplicou corretamente recurso federal encaminhados
para atendimento durante a pandemia; falta de estrutura na Saúde municipal aumenta suspeitas
Fotos: Marcelo A. dos Santos

Da Redação
Cachoeira Paulista

A população de Cachoeira
Paulista conheceu na noite
da última terça-feira (5) a
composição da CEI (Comissão
Especial de Inquérito) que
investigará possíveis irregularidades cometidas pela
gestão do ex-prefeito Edson
Mota (PL) na utilização de
verbas federais destinadas ao
enfrentamento à pandemia
da Covid-19. Pela primeira
vez na história do município,
a Câmara terá um grupo de
investigação formado apenas
por vereadoras.
Durante entrevista ao programa Atos no Rádio na última quinta-feira (7), Adriana
Vieira (PTB) revelou que
presidirá a CEI contra Mota,
instaurada na sessão da última terça-feira (5). A função
de redatora será exercida
pela vereadora Rogéria Lucas

(PODE), e a de membra pela
parlamentar Thálitha Barboza
(PT).
O trio iniciou nesta semana
o trabalho de apuração se a
gestão do ex-prefeito aplicou
corretamente e integralmente um recurso federal de
R$3,626 milhões no reforço
da estrutura do setor da
Saúde, em meio à pandemia
em 2020. “Pelo fato de ser
composta por três mulheres,
esta comissão é histórica para
Cachoeira. A abertura desta
CEI atende a um pedido da
população, que deseja saber
no que foi utilizada essa verba, já que aparentemente não
houve grandes investimentos
em estrutura, como abertura
de leitos e melhorias na Santa Casa. Caso seja verificada
alguma irregularidade, apontaremos no relatório final”,
explicou Adriana.
O pedido de abertura da
CEI foi assinado pelos vereadores Felipe Piscina (DEM),

Thálitha Barboza, Adriana Vieira e Rogéria Lucas; vereadoras de Cachoeira investigam Saúde na "era Mota"

Angela Protetora (MDB),
Luiz Gonzaga “Brejão” (PSC),
Maximíllio de Barro “Max”
(DEM) e Rodolpho Veterinário
(REDE). Colocada em votação
na sequência, a proposta foi
aprovada por unanimidade.
Em relação à eleição para
a composição da comissão,
os vereadores Max e Ilwanderson de Oliveira, o Nenê
do São João (PSB), pediram
para não serem escolhidos.
Enquanto o primeiro alegou
que já compõe outra CEI, o
outro argumentou que seria
interessante a seleção de
parlamentares que estão em
seu primeiro mandato.
De acordo com Adriana
Vieira, a expectativa do grupo
é que a primeira reunião da
Comissão seja realizada até
o fim da próxima semana,
definindo as estratégias e
procedimentos que serão
adotados durante o trabalho
investigativo sobre os gastos
da saúde.

Área no Parque das Rodovias é 100% regularizada
e famílias aguardam escrituras para esta semana
Trabalhos realizados por meio do Programa Cidade Legal são concluídos e 325 documentos devem ser entregues
na próxima sexta-feira; saneamento básico é promessa de parceria entre Estado e Município para ano que vem
Fotos: Rafaela Lourenço

Uma das ruas da área que aguardava a regularização fundiária por meio do programa estadual Cidade Legal

Rafaela Lourenço
Lorena

Após dez meses da entrega das primeiras escrituras,
todos os moradores da área
regularizada no Parque das
Rodovias devem receber a
documentação das respectivas
casas. Estado e Prefeitura definiram a data para concluir as
entregas, enquanto a Sabesp
segue em processo licitatório
para as obras do tão esperado
saneamento básico.
A região, habitada irregularmente há cerca de duas
décadas e dividida em quatro
núcleos passou pela regularização fundiária do programa
estadual Cidade Legal, e o
restante das famílias deve
receber as escrituras de suas
residências nesta semana.
O Governo do Estado de São
Paulo e a Prefeitura entregarão
as últimas 325 escrituras aos
moradores no próximo dia 15.
De acordo com a secretária
de Obras e Planejamento Urbano, Rosana Reis, a equipe da
assistência social está entrando
em contato com os proprietários para informá-los sobre a
entrega. Já o local e horário
para o evento ainda serão

definidos e divulgados. “São
bastante pessoas, né, então a
gente está tentando negociar
com a padre pra gente poder
entregar essas escrituras ali na
igreja Dom Bosco, no Parque
das Rodovias”, salientou.
Além da regularidade das casas, um dos principais anseios
da comunidade é o saneamento
básico. A região ainda convive
com o histórico esgoto a céu
aberto, com a utilização de
fossas e a falta de água tratada.
“Quando chove você quase não
consegue sair daqui, as ruas
todas esburacadas. É muito dificultoso, mas a falta maior é de
água e o esgoto que não tem,
né. Está complicado”, frisou o
pedreiro aposentado Daniel,
de 63 anos, que utiliza a água
tratada da casa de sua filha,
moradora da parte legalizada
e devidamente estruturada do
mesmo bairro.
Para a autônoma Romana
Santos, as obras são as mais
esperadas pela população,
que tem acompanhado as discussões, inclusive se reunido
com o prefeito Sylvio Ballerini
(PSDB) solicitando melhorias
em pontos como a Rua 4, já
finalizadas. A via recebeu obras
paliativas como ampliação do
manilhamento para escoar as

águas das chuvas.
Segundo Ballerini, a Prefeitura não precisará arcar com
contrapartidas para a implantação do sistema de abastecimento de água e esgotamento
sanitário na região, conforme
os primeiros estudos. “A gente
teria que pagar uma verba de
quase R$ 800 mil, e a Sabesp
entraria com a parte maior.
Conversei com eles (Estado) e
a notícia muito boa que recebi
é de que fomos contemplados
e não teremos de pagar essa
parte do projeto”.
Por nota, a Sabesp ressaltou
que “o investimento da Companhia é de aproximadamente
R$ 1,2 milhão nas obras de
saneamento básico. O projeto
de implantação dos sistemas
está em andamento para ser
licitado. A previsão é que os
serviços sejam iniciados até o
primeiro semestre de 2022”.
Após a conclusão dessas
obras, a Prefeitura deve iniciar
os estudos para pavimentação das vias pelo programa
estadual Nossa Rua, lançado
em agosto. O novo benefício
garante o repasse igualitário
do Estado, ou seja, o projeto
aprovado receberá do Governo
a mesma quantia investida pelo
Município.

Cruzeiro abre Refis 2021 e espera recuperar até R$ 2,5 milhões

Moradores têm até dezembro para aderir ao programa de regularização de débitos; Prefeitura aposta em tributos
Gabriel Mota
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
anunciou a abertura do Refis
2021 (Programa de Recuperação Fiscal) na última sexta-feira (1). A medida estabelecida
pelo prefeito Thales Gabriel
Fonseca (PSD) permite que
os moradores regularizem os
débitos de tributos municipais
como IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano) e ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza).

Há três possibilidades de
descontos para os contribuintes. Quem realizar o pagamento dos débitos à vista terá 70%
de anistia sobre juros e multas,
já para os moradores que optarem em parcelar o montante
em até três vezes, o desconto
chega a 50%. Quem dividir
em cinco vezes recebe um
abatimento de 30% do valor.
Em caso de parcelamento,
os valores eventualmente
relativos às custas processuais
e honorários advocatícios judicialmente fixados serão pagos
juntos à primeira parcela. Se

for acordado o pagamento à
vista, o desconto será de 70%
nos honorários advocatícios e
de 40% nos parcelamentos em
até cinco vezes.
O secretário de Finanças Júlio Martins revelou que neste
ano o programa foi aberto
mais cedo para que os contribuintes tivessem mais tempo
para aderir, aumentando o
valor arrecadado pela Prefeitura. No último ano, foram
recuperados R$ 1,6 milhão em
um período de trinta dias. Em
2021, com a possibilidade de
adesão até 21 de dezembro,
a expectativa é de que se arrecade entre R$ 2 milhões e
R$2,5 milhões.
Além de um maior prazo, a
Prefeitura, que possui dívida
em cerca de R$ 43 milhões,

Fotos: Rafaela Lourenço

Centro comercial de Cruzeiro; Prefeitura inicia recuperação fiscal

projeta que a retomada econômica pós-pandemia tenha
um impacto positivo sobre o
pagamento dos tributos. “Foi
um início de ano difícil, mas
com a retomada econômica
acredito que muitos moradores possam regularizar esses
débitos”, pontuou Martins.
“Neste ano difícil, com menos
repasses do governo federal,
os impostos e taxas municipais representaram valores
importantes no orçamento
do município”, explicou o
secretário.
Os contribuintes interessados em aderir ao Refis devem
comparecer ao setor da Dívida
Ativa Municipal, à rua Capitão
Neco, nº 27, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30
às 17h.
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Piquete amplia plano turístico com paróquia
de São Miguel Arcanjo elevada a Santuário
Antiga igreja recebe novo título da Diocese de Lorena e abre caminho para novos eventos religiosos;
de olho no movimento, Prefeitura estuda ações para reforçar estrutura de atendimento aos visitantes
Foto: Arquivo Atos

Editais Proclamas - Pindamonhangaba
Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEAN PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
sistemas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Guarujá-SP, no dia
08 de abril de 1993, residente e domiciliado Rua Madalena, nº 72, Parque das Nações,
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO e GELZA
DIAS PEREIRA SANTOS.
GABRIELE PIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
março de 1994, residente e domiciliada Rua Madalena, nº 72, Parque das Nações,
Pindamonhangaba SP, filha de RENATA DOS SANTOS REIS. 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, 05 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WANDER MARTINS DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão inspetor
de qualidade, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pitangueiras-SP,
no dia 30 de maio de 1996, residente e domiciliado Rua Dona Gabriela de Barros
Lessa, nº 448, Lessa, Pindamonhangaba SP, filho de WANDER MARTINS DA SILVA
e SANI PURCINO DOS SANTOS MARTINS.
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de enfermagem, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de março de 1997, residente e domiciliada Rua
Severino da Silva Lopes, nº 104, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de
ARNALDO THEREZA DE OLIVEIRA e TERESA APARECIDA BENEDITO DE
OLIVEIRA. 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, 05 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ISAAC NOCERA AGOSTINHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
assistente de transportes, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em
Santos-SP, no dia 22 de janeiro de 1987, residente e domiciliado Rua Tung a Chih, nº 186,
Jardim Regina, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de ROBERTO AGOSTINHO
DOS SANTOS e ELIANA APARECIDA NOCERA AGOSTINHO DOS SANTOS.
ANA CLARA NARDES TAVARES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de setembro de 1999, residente e domiciliada Rua José Tineo Viva, nº 130, Vila
Verde, Pindamonhangaba SP, filha de ADEMIR TAVARES e ELIANA CONCEIÇÃO
NARDES. 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, 05 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WENDEL EDUARDO VITORINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 16 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 01 de novembro de 2004, residente e domiciliado Rua Tenente Dilermando
de Oliveira Cornetti, nº 63, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO
DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA e DIJANAINA APARECIDA VITORINO.
ANA ELIZA DE JESUS TANGLIETTI, de nacionalidade brasileira, profissão baba,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de abril de 2002, residente e domiciliada Rua Tenente Dilermando de Oliveira
Cornetti, nº 63, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JAIR RODRIGO DE
BARROS TANGLIETTI e ANDRÉIA REGINA DE JESUS. Apresentaram os documentos
I, II, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ CARLOS ALVES FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy, estado
civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de
junho de 1984, residente e domiciliado Rua Doutor Eugênio Fortes Coelho, nº 352,
Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS ALVES e MARLI
AUXILIADORA MARCONDES PIMENTA ALVES.
DÉBORAH ADRIANE DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 05 de janeiro de
1995, residente e domiciliada Rua Doutor Eugênio Fortes Coelho, nº 352, Bosque da
Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ROBERTO DE PAULA e GIOVANA
DA SILVA SANTOS DE PAULA. 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, 06 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SERGIO REZENDE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
professor, estado civil divorciado, de 58 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 22 de janeiro de 1963, residente e domiciliado Rua Capitão José Alves
Beraldo Filho, nº 274, Agua Preta, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO NOBREGA
DE OLIVEIRA e MARIA OSCARINA REZENDE DE OLIVEIRA.
LUCYANE CRISTINE PINTO GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil divorciada, de 42 anos de idade, nascida em PindamonhangabaSP, no dia 24 de dezembro de 1978, residente e domiciliada Rua Capitão José Alves
Beraldo Filho, nº 274, Agua Preta, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO LUIZ
ARAUJO GUIMARÃES e MARIA APARECIDA PINTO. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KLAUS WAGNER VON GAL, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado
civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no dia 16 de agosto
de 1985, residente e domiciliado Rua Doutor Miguel de Godoy Moreira e Costa, nº 80,
Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de WALTER CURT VON GAL e MARIA
APARECIDA JORIO RODRIGUES VON GAL.
LARA GOUVÊA GERTH, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
janeiro de 1988, residente e domiciliada Rua Guaratinguetá, nº 229, Residencial
Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de REINALDO RIBEIRO GERTH e MARIA DE
FATIMA GOUVÊA GERTH. 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, 06 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS AURÉLIO DA SILVA CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão
metalurgico, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 17 de junho de 1998, residente e domiciliado Rua Manoel Antonio Moraes,
nº 51, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de MARCIO RODRIGUES DE CASTRO
e OBEDE CAITANO DA SILVA CASTRO.
ANA FLÁVIA DE MELO MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgica,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de maio de 2000, residente e domiciliada Rua Manoel Antonio Moraes, nº 51,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filha de VALDIR CORREA MARTINS e GICÉLIA
CRISTINA DE MELO MARTINS. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO ALEX CORDEIRO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autonomo,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de setembro de 1992, residente e domiciliado Rua Monsenhor Claro, nº 454,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA e
JUDITE CORDEIRO SILVA.
ANDREIA EFIGENIO ANDRADE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
agente de saúde, estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de abril de 1985, residente e domiciliada Rua Doutor
Fontes Júnior, nº 102, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO ANDRADE
DA SILVA e VALÉRIA CRISTINA EFIGENIO. 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, 07 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALISON HENRIQUE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão lubrificador de
veículos automotores, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de abril de 2000, residente e domiciliado Rua Mogi
das Cruzes, nº 260, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de DOMINGOS VIEIRA
DA SILVA NETO e ANA AMELIA ROSARIO DA SILVA.
BRENDA SIQUEIRA GONZAGA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de junho de 2001, residente e domiciliada Rua Mogi das Cruzes, nº 260, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filha de LUIS FERNANDO GONZAGA e SIRLEI DE
FATIMA SIQUEIRA. 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, 07 de outubro de 2021.

A Matriz de São Miguel Arcanjo, em Piquete, que deve fomentar os planos para o turismo religioso com elevação à Santuário Diocesano
Lucas Barbosa
Piquete

Após a Diocese de Lorena
anunciar na última semana
a elevação da Paróquia São
Miguel Arcanjo de Piquete à
condição de Santuário Diocesano, a Prefeitura busca
aproveitar a oportunidade
para fomentar o turismo
religioso. Com a ascensão,
a expectativa do Executivo
é que ocorra um aumento
considerável no fluxo visitantes ao munícipio.

O anúncio de elevação
foi realizado pelo bispo da
Diocese de Lorena, dom Joaquim Wladimir Lopes, no
último dia 29, data em que
é comemorado o dia de São
Miguel Arcanjo.
Erguida em 1970 para
homenagear o santo padroeiro da cidade, a Matriz de
São Miguel Arcanjo fica na
rua Coronel Luiz Relvas, na
região central do munícipio.
De acordo com o secretário de Turismo e Cultura
de Piquete, Rodrigo Nunes,
a Prefeitura estuda promo-

Editais Proclamas - Pindamonhangaba
Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDWIN CAMARGO PINHO, de nacionalidade brasileira, profissão funcionario publico,
estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em Foz do Iguaçu-PR, no dia
17 de outubro de 1978, residente e domiciliado Rua Benedito César de Araújo, nº 11,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de EVARISTO PINHO e ODALINA DE
CAMARGO PINHO.
LEONICE DE OLIVEIRA BÁU, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora,
estado civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 03 de julho
de 1981, residente e domiciliada Rua Maria Baruki Samahá, nº 100, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO FERREIRA BÁU e MARIA DE LOURDES
DE OLIVEIRA BÁU. 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, 07 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO DAS CHAGAS NETTO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
produção, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no
dia 27 de janeiro de 1983, residente e domiciliado Rua Gonçalo Batista, nº 71,
Residencial Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de CLODOMIL DAS CHAGAS e
CARMEN LUCIA SOARES DAS CHAGAS.
FRANCISCA DANIELA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Santo Antônio de Jesus-BA, no dia 06 de
novembro de 1990, residente e domiciliada Rua Gonçalo Batista, nº 154, Residencial
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA e
MARIA DAS DORES OLIVEIRA. 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, 08 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURO SERGIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de fevereiro de 1982, residente e domiciliado Rua Francisco Ivan Teixeira, nº 283,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL DOS SANTOS e CENILDA
MALAQUIAS DE FREITAS SANTOS.
CAMILA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
cozinha, estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em PindamonhangabaSP, no dia 22 de outubro de 1982, residente e domiciliada Rua Francisco Ivan
Teixeira, nº 283, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de IRACEMA DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO OTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
representante comercial, estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de agosto de 1981, residente e domiciliado Rua
Antonio Augusto Rodrigues, nº 55, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de
OTAVIO TEODORO DA SILVA SANTOS e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS.
CAMILA KOIDE MONTEIRO GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, profissão
advogada, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em PindamonhangabaSP, no dia 12 de junho de 1989, residente e domiciliada Rua João Livramento, nº
1270, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS MONTEIRO GUIMARÃES
e ADRIANA KOIDE MONTEIRO GUIMARÃES. Apresentaram os documentos I, III e
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponhao na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBSON FERREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão telecomunicação,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 01 de
novembro de 1992, residente e domiciliado Rua Luiz Flávio Marcondes de Oliveira, nº
263, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de MILTON CARDOSO
DOS SANTOS e GISLAINE FERREIRA NERI DOS SANTOS.
GABRIELA FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de dezembro de 1997, residente e domiciliada Rua Luiz Flávio Marcondes de
Oliveira, nº 263, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de SILVIO
FERREIRA DA COSTA e SANDRA REGINA DE OLIVEIRA COSTA. 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, 08 de outubro de 2021.

ver melhorias no entorno
do templo, buscando uma
melhor estrutura para os
turistas e fiéis de Piquete.
“Já que a Matriz de São
Miguel Arcanjo fica bem
próxima ao Recinto Municipal de Festas, estamos
analisando a possibilidade
de construir um ponto de
acesso entre os locais, como
uma passarela. Nossa ideia
é que o recinto ofereça a
estrutura necessária, como
estacionamento e sanitários
aos peregrinos que virão ao
novo santuário”.

Nunes destacou que a
elevação da Paróquia São
Miguel Arcanjo à condição
de Santuário Diocesano
representa um importante
reforço para o setor turístico de Piquete, já que a
cidade deverá atrair fiéis
de todo o país que visitam
a região, que conta com relevantes atrativos religiosos
como o Santuário Nacional
de Aparecida, o Santuário
e Circuito de Frei Galvão,
em Guaratinguetá, e a comunidade Canção Nova, em
Cachoeira Paulista.

G. R. C. E. S. UNIDOS DA TAMANDARÉ

RUA PAISSANDU Nº 250 – CENTRO - GUARATINGUETÁ – SP - C.N.P.J. Nº 60.130.655 / 0001 – 06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Deliberativo do G. R. C. E. S. UNIDOS DA
TAMANDARÉ, faz saber que, estão convocados todos os Associados para a
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que fará realizar em sua sede social
sito à Rua Paissandu nº. 250, Centro de Guaratinguetá, São Paulo no próximo
dia 28 de outubro de 2021, às 18:30 horas em primeira convocação e às 19:30
horas em segunda convocação com qualquer número de Associados, para a
ORDEM DO DIA:

- Aprovação das alterações do Estatuto da entidade.
A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA se fará realizar nos moldes
determinados pelos Artigo 34º § 7º; Artigo 35º § 1º; e do Artigo 64º § 1º do
Estatuto desta Entidade.
Guaratinguetá, 07 de outubro de 2021.
José Cosenza Barletta Neto
Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL COMMAM Nº 001/2021 de 08 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a atualização do cadastro e a indicação dos representantes das entidades
e segmentos especificados no incisos I e II do art. 3º da Lei Municipal nº 3.056/2005. E
dispõe sobre a convocação de assembleia de eleição para a nova composição do Conselho
Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – COMMAM, do município de Lorena, São
Paulo, no uso das atribuições e competências que lhe conferem a Lei Municipal nº 3.056/2005
e o Decreto Municipal nº5.980/2010, convoca as entidades e segmentos especificados nos
incisos I e II do art. 3º da Lei Municipal nº 3.056/2005 com as seguintes finalidades:
DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Art.1º - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente as entidades e
segmentos especificados no incisos I e II do art.3º da Lei Municipal nº3.056/2005 deverão
realizar a atualização de seu cadastro, mediante preenchimento de ficha de atualização de
cadastro que estará disponível junto à Secretaria Executiva ou à Presidência do COMMAM.
DA INDICAÇÃO DOS REPRESENTATES
Art.2º - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente as entidades e segmentos
especificados nos incisos I e II do art.3º da Lei Municipal nº3.056/2005 deverão realizar, por
escrito, a indicação dos seus representantes (titular e suplente) junto à Secretaria Executiva
ou à Presidência do COMMAM.
DA CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO
Art.3º - As entidades e segmentos especificados nos incisos I e II do art. 3º da Lei Municipal
nº3.056/2005, que realizarem a atualização de cadastro e a indicação dos seus representantes
na forma dos artigos anteriores, serão convocados para a assembleia de eleição para a
composição do COMMAM.
Art.4º - Os representantes que comparecerem à assembleia da eleição deverão fornecer seus
dados para credenciamento no ato da chegada.
Art.5º - Caso os representantes que comparecerem à assembleia de eleição não sejam os
candidatos titulares ou suplentes anteriormente informados pela entidade na forma do art.2º
deste edital, deverão estar munidos de procuração simples da instituição que representa.
Art.6º - A assembleia de eleição será presidida pela comissão eleitoral nomeada pelo COMMAM.
Art.7º - Em cada segmento, as entidades presentes indicarão o(s) eleito(s) a ocupar a vaga de
conselheiro, respeitados os limites previstos nos incisos I e II do art. 10º do Decreto Municipal
nº5.980/2005.
Art.8º - Finda a eleição, a comissão eleitoral realizará a nomeação dos novos membros para
o mandato de 2 (dois) anos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.9º - A Secretaria Executiva do COMMAM atenderá na Secretaria do Meio Ambiente do
Município de Lorena – SEMEAR, situada na Rua Comendador Custódio Vieira, 333, Centro,
Lorena, das 8:00h às 17:00h, de segunda à sexta-feira, telefone (12)3157-2619.
Art.10º As dúvidas e controvérsias acerca do presente edital serão sanadas mediante consulta
à comissão eleitoral.
Lorena, 08 de outubro de 2021
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Cruzeiro aposta em agenda do Estado para
iniciar obras do Hospital Regional até maio
Plano regional deve ser divulgado no próximo dia 15; cidade teme interrupções pelo período eleitoral
Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Cruzeiro segue na expectativa de iniciar as obras
do Hospital Regional no
primeiro semestre de 2022.
O Estado e o Município definiram a data para entrega do
Plano Assistencial de Saúde
e prazos para ordem de serviço. Anunciado em maio,
o projeto deve contar com

aproximadamente R$ 100
milhões em investimentos
para ofertar cerca de 170
leitos à região.
Após uma nova reunião
com o governador João Doria
(PSDB), representantes do
Estado, prefeitos da RMVale
(Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte) pelo Codivap (Consórcio
de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Mantiqueira),

o prefeito Thales Gabriel
Fonseca (PSD) tem até o dia
15 deste mês para receber o
Plano Assistencial de Saúde
da região para compor o
projeto executivo e toda a
parte de engenharia do empreendimento.
No mesmo dia deve ser
anunciado o Tripé da Saúde,
com o fortalecimento das
santas casas de Lorena e
Guaratinguetá.
De acordo com Fonseca, o

prédio seguirá o modelo do
hospital de Registro e contará com 15 mil m² de área
construída em torno sete
andares e 168 leitos. “Foram
deliberadas algumas frentes
de trabalho. A primeira delas
para agora final de setembro,
que é a Procuradoria do Estado de São Paulo na transferência do imóvel (Recinto de
Exposições) da secretaria de
Agricultura para a Saúde”, explicou o chefe do Executivo,

ao afirmar que já receberam
documentos com parecer
favorável à transferência.
Com foco no período eleitoral e nos possíveis entraves, os trabalhos seguem
para a abertura do processo
licitatório até o fim do ano e
a ordem de serviço até maio.
“O prazo fatal para colocar
na rua o processo licitatório
é o mês de janeiro. Então nós
podemos contar com três
meses, que está sendo um

prazo bem longo até ter o
processo, recursos e a assinatura do contrato”, frisou.
Para não sofrer interrupções durante o processo eleitoral, as expectativas são de
que a ordem de serviço seja
emitida até o dia 22 de maio.
As obras devem contar
com um prazo de 24 a 30
meses para conclusão. Já a
entrega dos leitos e serviços deve ser feita de forma
gradativa.

Apae inaugura Centro de Integração em Lorena
Local conta com horta cuidada pelos alunos assistidos, que poderão repassar ensinamentos e cuidados aos visitantes
Lucas Barbosa
Lorena

A Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais)
de Lorena inaugurou um
Centro de Integração Rural
no bairro Vila Hepacaré. A
iniciativa busca incentivar os
231 assistidos pela entidade
a terem mais contato com a
sociedade e a natureza.
Além das presenças do prefeito Sylvio Ballerini (PSDB)
e da presidente da Apae de
Lorena, Sayma Zeraick, a cerimônia de inauguração realizada na última quinta-feira
(30) teve as participações do
ouvidor da Feapaes (Federação das Apaes do Estado de
São Paulo), Aires Brum, e de
autoridades municipais.
De acordo com Sayma, o
Centro de Integração Rural
contará com uma horta que
será cuidada pelos próprios
alunos da Apae. O local será
aberto ao público, possibilitando que os assistidos
possam ensinar os visitantes
sobre as formas de plantio

de diversos tipos de legumes
e verduras. A expectativa da
associação é que os trabalhos contribuam para que
os deficientes intelectuais
tenham uma maior interação
com a sociedade e desenvolvam diversas habilidades,
como a oratória.
Além de idosos das casas
de repouso da região, o
Centro de Integração Rural
deverá em breve receber
a visita de estudantes das
redes pública e privada de
ensino. “Nossa ideia é que
este contato quebre também
barreiras e preconceitos, já
que ele mostrará que os assistidos pela Apae possuem
totais condições de ensinarem algo importante para
outras pessoas. Certamente,
esta experiência de interação será benéfica, incentivando todos a conviverem
melhor com as diferenças”,
destacou Sayma.
A presidente da Apae de
Lorena explicou ainda que
parte dos alimentos produzidos na horta serão destinados à venda, possibilitando

a captação de recursos para
a manutenção dos diversos
serviços de apoio prestados
pela entidade, que atende
231 pessoas com deficiência
intelectual.
Além de repasses estaduais e municipais, que de
acordo com a Prefeitura
atingiram R$ 1,6 milhão
no primeiro semestre deste
ano, a Apae mantém suas
atividades graças a doações
de empresas e pessoas físicas. “A pandemia nos afetou
muito, já que infelizmente
o número de doações caiu
consideravelmente. Porém,
continuamos desenvolvendo
diversas ações para conseguirmos recursos. Apesar
destas adversidades, seguimos nossa missão em Lorena
e em breve implantaremos
um centro de apoio aos
autistas”.
Apoio – Atuando há mais
de quatro décadas em Lorena, a Apae oferece atendimento educacional especializado para pessoas com
deficiência intelectual de
todas as faixas etárias. Além

Prefeitura de Canas aposta na
participação de artistas para
retomada da cultura e turismo
Rafaela Lourenço
Canas

Com o foco na retomada
pós-pandemia, a diretoria de
Cultura e Turismo de Canas
abriu um cadastramento
para identificar os artesãos e
artistas da cidade. A medida
tenta estreitar laços e absorver ideias para o calendário
festivo de 2022, além de reforçar as buscas pelo título de
MIT (Município de Interesse
Turístico).
Para retomar as festas e
atrações culturais, o Município aposta na participação dos artesãos, artistas e
agentes culturais para as
discussões sobre o tema. De
acordo com a diretora de
Cultura e Turismo, Vera Silva,
as mais diversas áreas como
de artesanato, dança, música
e teatro podem ser inscritas.
Após o período de cadas-

tros, a Prefeitura pretende
reunir todos os inscritos na
Casa da Cultura, até o início
de novembro, para juntos
discutirem as diretrizes para
o primeiro evento pós-flexibilizações da pandemia da
Covid-19: o Natal de Luzes.
“A necessidade de estreitarmos esses laços é também
para reativarmos o Comtur
(Conselho Municipal de Turismo), e que a gente possa
também fazer a readequação
do Plano Diretor de Canas no
Turismo, que é de 2018, para
que assim possamos pleitear
em março de 2022 o MIT”,
salientou Vera.
Os interessados no cadastro
cultural podem acessar o
formulário no site oficial do
governo, canas.sp.gov.br, se
cadastrar pelo e-mail culturaeturismo@canas.sp.gov.br
ou pessoalmente na diretoria,
que funciona no Ginásio de
Esportes Benedito Romeu

Zanin, localizado à rua José
Isalino, na “Quadra de Esportes”, de segunda a sexta-feira,
das 9h às 12h e das 13h às
16h. O prazo seguirá até o
final deste mês.
Quanto aos projetos a médio e longo prazo, a cidade já
conta com o Comtur, composto por dois terços da sociedade civil e um terço do poder
público, que está passando
por uma reformulação para
uma nova eleição. “Está em
andamento essa revisão do
Plano Diretor para fazermos
ainda em outubro a primeira
reunião ordinária de eleição
dos novos membros, e assim possamos avançar para
pleitear o MIT”, concluiu a
diretora.
Na região, cidades como
Cruzeiro e Cachoeira Paulista
são MIT’s e recebem anualmente, mediante prestação de
contas, os respectivos recursos para fomentar o turismo.

de alimentação e apoio psicológico, a entidade também
desenvolve atividades de
integração e lazer.
Os moradores de Lorena
e região interessados em
realizar doações para a Associação podem entrar em
contato através do telefone
(12) 3159-3550 ou também
ir conhecer a sede, localizada
à rua Wenceslau Brás, nº
300, no Cidade Industrial.

Fotos: Reprodução

Sylvio Ballerini na inauguração do centro de integração da Apae
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 269/2021 - PE Nº 13/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento
ao Pregão Eletrônico acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei Federal
n° 10.520/02, Lei Complementar n°123/06 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é
o Registro de Preços para a aquisição de medicamentos da Atenção Básica, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão
do Contrato e da respectiva Ata de Registro de Preços.
EMPRESA: A. D. DAMINELLI EIRELI EPP - CNPJ: 10.749.758/0001-80
Vencedor do item: 48, 54, 94, 99, 100, 130, 136, 138, 158, 182, 212, 246, 313, 314, 320, 323, 324 e 350.
Valor Total: R$ 58.764,00 (Cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais).
EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.260.846/0001-87
Vencedor do item: 227
Valor Total: R$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais).
EMPRESA: ART VITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 09.340.228/0001-03
Vencedor do item: 213, 214, 225, 226, 357 e 358
Valor Total: R$ 83.040,00 (Oitenta e três mil e quarenta reais).
EMPRESA: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 14.112.327/0001-60
Vencedor do item: 35.
Valor Total: R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais).
EMPRESA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME - CNPJ: 13.085.369/0001-96
Vencedor do item: 224, 300, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 388 e 403.
Valor Total: R$ 21.240,60 (Vinte um mil duzentos e quarenta reais e sessenta centavos).
EMPRESA: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70
Vencedor do item: 03, 47, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 135, 139, 141, 157, 161, 181, 207, 223, 251, 255,
263, 285, 289, 293, 299, 305, 321, 331, 337 e 359.
Valor Total: R$ 292.166,70 (Duzentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e seis reais e setenta
centavos).
EMPRESA: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI CNPJ: 24.586.988/0001-80
Vencedor do item: 15, 16, 22, 26, 32, 34, 42, 62, 66, 67, 68, 76, 88, 117, 118, 120, 146, 148, 152, 159,
160, 166, 167, 169, 170, 177, 178, 179, 180, 184, 192, 201, 216, 217, 218, 238, 239, 240, 242, 243,
244, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 275, 276, 280, 284, 288, 292, 298, 302, 306, 308, 332, 338, 340,
348, 362, 366, 368, 392, 398, 399, 400, 404 e 418.
Valor Total: R$ 286.709,95 (Duzentos e oitenta e seis mil setecentos e nove reais e noventa e cinco
centavos).
EMPRESA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - CNPJ: 01.140.868/0001-50
Vencedor do item: 49, 191, 245, 247, 249 e 269
Valor Total: R$ 142.200,00 (Cento e quarenta e dois mil e duzentos reais).
EMPRESA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. CNPJ: 55.309.074/0001-04
Vencedor do item: 89, 107, 121, 297, 363 e 407.
Valor Total: R$ 18.939,75 (Dezoito mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).
EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91
Vencedor do item: 09, 39, 41, 43, 61, 101, 119, 145, 149, 171, 173, 189, 203, 205, 211, 215, 261 e 291.
Valor Total: R$ 176.692,50 (Cento e setenta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta
centavos).
EMPRESA: DROGAFONTE LTDA CNPJ: 08.778.210/0001-26
Vencedor do item: 113, 137, 309 e 361
Valor Total: R$ 21.810,00 (Vinte e um mil oitocentos e dez reais).
EMPRESA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.027.894/0007-50
Vencedor do item: 195, 273, 295 e 319
Valor Total: R$ 20.055,00 (Vinte mil cinquenta e cinco reais).
EMPRESA: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 23.312.871/0001-46
Vencedor do item: 397 e 405
Valor Total: R$ 2.151,00 (Dois mil, cento e cinquenta e um reais).
EMPRESA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA
CNPJ: 08.231.734/0001/93
Vencedor do item: 109, 111, 165, 237, 241, 259, 349 e 417.
Valor Total: R$ 66.373,20 (Sessenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e vinte centavos).
EMPRESA: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.047.164/0001-53
Vencedor do item: 231, 233, 235, 303 e 317
Valor Total: R$ 217.080,00 (Duzentos e dezessete mil e oitenta centavos).
EMPRESA: GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.547.190/0001-80
Vencedor do item: 198, 277 e 278.
Valor Total: R$ 18.300,00 (Dezoito mil e trezentos reais).
EMPRESA: INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP CNPJ: 24.614.797/0001-85
Vencedor do item: 143, 229 e 287
Valor Total: R$ 12.165,00 (Doze mil cento e sessenta e cinco reais).
EMPRESA: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP
CNPJ: 21.940.274/0001-30
Vencedor do item: 17, 18, 19, 20, 104, 105, 106, 123, 124, 153, 154, 232, 234, 236, 304, 316, 318 e 364.
Valor Total: R$ 199.917,10 (Cento e noventa e nove mil novecentos e dezessete reais e dez centavos).
EMPRESA: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 35.250.918/0001-73
Vencedor do item: 10, 40, 50, 52, 78, 90, 96, 98, 116, 133, 220, 228, 248, 250, 254, 274, 290, 296,
322, 343, 344, 346 e 360.
Valor Total: R$ 198.995,00 (Cento e noventa e oito mil novecentos e noventa e cinco reais).
EMPRESA: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
CNPJ: 27.600.270/0001-90
Vencedor do item: 56, 70, 114, 162, 168, 172, 204, 208, 286 e 312.
Valor Total: R$ 44.703,00 (Quarenta e quatro mil setecentos e três reais).
EMPRESA: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA CNPJ: 07.752.236/0001-23
Vencedor do item: 151, 193 e 345
Valor Total: R$ 49.080,00 (Quarenta e nove mil e oitenta reais).
EMPRESA: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 30.754.325/0001-20
Vencedor do item: 125, 126, 150, 188 e 222
Valor Total: R$ 28.235,00 (Vinte e oito mil duzentos e trinta e cinco reais).
EMPRESA: N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA ME - CNPJ: 16.838.363/0001-30
Vencedor do item: 02, 04, 06, 23, 24, 37, 38, 45, 58, 92, 103, 127, 128, 163, 164.
Valor Total: R$ 98.405,50 (Noventa e oito mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos).
EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 28.123.417/0001-60
Vencedor do item: 79 e 115.
Valor Total: R$ 35.580,00 (Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta reais).
EMPRESA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73.856.593/0001-66
Vencedor do item: 01, 05, 07, 21, 27, 29, 51, 53, 55, 57, 63, 155, 197, 253, 257, 271, 279, 281, 283,
307, 315, 335, 339 e 347.
Valor Total: R$ 409.237,50 (Quatrocentos e nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
EMPRESA: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME
CNPJ: 25.101.524/0001-08
Vencedor do item: 11, 12, 13, 14, 71, 72, 131, 132, 199, 200, 267, 268, 329, 330, 385 e 386.
Valor Total: R$ 64.112,00 (Sessenta e quatro mil cento e doze reais).
EMPRESA: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 29.196.670/0001-07
Vencedor do item: 60, 74, 108, 122, 202 e 206.
Valor Total: R$ 10.507,00 (Dez mil quinhentos e sete reais).
EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.847.630/0001-10
Vencedor do item: 25, 31, 33, 59, 69, 73, 75, 87, 129, 147, 183, 187, 219, 221, 301, 311, 365, 367, 383,
387, 389, 391, 395, 409, 411, 421 e 425.
Valor Total: R$ 130.819,50 (Cento e trinta mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos).
EMPRESA: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CNPJ: 35.959.514/0001-53
Vencedor do item: 08, 28, 30, 64, 102, 112, 134, 140, 142, 156, 174, 190, 256, 270, 282, 294, 336,
354, 390, 410, 412 e 426.
Valor Total: R$ 107.350,00 (Cento e sete mil trezentos e cinquenta reais).
EMPRESA: VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 01.857.076/0001-09
Vencedor do item: 65, 97, 209 e 353.
Valor Total: R$ 48.486,00 (Quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais).
EMPRESA: VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR, REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 12.419.620/0001-49
Vencedor do item: 44, 46, 80, 82, 84, 86, 110, 144, 196, 210, 230, 333 e 334.
Valor Total: R$ 53.768,00 (Cinquenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais).
EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA CNPJ: 64.533.797/0001-75
Vencedor do item: 36, 194, 272 e 310
Valor Total: R$ 11.390,00 (Onze mil trezentos e noventa reais).
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS
Pregão Eletrônico nº 13/2021 – Processo nº 269/2021
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens 175, 176, 185, 186, 252,
325, 326, 327, 328, 341, 342, 351, 352, 355, 356, 369, 370, 373, 374, 381, 382, 384, 393,
394, 396, 401, 402, 406, 408, 413, 415, 414, 416, 419, 420, 422, 423 e 424 do presente
certame, cujo objeto é registro de preços para aquisição de medicamentos da Atenção
Básica, tendo em vista o ocorrido conforme informado na Ata de sessão pública e relatórios
do Pregão Eletrônico onde estes itens foram fracassados ou desertos.
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada
à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2021

Águas Piquete orienta sobre
consumo consciente de água
Da Redação
Piquete

Segundo a Organização
das Nações Unidas (ONU),
nos últimos 100 anos a
população mundial praticamente quadruplicou, atingindo a marca de 7 bilhões
atuais. No mesmo período,
o consumo de água cresceu
seis vezes.
Com o aumento do consumo e a diminuição das chuvas, os reservatórios de água
no país estão instáveis, tornando assim indispensável o

uso de práticas conscientes.
Dados da ONU indicam que
o brasileiro usa, em média
166 litros de água por dia,
sendo que o recomendado é
de 110 litros por habitante/
dia para atender as necessidades básicas.
A Águas Piquete, concessionária de abastecimento de
água do município e empresa
do grupo Iguá recomenda
e orienta a população com
dicas de consumo consciente:
Manter a torneira fechada
ao escovar os dentes, fazer a
barba e ao ensaboar a louça;

A Prefeitura Municipal de CRUZEIRO torna pública a abertura de inscrições para o
PROCESSO SELETIVO Nº 2/2021, visando à formação de Cadastro de Reserva para a
função de Professor, Instrutor e Técnico em Desenvolvimento Escolar – TDE. As inscrições
serão efetuadas no período de 09 a 22 de outubro de 2021, exclusivamente através do site
www.publiconsult.com.br. A Prova Objetiva será realizada no Município de CRUZEIRO/SP,
com data de aplicação prevista para o dia 07 de novembro de 2021 (domingo). A versão
integral do EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES estará disponível para consulta no
quadro de avisos da Secretaria Municipal de Educação de CRUZEIRO e nos sites www.
publiconsult.com.br e www.cruzeiro.sp.gov.br, sendo ainda publicado de forma resumida
no Jornal Atos (https://jornalatos.net/) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (http://
www.imprensaoficial.com.br/) .
Cruzeiro, 09 de outubro de 2021.
THALES GABRIEL FONSECA
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 PROCESSO 353/2021
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 ata de registro de preço para
aquisição de material hospitalar para as Unidades de Saúde pelo período de 12 meses,
que do dia 08 de outubro de 2021 a 25 de outubro de 2021 até às 07:00h (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 25 de outubro de 2021 às 07:30h (Horário de Brasília) e o Início da
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 08:00h do dia 25 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.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 PROCESSO 347/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é aquisição de canetas de alta rotação
para atender aos Centros Odontológicos I e II, e Unidades de Saúde do município, que do
dia 07 de outubro de 2021 a 22 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 22 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 22 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.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 169/20 – TP 24/20 – Processo Licit. 378/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: KARAJÁ CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
CNPJ: 12.476.090/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a supressão no valor
de R$ 877,24 (oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) e o acréscimo
no valor de R$ 8.028,49 (oito mil, vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) ao
Contrato n° 169/20, decorrente do Processo Licit. n° 378/20, TP n° 24/20, firmado em
01/10/20, nos termos previstos em sua cláusula 1.3.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8666/93, e na cláusula
1.1 do contrato original, ficam acrescidos 4,121% (quatro inteiros, cento e vinte e um
milésimos por cento), equivalentes a R$ 7.151,25 (sete mil, cento e cinquenta e um reais
e vinte e cinco centavos) ao valor global do contrato, destinados a alteração quantitativa.
CLÁUSULA TERCEIRA: A cláusula 5.1 do contrato n° 169/20 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“5.1 – O valor global para execução do objeto deste contrato é de R$ 180.682,94 (cento
e oitenta mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), daqui por
diante denominado “Valor Contratual”.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2021
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROC. Nº 288/2021 - PE Nº 14/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados
para o atendimento ao Pregão Eletrônico acima referido, registrados em atas juntadas
aos autos, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02, Lei Complementar n°123/06 e Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de material esportivo
para treinamentos, aulas e iniciação esportiva, para utilização em atividade de fitness e
recreativos, como em eventos esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena
(SEL), o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das
empresas vencedoras, com a emissão do Contrato com a respectiva Nota de Empenho.
EMPRESA: AW SPORTS EIRELI EPP - CNPJ: 16.903.888/0001-02
Vencedor do item:11,19,31,67,68,69,87a92,98,99,100,132,133.
Valor Total: R$ 9.385,90 (Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).
EMPRESA: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ: 19.444.651/0001-07
Vencedor do item:14,15,142a149.
Valor Total: R$ 3.471,40 (Três mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos).
EMPRESA: RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 32.421.390/0001-60
Vencedor do item:47,48,65,66,70,71,79,80,83,84,85,86,94,95,106,107,114,117,118,125
a 131,134,135,136,137,151.
Valor Total: R$ 10.947,80 (Dez mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).
EMPRESA: RICARDO MARQUES ALVES – ME - CNPJ: 15.053.338/0001-89
Vencedor do item:
01,02,05a10,12,13,16,17,18,20,21,22,23,26,28,29,32a40,43,44,49a 60,61,62, 63, 64, 73
a 78,81,82,93,96,97,101a105,108,109,110,112,113,138,139,140,141, 150.
Valor Total: R$ 39.501,10 (Trinta e nove mil, quinhentos e um reais e dez centavos).
EMPRESA: RODRIGO TOLOSA RICO – EPP CNPJ: 00.868.882/0001-01
Vencedor do item:
03,04,24,25,27,30,41,42,45,46,72,111,115,116,119,120,121,122,123,124
Valor Total: R$ 21.108,00 (Vinte um mil cento e oito reais).
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021

Tomar banhos curtos;
Evitar duchas de alta pressão;
Se tiver piscina, cubra-a
com uma capa quando não
estiver usando. As piscinas
podem perder até 90% de
sua água em um mês devido
a evaporação;
Usar a vassoura para limpar o quintal, a calçada ou
as áreas, evitando ligar a
mangueira;
Usar balde e um pano para
limpar o carro;
Prestar atenção e consertar
eventuais vazamentos na
sua casa;
Evitar lavar roupa muitas
vezes durante a semana.
De acordo com o diretor
operacional da Águas Piquete, Sérgio Bovo “na cidade de
Piquete não há falta de abastecimento e o consumo está
dentro do padrão, porém, é

necessária a conscientização
de todos, afinal a água é vital
para a saúde.
Visando a conservação do
meio ambiente e zelando
pela qualidade de vida dos
cidadãos, a Águas Piquete
possui metas relevantes
como o comprometimento
com a redução de perdas,
mantendo bons índices, monitoramento da água em todo
o ciclo, acompanhamento do
risco de escassez e incentivo
as boas práticas de consumo
consciente junto à população. Essa agenda faz parte
do plano estratégico SERR
de Sustentabilidade da Iguá
que contempla a Segurança
Hídrica, Eficiência na gestão
do ciclo da água, Responsabilidade na coleta e tratamento
de esgoto, e Respeito às
pessoas

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de
Lorena, o PREGÃO PRESENCIAL N°05/CPL/2021, do tipo menor preço global, para
contratação de empresa para fornecimento e instalação de persianas para todo o prédio
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 26/10/2021, 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.
PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 049/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de Restauros e
Implantação no pavimento e sinalizações na Avenida João Mendes, Rua Antônio Moreira
Silva, Rua José Bueno e Rua da Quadra, no Bairro Vila Marina em Silveiras/SP, com o
fornecimento de material e mão de obra, conforme descrição constante do Termo de
Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia
27/10/2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira
Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data
às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL na
íntegra está à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço
www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 08 de outubro de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 320/2021-SUP;
6658/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na contratação de serviço de certificado digital e-CPF A3, para atender as
necessidades da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano.
CONTRATADA: ELIAZER DO PRADO 97542431820 ME
CNPJ: 34.737.396/0001-76
DATA DA ASSINATURA: 08/10/2021

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 dos
próprios públicos e pontes rurais, 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: 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26,31,32,37,38,41,42,45,46,51,52,
57,58, 63,64,69,70,75,76,77,78,81,82,85,86,87,88,91,92,97,98,103,104,107,108,109,110
VALOR TOTAL: R$ 965.408,00 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oito
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/10/2021
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROC. Nº 304/2021 - PP Nº 28/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o
registro de preços para aquisição de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas,
pelo período de 12 meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e
autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão do Contrato e da
respectiva Ata de Registro de Preços.
EMPRESA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA EPP - CNPJ: 25.067.657/0001-05
Vencedor do lote: 01,01(cota reservada), 04,04(cota reservada), 05,05(cota reservada),
08,08(cota reservada), 12,12(cota reservada), 14,14(cota reservada)
Valor Total: R$ 146.037,29 (cento e quarenta e seis mil, trinta e sete reais e vinte e nove
centavos).
EMPRESA: SINÉZIO DE OLIVEIRA PINTO ME - CNPJ: 13.839.148/0001-66
Vencedor do lote: 06,06(cota reservada), 07,07(cota reservada), 09,09(cota reservada),
10,10(cota reservada), 13,13(cota reservada), 15,15(cota reservada)
Valor Total: R$ 474.281,76 (quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um
reais e setenta e seis centavos).
EMPRESA: SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 32.198.434/0001-34
Vencedor do lote: 02,02(cota reservada), 03,03(cota reservada), 11,11(cota reservada)
Valor Total: R$ 47.940,25 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais e vinte e
cinco centavos).
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021
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Saeg convoca devedores e retoma
corte de água em Guaratinguetá
Projeto da Prefeitura pedia revogação de lei que assegurava fornecimento na pandemia
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após o aval da Câmara
de Guaratinguetá, a Saeg
(Companhia de Água, Esgoto
e Resíduos) está liberada
para retomar o corte no
fornecimento de água para
pessoas que residam em casas de qualidade boa, ótima
e excelente. A aprovação
do projeto, elaborado pela
Prefeitura, revogou uma lei
criada no ano passado que
assegurava o abastecimento da população durante o
período de pandemia.
O PL estabelece novos
parâmetros para a proibição do corte ou suspensão
do fornecimento de água,
seguindo o período dos

decretos estabelecidos pelo
Governo do Estado de São
Paulo, que determinam o
tempo de quarentena. Uma
das justificativas para retomada do corte de água é o
aumento da inadimplência
da população, que gera um
saldo negativo de quase R$4
milhões à Companhia.
De acordo com a Saeg, são
mais de 1,2 mil casas com
contas atrasadas, sendo que
boa parte dos imóveis tem
atrasos acima de 12 meses.
“A Saeg necessita da receita
oriunda dos serviços por
ela prestados, sob pena de
comprometer a qualidade,
manutenção e continuidade de referidos serviços”
(trecho da justificativa, encaminhada ao Legislativo).
No plenário, a pauta con-

Hidrômetro em Guaratinguetá; conta de água é preocupação no Saeg após aumento de inadimplência

Isael anuncia parceria habitacional com
Gerdau para melhorias de mil moradias
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tou com aprovação total e
foi acatada de forma unânime. Com o aval do Legislativo, a Companhia terá que
convocar os contribuintes
inadimplentes e que não
se encaixem nos novos critérios estabelecidos para
a suspensão ou não do
fornecimento de água. Os
débitos devem ser pagos em
sessenta dias, com opção de
parcelamento.
O que muda? – Agora a
companhia pode suspender
o fornecimento de água
de contribuintes que não
fizerem as renegociações
e possuem débitos abertos,
desde que residam em casas de padrão considerável
bom, ótimo ou excelente.
Quem tem dívidas e mora
em imóveis residenciais com
padrão construtivo modesto, econômico e rústico não
sofrerão com os cortes, mas
precisam saldar os débitos.
Negociação – A Saeg inaugurou sua nova sede comercial, à rua Rafael Brotero,
nº 63, no Centro de Guaratinguetá. Acordos e renegociações de dívidas devem
ser feitos presencialmente
nesta sede da unidade.

Pinda inaugura
Ponto Rural
para orientação
a produtores

Famílias em vulnerabilidade social são beneficiadas em acordo entre Prefeitura e empresa Setor é foco de
Foto: Reprodução

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Em articulação inédita, a
Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou, nesta semana,
uma parceria com a Gerdau
para a construção de casas
para cerca de mil famílias, no
prazo de dez anos. A ação foi
anunciada pelo prefeito Isael
Domingues (PL).
O programa “Reforma que
Transforma” é um trabalho
elaborado pela Gerdau para
melhorias em moradias insalubres, a partir da identificação de cômodos de casas
com maior vulnerabilidade.
Segundo a empresa, as ações
são executadas com um kit
reforma, que entrega as obras
em sete dias, garantindo o controle do tempo e dos custos.
Os beneficiados também terão
acesso a um crédito subsidiado, com taxas de juros abaixo
do mercado para efetuar a
reforma (os recursos arreca-

Reunião entre representantes da Prefeitura e da Gerdau; parceria promete facilitar recuperação de moradias

dados retornarão ao projeto,
beneficiando outra família).
“O Reforma Que Transforma
foi estruturado a partir da
identificação de três problemas que cercam a habitação
no Brasil: obras sem assessoria
técnica, qualificação da mão
de obra e falta de acesso a
crédito”, garantiu o líder de
responsabilidade social da
Gerdau, Paulo Boneff.
Ao todo, o projeto deve investir R$ 40 milhões em doze
municípios de todo o país. Até
o fechamento desta matéria
a única cidade confirmada
com o benefício na RMVale
(Região Metropolitana do Vale
do Paraíba e Litoral Norte) é
Pindamonhangaba.
O prefeito afirmou que nesta
primeira etapa do programa,
com previsão de início em
2022, serão ofertadas duas
opções às famílias: linha de
crédito com baixa taxa de juros e também doação integral
da reforma, conforme os critérios de vulnerabilidade social.

Prefeitura de Caraguatatuba decide prorrogar
intervenção na Praiamar por mais dois meses
Próxima de completar seis meses, medida mantém restrições motivadas por apontamento de
falhas no atendimento ao passageiro e descumprimento de regras contra o novo coronavírus
Foto: Reprodução Praiamar

Bruna Silva
Caraguatatuba

Caraguatatuba anunciou,
nesta semana, a prorrogação por mais dois meses da
intervenção na empresa de
transporte público Praiamar.
A medida foi divulgada por
meio de decreto. A gestão dos
serviços da terceirizada está
sob tutela do Município desde
abril, após ordem judicial. A
empresa é alvo de reclamações
por problemas em cumprimento de cláusulas contrastivas,
judiciais e sanitárias.
A intervenção à Praiamar
teria duração de 180 dias, mas
devido ao andamento das apurações das reclamações, como
auditoria e ação fiscal, o prazo
não foi suficiente e, então,
prorrogado para que todos
os documentos necessários
fossem investigados.
Na época da intervenção,
a Prefeitura destacou que a
medida foi motivada pela decadência do serviço prestado pela
terceirizada, e que desde 2017

vem notificando e aplicando
multas na empresa devido ao
descumprimento de obrigações
firmadas no contrato, como
a falta de atendimento sobre
o número estabelecido de
paradas em pontos de ônibus
durante as viagens. Este tipo de
infração teria sido flagrado seis
vezes por fiscais num intervalo
entre novembro de 2020 e
abril de 2021. Neste mesmo
período, o Município notificou
setenta vezes por não manter
o funcionamento do número
necessário de linhas.
Outra acusação do Executivo
é que a Praiamar não vinha
atendendo aos protocolos sanitários de higienização dos veículos durante a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19).
“Desde o início da intervenção salientei a importância de
Caraguatatuba ter um transporte público de qualidade,
que atenda nosso povo com
dignidade. Durante esses meses, conseguimos ampliar e
melhorar o serviço e não queremos parar por aí”, enfatizou o
prefeito Aguilar Junior (MDB).

Um dos veículos que fazem o transporte de Caraguá; Prefeitura decide por prorrogar prazo de intervenção

A gestão completa nesta
semana o sexto mês de intervenção no transporte. A estimativa é que de maio a agosto
tenham sido atendidos mais
de um milhão de passageiros,
gerando elevação 46% desde
abril. A cidade conta ainda com
remodelagem e ampliação nas
linhas de ônibus. O número de

carros circulando saltou de 33
para 45, com aumento gradativo conforme a necessidade
dos usuários.
Outras melhorias como descongelamento dos benefícios
(paralisados há 3 anos) dos
funcionários e lançamento de
aplicativo de rastreio de ônibus,
o Cittamobi, também integram

medidas da intervenção.
Com prazo prorrogado as
equipes de técnicos da ingerência e da Prefeitura seguem
apurando documentos e fazendo abertura de processos
administrativos para a conclusão da investigação acerca do
descumprimento das cláusulas
do contrato.

atendimento do
programa a cidade
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Buscando expandir a
assistência aos produtores
rurais, Pindamonhangaba
inaugurou, no último dia
29, a primeira unidade do
Ponto Rural do município,
no Ribeirão Grande. No
espaço deve ocorrer capacitações, além de emissão
de guias e abertura de
MEI (Microempreendedor
Individual).
Segundo a gestão, o programa possibilita serviços
para o desenvolvimento do
setor rural e certificação
da propriedade junto ao
Incra (Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária). O local deve
funcionar ainda como um
facilitador em ações ao
produtor rural, como abertura e certificado de MEI,
capacitações em conjunto
com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas),
emissão de guias, cartão
CNPJ e também orientação
sobre os serviços do Banco
do Povo.
“A Prefeitura trabalha
para a população e, neste
caso específico, ao produtor rural. O programa tem
uma variedade de produtos
e serviços ofertados a esse
público para auxiliar em
diversas demandas. Inicialmente vamos funcionar um
dia dor semana, no entanto, havendo necessidade,
vamos aumentar os dias e
horários de atendimento”,
destacou o prefeito Isael
Domingues (PL).
O programa deve facilitar as condições e orientações de licenciamento
e regularização, além de
incentivar as ações dos
programas ambientais do
município, como incentivo
ao aumento da arborização da região e doação de
mudas. A administração
vislumbra ainda fortalecimento do setor cultural
e do ecoturismo através
da ação.
O “Ponto Rural” está
localizado à estrada Jesus Antônio de Miranda,
nº 17.000, em Ribeirão
Grande, e atenderá todas
as terças-feiras, das 8h
às 12h.
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5°BIL dá início à ação social
para atender cinquenta alunos
da rede pública de Lorena
Em parceria com Município, Força no Esporte oferece programação
recreativa, práticas de esporte e trabalho para incentivo à cidadania
Foto: Marcelo A dos Santos

Militares acompanham crianças durante apresentação do Programa Forças no Esporte, na manhã desta sexta-feira, no 5º BIL em Lorena
Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

Em trabalho para fortalecer
a cidadania, a inclusão e a
integração social de crianças
e adolescentes, o 5º BIL (Batalhão de Infantaria Leve), em
parceira com Prefeitura de
Lorena, iniciou, na última terça-feira (5), o Profesp (Programa Forças no Esporte), com
cinquenta alunos da escola
municipal Professora Leda
Maria Bilard de Carvalho, do
bairro Parque das Rodovias.
De acordo com o Exército,
os estudantes devem comparecer ao quartel duas vezes
por semana no contraturno
escolar. Durante sua estadia
os alunos recebem alimentação e participam de atividades
recreativas, atos cívicos-mi-

litares, práticas de esporte
e conhecem a rotina militar.
“Nós iremos utilizar as nossas instalações esportivas e
a parte pedagógica é com a
Prefeitura. Temos o futebol,
vôlei, basquete, tênis e aquela
atividade esportiva recreativa, dependendo da faixa
etária”, explicou o tenente
coronel Maurício Aparecido
França.
Ele acredita que o projeto
possa ser um celeiro de novos
talentos. “É um programa
nacional e as experiências
em outras cidades têm demonstrado que isso vem
acontecendo. Sem dúvida, ao
plantar essas sementes logo
nas crianças, logo cedo, a tendência é que novos talentos
surjam e, quem sabe, surjam
novos campeões olímpicos e
mundiais”, projetou França.

O programa está presente
em 139 municípios de todos
os estados federativos e do
Distrito Federal, inclusive
no Arquipélago de Fernando
de Noronha e em comunidades indígenas no interior da
Amazônia.
Atualmente são atendidas
trinta mil crianças em 313
núcleos, em um investimento
estimado em R$ 20,6 milhões.
Em virtude das restrições
impostas pela pandemia do
novo coronavírus, os ministérios da Cidadania e da Defesa
passaram a distribuir ao longo de 2020 kits de alimentação para os integrantes do
Forças no Esporte. Neste ano,
um TED (Termo de Execução
Descentralizada), no valor de
R$ 12 milhões, foi assinado
para manter as atividades do
projeto. Os recursos foram
Fotos: Marcelo A dos Santos

Ao lado dos militares, alunos da rede municipal são parabenizados por participação na edição 2021 do Profesp

distribuídos entre as três
Forças Armadas.
“É notória a transformação
que o Forças no Esporte causa
na nossa juventude, principalmente aquela em estado
de vulnerabilidade social,
internalizando valores, minimizando a fome e abrindo
novas perspectivas de futuro
para essa geração”, frisou o
coronel Roberto de Moraes
Tavares, coordenador nacional do Profesp.

Ordem judicial suspende
concessão para novos
ambulantes em Ubatuba
Determinação é acatada pela Prefeitura,
que fica impedida de emitir novas
licenças para comercialização na orla
Leandro Oliveira
Ubatuba

Uma decisão judicial impediu a continuidade do processo de concessão de novas
licenças para o comércio
ambulante, arte de verão e
esportes náuticos em praias
de Ubatuba. O processo está
suspenso de forma temporária até que a Prefeitura elabore o plano de reordenamento
de orla, uma das obrigações
listadas pela Justiça.
A decisão chegou à secretaria de Fazenda e Planejamento do município, que
informou que a suspensão
se dá até que seja efetivado
o reordenamento da orla. O
plano passa pela realização
de um estudo de viabilidade
dos comércios de todos os
segmentos, quiosques, além
de outros tópicos como ordenamento territorial, entre eles
o Plano Diretor de Ubatuba e
o Plano de Manejo de Área de
Proteção Ambiental.
A secretária de Fazenda e
Planejamento, Alethea Ageu,
afirmou que foi montada uma
operação para intensificar a
fiscalização contra ambulantes não cadastrados na temporada do verão 2021/2022.
“Foi montada uma operação
com equipes que atuarão com
apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar em
todas as regiões de Ubatuba,
para coibir a atuação de ambulantes irregulares”.
Ubatuba tem 720 ambulantes cadastrados de forma
legal, que atuam em ruas e
praias. Um levantamento da
Prefeitura estima que na Praia
Grande, a mais frequentada

da cidade, trabalhem 109 ambulantes, mas na alta temporada, o número é quatro vezes
maior devido a presença de
ambulantes irregulares e não
cadastrados pelo município.
Recadastramento – A Prefeitura de Ubatuba mantém aberto o período para atualização
de cadastro dos ambulantes
regulares da cidade. A DTM (Divisão de Tributos Mobiliários)
abriu em agosto o prazo para
renovação de documentação
de licença de vendedores ambulantes, vendedores de arte
de verão, artesanato e esportes
náuticos. Para 2022, todos os
ambulantes precisarão fazer o
recadastramento.
O trabalhador deve ir até o
‘Fácil’ (posto de atendimento
para moradores) e solicitar a
ficha de requerimento de renovação. O Fácil fica na rua Dona
Maria Alves, nº 865, no Centro,
das 9h às 15h. As atualizações
serão feitas até o fim do ano.

