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Escrituras no Parque das 
Rodovias e matrículas no 
Chácaras Granja Patury
Com participação do secretário executivo da Habitação, Fernando Marangoni, os prefeitos 
Sylvio Ballerini (Lorena) e Marcus Soliva (Guará) avançam para atender antigos pedidos 
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CDHU segue 
sem data
para Lorena
e Cachoeira

Dom Orlando Brandes e o 
presidente Jair Bolsonaro, 
que participaram dos 
eventos em homenagem 
à Padroeira do Brasil; 
após declaração do 
arcebispo contra a 
política armada, os dois 
dividiram espaço no altar 
da Basílica, mas sem 
impedir o atrito, com o 
político retrucando a fala

Fotos: Leandro Oliveira e Marcelo A.dos Santos

Estradas, fé e perigo
O feriado prolongado de 

Nossa Senhora Aparecida, 
na última terça-feira (12), 
marcou a primeira grande 
data turística em meio à 
reabertura de atividades 
com público no período 
de pandemia da Covid-19. 
Um levantamento divul-
gado pela concessioná-

ria CCR revelou que qua-
tro romeiros morreram 
atropelados na rodovia 
Presidente Dutra rumo à 
Aparecida. O acidente mais 
grave ocorreu no trecho 
de Pindamonhangaba, 
vitimando um ciclista e 
ferindo outros quatro.
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Política, fé e 
confronto...

Enquanto os fieis se reuniram 
para professar adoração pela 
santa católica, políticos do cená-
rio regional, estadual e nacional 
se acovelaram por um espaço 
nas missas realizadas no Santu-
ário Nacional durante o feriado 
de Nossa Senhora Aparecida, 
das passagens dos prefeitos So-
liva de Guaratinguetá, Piriquito 
da cidade sede do evento, o 
ex-governador Geraldo Alckmin 
até o presidente Jair Bolsonaro, 
que chegou a ter uma divergên-
cia (não presencial) de opiniões 
com o arcebispo Dom Orlando 
Brandes, sobre a política arma-
mentista. 

Guaratinguetá - O Gover-
no do Estado de São Paulo 
aprovou o projeto de regu-
larização fundiária do bairro 
Chácaras Granja Patury, após 
análise de documentação e 
projetos enviados pela Pre-
feitura de Guaratinguetá. Em 
cerimônia realizada nesta 
sexta-feira (15), 134 morado-
res receberam as matrículas 
de imóveis.  A regularização 
passou por análise criteriosa 
do programa Cidade Legal, 
mecanismo do Estado. Com 
a regularização assinada, 
os moradores recebem as 
matrículas dos imóveis e a 
Prefeitura deve investir em 
melhorias na infraestrutura 
urbana da região.

Lorena - A tarde da última 
sexta-feira (15) foi marcada 
pela entrega de novas escri-
turas do Parque das Rodovias, 
em Lorena. As 321 famílias 
receberam a documentação 
das residências pelo programa 
Cidade Legal, vinculado à se-
cretaria estadual de Habitação. 
Há cerca de vinte anos, um 
trecho do bairro foi ocupado 
de forma irregular. Desde en-
tão, o Município travava uma 
batalha judicial para garantir 
o documentos às famílias. 
O município foi inscrito no 
programa em 2019, na ges-
tão de Fábio Marcondes (sem 
partido), e as primeiras trinta 
escrituras foram entregues em 
dezembro de 2020.
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Pinda acelera 
obras contra 
enchentes no 
Araretama

Com a chegada do período 
chuvoso, característico do 
fim do ano, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba tem ace-
lerado as ações de obras pre-
ventivas contra enchentes 
no Araretama. As melhorias 
se concentram no córrego 
que corta a avenida Nicanor 
Ramos Nogueira. O trecho 
é frequentemente alvo de 
cheias e tem recebido os tra-
balhos em etapas, conforme 
cronograma estabelecido 
pelo Município.
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Aparecida tem 
R$ 250 mil para
obras no bairro 
Santa Rita

Uma visita da deputada 
estadual Maria Lucia Amary 
(PSDB) a Aparecida, no último 
dia 5, confirmou a destinação 
da emenda parlamentar de 
R$ 250 mil, indicada para 
o recapeamento de ruas do 
bairro Santa Rita.

Quinta edição 
do “Estação 
Blues Rock” 
em Guará

A quinta edição do festival 
“Estação Blues Rock”, realizado 
pelo empresário e radialista 
Carlos Roberto de Oliveira, o 
Beto Branco, segue neste sá-
bado. Em 2021, o evento será 
totalmente online, ainda devido 
à pandemia

Geraldo Alckmin, Marcus Soliva, 
Piriquito, Rominho, Teca Gouvêa... 
não faltaram nomes da política 
regional nas comemorações 
pelo 12 de Outubro, no Santuário 
Nacional de Aparecida; enquanto 
prefeitos, ex-prefeitos, secretários 
e vereadores destacaram 
retomada após período de 
perdas com a pandemia, o ex-
governador agitou o cenário, 
que vislumbra as eleições de 
outubro do próximo ano

Fotos: Gabriel Mota
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Política a conta-gotas...

SOLUÇÕES DO PASSADO, 
ERROS DO PRESENTE.

A inflação voltou!
Evidente que não se compara 

com a inflação dos anos 80 e início 
da década de 1990.

A hiperinflação sufocava o país, 
resultado das políticas errôneas do 
período militar.

O milagre brasileiro feito com os 
dólares retirados do mundo através 
do preço do barril de petróleo e de-
pois devolvidos em forma de juros 
baixos. Os petrodólares.

Os militares acreditaram que este 
período de juros baixos perduraria 
por longos anos. 

Não foi o que ocorreu e transfor-
mou em uma dívida exterior mons-
truosa, em dólares.

Uma dívida impagável, nos dois 
sentidos: uma piada, ao constatar o 
montante a pagar e a falta de recursos 
para liquidá-la.

Inaugurava-se a era da hiperin-

flação!
Uma herança para a volta aos 

civis, no final do governo de José 
Sarney, em 1989, uma inflação de 
1764.8%. 

Em 1993, no governo Itamar o 
índice anual da inflação chegou a 
2.477% em um ano. 

Os planos econômicos, sem su-
cesso, controlando preço e salário, 
como se estes dois fatores fossem 
os causadores da inflação e adicio-
nando junto uma imagem que todo 
comerciante era desonesto.

O Plano Bresser, um dos planos 
econômicos de combate à inflação, 
congelou os preços e salários dos 
trabalhadores o que levou os preju-
dicados a uma ação judicial vitoriosa 
que redundou em um saque de 30 bi-
lhões de reais no Tesouro Nacional.

O plano Collor foi inovador.
Como salário e preço eram as 

causas da inflação ele simplesmente 
arrestou o dinheiro da sociedade. 
Bingo! Não deu certo.

O retorno do Plano Collor II com 
controle de preços e salários que lhe 
custou uma renúncia ao cargo de 
presidente da República.

Finalmente, esta dinâmica de 
salário e preço, os vilões da inflação, 
foi desmistificado no governo FHC, 
com o Plano Real.

A causa da inflação em seu maior 
peso resumia no fato do país gastar 
mais do arrecada. A dívida fiscal.

No governo Sarney esta falta de 
recursos era sanada com a emissão 
de moeda pela Casa da Moeda para 
cobrir o “buraco” da conta do Tesou-
ro Nacional no Banco do Brasil. A 

famosa” Conta Movimento”. 
Funcionava assim: o Banco do 

Brasil pagava as contas do governo 
que eram ressarcidas pela emissão de 
moedas pelo Banco Central.

O plano real uma engenharia 
financeira inteligente reconhecida 
pelo mundo todo atacou o problema 
de inflação brasileira:  gastos públi-
cos, controle da inflação e a taxa de 
câmbio flexível. 

O tripe econômico de sustentação 
do Plano Real.

Durante o governo FHC os fun-
cionários públicos ficaram sem rea-
juste de salário. Muitos se lembram 
disso! Oito anos sem reajuste.

O Plano Real realizou reformas 
que se tornaram possíveis pela coali-
zão no Congresso Nacional em torno 
do programa de governo de Fernando 
Henrique Cardoso.

Apesar do ex-presidente Lula 
seguir no seu primeiro mandato as 
regras herdadas de FHC as denomi-

nou de “herança maldita”, porém, no 
segundo mandato há degradação de 
seu governo que redundou no desas-
tre da sua preferida: Dilma Rousseff.

Em 2000 foi criada a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, necessária para 
disciplinar os gastos públicos esta-
belecendo que gastos públicos não 
podem ser realizados sem a demons-
tração de fontes, impondo limites 
de gasto com a folha de pagamento 
e estipulando penalidades pelo não 
cumprimento, pouco tempo, tudo 
que havia sido criado para conter a 
dívida pública caiu por terra.

Resultado prático: o país perdeu 
o seu “grau de investimento”.

A Lei de Responsabilidade Fiscal 
foi destruída nos três níveis: federal, 
estadual e municipal.

A Lava Jato outra conquista da 
sociedade não existe mais, pois na 
opinião do presidente Bolsonaro no 
seu governo não tem corrupção!

As ações da Polícia Federal 
sempre aguardadas pela sociedade 
tornam lembranças de um passado 
de esperança.

Agora, vão destruir a Procura-
doria da República neutralizando a 
amplitude de ação dos procuradores 
que foram os sustentáculos da Lava 
Jato.

O Senado aprovou no último 
dia 29 de setembro o projeto que 
flexibiliza a Lei de Improbidade Ad-
ministrativa e dificulta a condenação 
de agentes públicos.

A lei é de 1992 e de seus 25 
artigos somente dois não serão mo-
dificados pelo projeto. Pode?  Pode.

Brasil pátria amada, zombada!

 A Lei de Responsabilidade 
Fiscal foi destruída nos três 

níveis: federal, estadual 
e municipal

“A política não é o jogo 
da intriga, da inveja 

e da incapacidade, a que entre nós 
se deu a alcunha de politicagem”

Rui Barbosa

‘Corrida do ouro’
Aproveitando o bom momento 

de investimentos do Governo do 
Estado nos municípios do interior, 
o prefeito Thales Gabriel fechou 
a semana com a confirmação e 
captação de novos recursos, como 
a construção do trevo de acesso ao 
Distrito Industrial II e ao conjunto 
habitacional Eco Vale; a libera-
ção da estrada vicinal que liga o 
Embaú Mirim ao Brejetuba com 
investimento de R$ 869 mil; mais 
uma ‘injeção econômica’ para mo-
bilidade urbana, que vai permitir a 
readequação de várias vias já exis-
tentes; abertura de novas ruas para 
acessos dos bairros ao centro. E em 
preparação para o futuro da cidade, 
conta com os padrinhos do primeiro 
escalão de Doria, em especial o 
vice-governador Rodrigo Garcia.

O prefeito Thales Gabriel foi longe essa semana - precisamente em São 
José do Rio Preto - para assinar o convênio de R$ 860 mil no Programa Melhor 
Caminho. A proposta deve garantir que a população rural do Brejetuba receba 
a tão sonhada recuperação da estrada que interliga a comunidade ao Embaú 
Mirim. Disseram que a presença de Thales e sua comitiva no evento em Rio 
Preto foi considerado como um bom marketing de Doria, demonstrando que 
o Governo está presente em todo Estado. 

Marketing institucional

Com o prefeito Thales  Gabriel, os vereadores Carlinhos StokCar e Paulo Felipe, seguido 
dos secretários municipais Mário Notharangeli e Gustavo Rodrigues

Força-tarefa pró Alckmin
O deputado Campos Machado, 

do Avante, tem se destacado como 
um dos principais articuladores da 
aliança entre Geraldo Alckmin e 
Márcio França para corrida eleito-
ral pelo governo do Estado. Cam-

pos, que soma 
8 mandatos na 
Assembleia Le-
gislativa pelo 
PTB – e agora 
Avante – tem 
habilidade de 
sobra para afir-
mar que a pré-
-candidatura de 

Alckmin – provavelmente pelo 
PSD – é o caminho certo para reto-
mada do Palácio dos Bandeirantes 
e o retorno do desenvolvimento 
sustentável.

Jogo duro
Tem gente apostando em moleza 

para a eleição de 2024 em Cacho-
eira Paulista, principamente aquele 
'lombriga agitada' – que discursa 
na tribuna da Câmara. Na leitura 
minuciosa de alguns políticos, não 
será fácil, porque além de Antônio 
Mineiro – que disputará sua ree-
leição, Torrada deverá encarar sua 
quarta tentativa, Fernando Hummel 
deve viabilizar sua candidatura e, 
entre outros, o ex-prefeito Fabiano 
Vieira, com saúde eleitoral recu-
perada, vai concorrer à Prefeitura 
novamente com propostas de rees-
truturação da cidade.

Efeito duplo
A programação festiva de Sil-

veiras do último final de semana, 
além de trazer praticamente todos 
moradores com suas crianças para 
desfrutarem dos brinquedos, shows 
e outros atrativos na Praça, reper-
cutiu em dose dupla na região. Em 
Cachoeira, por exemplo, o vereador 
que gosta de 'mostrar o traseiro' 
utilizou a dinâmica da festa pro-
movida por Guilherme Carvalho 
para avacalhar a programação do 
prefeito Antônio Mineiro. Já em 
outras cidades da região, a boa 
notícia é que a terra do tropeirismo 
está ativa novamente.

Palanque ou rinha
Se Guará ainda concentra elei-

tores de Bolsonaro para eleição 
do ano que vem, com certeza vai 
ter choque entre dois postulantes 
a deputado estadual. Disseram no 
Ponto Chique, o ponto nervoso da 
política local, que Sargento Júlio 
César e Cabo Samuel, embora bol-
sonaristas, devem se atropelar atrás 
dos votos. Façam suas apostas...

Procura-se
Quem se tornou alvo de busca 

dos oficiais de justiça de Lorena 
foi o ex-vereador Adevaldir Ramos 
da Funerária, motivados por uma 
sentença que pede bloqueio de 

bens até R$ 182 mil – atualizados 
até 2015 por conta de negócios es-
cusos do período em que esteve na 
presidência do Lar São José. Até a 
Prefeitura foi intimada a informar 
sobre eventual vínculo contratual 
e financeiro com o comerciante 
do ramo de cadáveres. Ramos 
também está sendo investigado 
sobre prática de rachadinha com 
os comissionados de seu gabinete 
quando esteve vereador na legisla-
tura passada...

Expansão urbana
Rola entre os políticos de Gua-

rá que até meados de novembro 
a chapa da administração Marcus 
Soliva deve esquentar no Legisla-
tivo com as ‘audiências públicas’ 
do novo Plano Diretor, que deverá 
ser votado ainda este ano. Pelo que 
se ouviu, um dos assuntos mais 
polêmicos será a expansão urbana 
do município, onde concentra o 
maior foco de interesse do mercado 
imobiliário da cidade. Tem gente 
querendo patrocinar uma consulto-
ria específica sobre o tema àquele 
vereador que beira o analfabetismo 
cultural, por ter dificuldade inter-
pretar o que lê...

Sintonia fina
 O mercado político de Pinda 

está convencido em sua maioria 
que não será qualquer manobra que 
romperá a sintonia entre o prefeito 
Isael e seu vice Ricardo Piorino. 
Esta semana, a dupla foi sabati-
nada em um dos programas mais 
conceituados da FM 107, o ‘Perfil’, 
do jornalista Marcelo Santos e seus 
ouvintes, e a princípio, demons-
traram o porquê do alto índice de 
aprovação do governo municipal. 
Enquanto isso, a concorrência se 
morde de raiva...

Fora de hora
Tem gente estranhando o atraso 

daquele vereador ‘estilo ‘Maurici-
nho’ em tramitar com um projeto 
no Legislativo, que prevê auxílio 
à população carente de Pinda neste 
pós-pandemia. Na opinião de mui-
tos, uma ação como esta, se não 
fosse inconstitucional, deveria ter 
acontecido no período de total iso-
lamento social. Falaram que agora 
a coisa está mais para oportunismo 
do que preocupação com as famí-
lias em situação de vulnerabilidade. 
Perguntem ao Cal!!!

Anormal
A teoria do exercício da verean-

ça é criticar e fiscalizar o Executi-
vo – de preferência com respeito 
– caso haja atos de improbidade 
administrativa; porém, numa ci-
dade onde o ‘poste faz xixi no 
cachorro’, pasmem, um vereador 
criticou o prefeito de Cachoeira 
Paulista na tribuna da Câmara por 
não ter cometido improbidade. 
Isso mesmo, Antonio Mineiro foi 

alvo de ataques de Max por não 
emprestar o ônibus da Prefeitura 
para levar um grupo de pessoas a 
um tour pelo litoral.

Memória recente
Ainda sobre o episódio do em-

préstimo do ônibus da Prefeitura de 
Cachoeira, teve eleitor lembrando 
que Max, se não fosse a benevolên-
cia dos colegas de Câmara, teria sido 
cassado no início dessa legislatura 
por fazer de Uber o carro oficial do 
Legislativo, levando o ex-vereador 
Breno Anaya a uma passeio pelas 
churrascarias de Capital...

Legalidade
E o prefeito Marcus Soliva 

segue em Guará como o pioneiro 
em regularização de bairros e 
legalização dos imóveis. Nesta 
sexta-feira, cerca de 134 famílias 
do loteamento Chácaras Granja 
Patury receberam as respectivas 
matrículas de seus imóveis. Como 
dizem na política: “um tiro de doze’ 
na oposição, que em períodos pas-
sados não conseguiram nenhuma 
regularização, enquanto Soliva e 
seu esquadrão completam o quarto 
loteamento regularizado em Gua-
ratinguetá; e vem mais pela frente. 
Ah! Importante, no atual modelo de 
administração, nem um ‘galinheiro’ 
é construído de forma clandestina, 
muito menos um loteamento.

Quem pode mais...
...chora menos Comenta-se nas 

rodas políticas de Guará que já está 
mais que aparente o desconforto 
do presidente da Câmara, Arilson 
Santos, com o gabinete do prefeito 
Marcus Soliva. Disseram que para 
piorar a situação, transferiram 
sem aviso prévio uma emenda 
parlamentar de R$ 200 mil, que ele 
havia conseguido para reforma da 
UBS do Campinho, para obras da 
unidade do Jardim Esperança, em 
complemento ao recurso da Dani 
Dias. Ou seja, tiraram a cereja do 
bolo de Arilson para enfeitar o da 
Dani. Com a palavra, João Vaz!!!

Bola da vez
Após idas e vindas, padrinhos 

e candidatos a ‘pai da criança’, 
objeto de discurso eleitoral e outros 
expedientes, os moradores da área 
ocupada do Parque Rodovias, en-
fim, conseguem receber suas tão so-
nhadas escrituras de propriedades. 
De Aloísio Vieira a Paulo Neme, 
passando por Fábio Marcondes 
– que conseguiu a regularização 
fundiária – e ‘caindo no colo’ de 
Sylvinho Ballerini, a solenidade 
ocorreu na última sexta-feira, com 
a participação do secretário de Ha-
bitação, Fernando Marangoni, ve-
readores e autoridades. Junto às es-
crituras, os beneficiados receberam 
também a promessa do governador 
João Doria, que vem o saneamento, 
seguido da pavimentação.

Campos Machado
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Casas populares da CDHU, que devem ser entregues em Cachoeira ainda em 2021; longa espera de 13 anos

O prefeito Marcus Soliva e secretário executivo Fernando Marangoni, durante entrega em Guará

Um dos 321 contemplados com escrituras na área ocupada no Parque das Rodovias, nesta sexta-feira

Unidades são restantes de conjunto anunciado há quase 13 anos; Lorena também tem evento adiado

Após um longo período de 
espera, a CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano) está perto 
de definir a entrega de vinte 
casas populares. Companhia 
e Prefeitura haviam anuncia-
do a entrega para o próximo 
dia 20, mas acabou adiada. 
Outras sessenta unidades 
habitacionais preenchem o 
condomínio no bairro São 
José e devem ter as obras 
concluídas até janeiro do 
próximo ano.

Os contemplados com as 
primeiras entregas são mo-
radores de uma área de risco 
conhecida como “Barranco”, 
no bairro do Pitéu. Segundo 
o gerente regional da CDHU, 
Francisco de Assis Vieira, 
nesses casos os beneficiários 
são definidos conforme o 
grau de vulnerabilidade. O 
único sorteio realizado tem 
a finalidade de definir qual 
das casas cada morador vai 
receber. 

Além dessas vinte casas em 
fase final, outras dez, entre as 

Gabriel Mota
Cachoeira Paulista

sessenta restantes, também 
têm o intuito de abrigar 
moradores da área de risco, 
de acordo com o prefeito An-
tônio Carlos Mineiro (MDB). 
“Já existe uma ordem judicial 
para desmanchar algumas 
dessas casas no bairro do 
Pitéu”.

A programação para a 
entrega das casas ainda não 
foi definida, mas deve con-
tar com a participação de 
representantes do governo 
estadual.

O anúncio da instalação de 
cento e cinquenta residências 
foi feito em 2008, ainda na 
gestão de Fabiano Vieira 
(PTB). Até 2018, setenta ca-
sas foram entregues durante 
o mandato de Edson Mota 
(PR). Após um período de pa-
ralisação, o prefeito Antônio 
Carlos Mineiro retomou as 
tratativas com a CDHU para 
concluir as obras das oitenta 
unidades restantes.

Mineiro ressaltou as difi-
culdades no processo por 
conta da demora nas obras. 
“Faz muito tempo que está 
sendo construído. Tem gente 
que foi contemplada com 
essa casa e já até morreu. 

E então, há uma nova cha-
mada, com pessoas na fila, 
suplentes”.

O novo cronograma esta-
belecido entre a Prefeitura 
e a CDHU prevê a entrega de 
mais vinte casas até o final de 
novembro e das outras qua-
renta até o final de janeiro 
de 2022.

Região – Em Lorena, a en-
trega de 22 casas populares 
no bairro Vila Rica estava 
agendada para a sexta-feira 
(15), mas também foi adiada. 
O prefeito Sylvio Ballerini 
destacou que o residencial 
precisa passar por ajustes 
devido a casos de vidros que-
brados e entulhos na frente 
de algumas casas.

O gerente regional da 
CDHU, Francisco Assis Vieira, 
apontou também que as tra-
tativas para mais construções 
seguem em andamento na 
região nas cidades de Potim 
(187 unidades), Campos 
do Jordão (90 unidades), 
Lagoinha (66 unidades), Apa-
recida (62 unidades), Canas 
(50 unidades), Silveiras (50 
unidades), Paraibuna (50 
unidades) e Guaratinguetá 
(44 unidades).

Cachoeira Paulista aguarda nova data para 
entrega de sessenta casas por meio do CDHU

Fotos: Gabriel Mota

Chácaras Granja Patury é regularizada e Prefeitura 
de Guará escala bairros em ritmo de regularização

Após vinte anos, Cidade Legal entrega 321 escrituras 
a moradores de área ocupada no Parque das Rodovias

O Governo do Estado de 
São Paulo aprovou o projeto 
de regularização fundiária 
do bairro Chácaras Gran-
ja Patury, após análise de 
documentação e projetos 
enviados pela Prefeitura de 
Guaratinguetá. Em cerimô-
nia realizada nesta sexta-
-feira (15), 134 moradores 
receberam as matrículas 
de imóveis. A regularização 
passou por análise criteriosa 
do programa Cidade Legal, 
mecanismo do Estado.

Com a regularização assi-
nada, os moradores recebem 
as matrículas dos imóveis e a 
Prefeitura deve investir em 
melhorias na infraestrutura 
urbana da região. O Cidade 
Legal já intermediou a re-

A tarde da última sexta-
-feira (15) foi marcada pela 
entrega de novas escrituras 
do Parque das Rodovias, em 
Lorena. As 321 famílias rece-
beram a documentação das 
residências, pelo programa 
Cidade Legal, vinculado à 
secretaria estadual de Ha-
bitação.

Há cerca de vinte anos, um 
trecho do bairro foi ocupado 
de forma irregular. O municí-
pio foi inscrito no programa 
em 2019, na gestão de Fábio 
Marcondes (sem partido), e 
as primeiras trinta escrituras 
foram entregues em dezem-
bro de 2020. 

A dona de casa Vitalina 
Bueno (61) mora no local há 
cinco anos na área ocupada, 
e ressaltou as dificuldades 
enfrentadas nesse período. 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Gabriel Mota
Lorena

Mais de 130 matrículas de imóveis são entregues, em processo que tem parceria entre Município e Governo do Estado

Processo para melhorias de infraestrutura seguem com expectativa para início de obras em 2022

gularização do bairro São 
Sebastião. Outros núcleos 
habitacionais foram regulari-
zados, como o Polo Industrial 
e Paulo Magalhães.

O processo de regulari-
zação é feito em campo e 
precisa da topografia da 
área e cadastro social. Esses 
trabalhos são feitos pela 
própria administração mu-
nicipal. Entretanto, devido 
a pandemia da Covid-19, as 
regularizações fundiárias 
ficaram travadas no último 
ano e apenas agora estão 
sendo retomadas.

De acordo com o secretário 
de Planejamento de Guara-
tinguetá, Gonçalo Ferraz, 
a Prefeitura tem uma lista 
de bairros em fase final no 
processo de regularização. 
“O Município está regulari-
zando alguns bairros como 
João Daniel, Marta Bianchi, 

“Quando eu comprei ali, 
não sabia que era uma área 
ocupada. Fiquei muito pre-
ocupada. Vem mais coisas, 
como água e esgoto, e vai 
valorizando mais a casinha 
da gente”.

O secretário executivo da 
Habitação, Fernando Ma-
rangoni, frisou que outras 
áreas da cidade seguem sob 
regularização. “Todos os lote-
amentos de Lorena o prefeito 
já inscreveu no Cidade Legal 
e estão todos em processo de 
regularização. A gente prio-
riza aqueles mais antigos, 
porque são pessoas que já 
estão aguardando há anos”.

Além das escrituras, o pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB) 
reforçou a importância da 
instalação do sistema de 

Retiro 1 e 2”, destacou.
São ao todo mais de vinte 

núcleos habitacionais que 
aguardam pela regulariza-
ção. Apenas no Cidade Legal 
estão as Chácaras Beira Rio, 
Vitória, Rocinha, Fazenda 
Santa Bárbara, Gleba 3, Pe-
drinha e Fazendinha. Entre-
tanto, alguns dos processos 
passam por programas do 
governo do Estado, como o 
Cidade Legal, ou pelo Itesp 
(Fundação do Instituto de 
Terras do Estado de São 
Paulo). Retiro 1 e 2 estão 
pelo Itesp.

Nos casos de núcleos me-
nores, o próprio Município 
pode torná-lo regularizado. 
Cada processo depende do 
avanço do levantamento de 
dados topográficos, sociais e 
habitacionais da região, e não 
há um prazo limite para con-
clusão de uma regularização.

água e esgoto na área. “Uma 
licitação que já está em anda-
mento, através do governo do 
Estado, para todas as pessoas 
que têm esse problema”. 

A obra, com valor previs-
to em R$ 1,2 milhão, será 
custeada pela Sabesp. Após 
estudos da empresa, a im-
plantação segue em licitação 
e a expectativa é de que seja 
concluída até o fim do ano, 
para que as obras se iniciem 
no início de 2022. 

Outra reivindicação dos 
moradores é a pavimentação 
do bairro. Durante pronun-
ciamento, o subsecretário de 
Assuntos Metropolitanos de 
Desenvolvimento Regional, 
Ortiz Júnior, afirmou que o 
Estado fará o repasse para 
que essas obras se iniciem 
após a implantação do siste-
ma de água e esgoto. 

“A Prefeitura fará um pro-
jeto com uma descrição de 
custos, e a gente vai viabili-
zar, no orçamento do ano que 
vem, os recursos necessários” 
explicou Júnior.

Fotos: Reprodução PMG

Fotos: Gabriel Mota
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Verba é destinada a recapeamento 
em ruas que necessitam de melhorias; 
deputada estadual projeta outros dois 
programas do Governo para a cidade

De olho no período chuvoso, 
Pinda acelera obras contra 
enchentes no Araretama
Principais vias do bairro são diretamente afetadas por cheias; 
proposta é garantir menor impacto já para o início do próximo ano

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com a chegada do período 
chuvoso, característico do 
fim do ano, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba tem ace-
lerado as ações de obras pre-
ventivas contra enchentes 
no Araretama. As melhorias 
se concentram no córrego 
que corta a avenida Nicanor 
Ramos Nogueira.

O trecho é frequentemente 
alvo de cheias e tem recebi-
do os trabalhos em etapas, 
conforme cronograma es-
tabelecido pelo Município. 
Atualmente, as atividades 
ocorrem na cabeceira da 
tubulação de entrada de 
água, no final da rua João 
Batista Pereira.

Em março deste ano, a se-
cretaria de Obras e Serviços 
Públicos iniciou as obras 
entre as ruas Ramiro Alves 
dos Santos e João Batista 
Ribeiro, próximas à saída 
do bairro. O local recebeu 
mais de cinquenta tubos, 
com 1,5m de concreto, para 
que toda a tubulação fosse 
trocada. A ação busca dar 
mais vazão às águas plu-
viais, eliminando as inun-

dações em dias de chuva. 
No início do ano, após uma 
forte chuva, o local sofreu 
um desmoronamento de 
terra na área lateral do 
“valetão”.

Nos últimos dias, as equi-
pes finalizaram a nova ca-
beceira no lado da saída 
de água, garantindo maior 
fluidez e agilidade na pas-

sagem de água em dias de 
tempestades. “Essa valeta 
sempre foi motivo de trans-
torno para os moradores. 
Um local abandonado que 
constantemente recebia lixo, 
materiais inservíveis e até 
animais mortos. Hoje esta-
mos conservando melhor 
o espaço e agora, com essa 
obra, devolvendo a tranqui-

Dutos para obras de redução das cheias do Araretama; Prefeitura adianta prazo com a chegada de chuvas

Foto: bRUNA sILVA

lidade para os moradores”, 
assegurou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Principal avenida do bair-
ro, a Nicanor Ramos Noguei-
ra é palco de recorrentes en-
chentes, principalmente no 
primeiro trimestre do ano. 
A expectativa da Prefeitura 
é amenizar o impacto das 
cheias já a partir de 2022.

Com R$ 250 mil, 
Aparecida garante
obras no Santa Rita

Uma visita da deputada 
estadual Maria Lucia Amary 
(PSDB) a Aparecida, no último 
dia 5, confirmou a destinação 
da emenda parlamentar de 
R$ 250 mil, indicada para 
o recapeamento de ruas do 
bairro Santa Rita. A deputada 
passou ainda por Lorena.

O encontro reuniu, além da 
parlamentar, o secretário de 
Turismo João Gilberto de Oli-
veira; o secretário de Obras, 
Ricardo Silva e vereadores da 
cidade, entre eles, Luís Fer-
nando de Castro, o Gu Castro 
(PSDB), que participou das 
tratativas com deputada na 
Alesp (Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo) para 
a captação dos recursos.

O responsável pela secre-
taria de Obras de Aparecida, 
Ricardo Silva, falou durante o 
evento sobre o local que será 
contemplado com a verba, a 
ser investida em infraestru-
tura urbana do Santa Rita. 
De acordo com Silva, duas 
ruas terão obras de recape 
sobre asfalto danificado. “Por 
enquanto foi liberado na pla-
taforma São Paulo Sem Papel. 
Estamos fazendo a inclusão 

Fabiana Cugolo
Aparecida 

de arquivos para a abertura 
do convênio (que permite o 
recapeamento), permitindo 
assinar isto com o Estado e 
com o Município”, detalhou.

Durante o encontro foram 
debatidas necessidades de 
Aparecida. A deputada esta-
dual destacou que a cidade foi 
uma das que mais sofreram 
com a pandemia da Covid-19, 
e falou sobre o processo de 
retomada econômica. “Eu 
quero ajudar a trazer progra-
mas e projetos do Governo do 
Estado de São Paulo, como a 
Casa da Mulher e a Casa da 
Juventude. Existem uma série 
de ações que fazem com que 
melhore a qualidade de vida 
da população, crie oportuni-
dades de trabalho, porque as 
pessoas precisam encontrar 
um caminho para saírem 
desta situação da qual a ci-
dade acabou se encontrando”, 
frisou Maria Lucia Amary.

Nesta semana a deputada 
cumpriu agenda pública em 
outras cidades da região. 
Após o encontro em Apare-
cida, a parlamentar visitou 
Lorena, onde se reuniu com 
o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) e o vereador Marceli-
nho Alvarenga (PSD), com o 
objetivo de debater deman-
das para Lorena.

Câmara aprova criação do Conselho da Mulher em Roseira

A Câmara de Roseira apro-
vou na última semana a cria-
ção do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher, 
proposta encaminhada pela 

Leandro Oliveira
Roseira

Proposta é garantir apoio para auxiliar mulheres a conhecer seus direitos e combater a violência na sociedade
Prefeitura e que tem como 
objetivos principais a defesa 
de pautas de interesses sociais 
femininos como o combate à 
violência doméstica, psicológi-
ca e física. Com a aprovação, o 
Município parte para a forma-
ção de um Conselho que pode 
contar com representantes 

do Executivo, Legislativo e da 
sociedade.

A aprovação unânime colo-
cou Roseira no grupo de cida-
des que criaram ferramentas 
para auxiliar as mulheres 
a conhecerem seus direitos 
para combater todo tipo de 
violência, como as vizinhas 

Guaratinguetá, Lorena e Cru-
zeiro. Para a presidente da 
Câmara, Maria Cecília ‘Filha 
do Bispo’ (PSDB), o Conselho 
é essencial para garantir o 
apoio à fatia feminina da 
sociedade. “A gente entende 
que o Conselho vai auxiliar 
e amparar a mulher no en-
frentamento das dificuldades, 
ou seja, entendemos que as 
mulheres sofrem violência 
doméstica, psicológica, físi-
ca. Sabemos que existe um 
leque que envolve a violência 
e temos essa certeza que o 
Conselho vai trabalhar para 
que essa violência não exista, 
seja extinta”, exaltou.

Com a criação, a vereadora 
entende que possa haver um 
fortalecimento na criação de 
políticas públicas municipais 
específicas para as mulheres, 
assim como a inclusão de 
Roseira em programas sociais 
em níveis estadual e federal.

Hoje, o Município tem duas 
vereadoras entre os nove 
parlamentares eleitos. Para 
a presidente da Casa, é neces-
sário que a mulher participe 
da política para ter voz na 
construção de programas e 
projetos de interesse coletivo 
feminino. “Vejo e defendo a 

presença da mulher em todos 
os aspectos e setores, inclusive 
no que diz respeito no traba-
lho político. Lugar da mulher 
é onde ela quer e eu entendo 
e defendo essa frase. A pre-
sença da mulher na política 
é a oportunidade de ela ter 
voz ativa e ser protagonista 
também nas decisões das 
políticas públicas”, concluiu.

Aprovado em plenário, o 
projeto de lei retorna para a 
Prefeitura de Roseira e deve 
ser sancionado nos próximos 
dias. Após a sanção, uma reu-
nião inicial deve ser marcada 
para convocar candidatas a 
fazerem parte do Conselho.

Preocupante – Um levan-
tamento do Instituto Sou da 
Paz apontou que o número de 
ocorrências de agressões e ho-
micídios contra as mulheres 
cresceram no estado de São 
Paulo durante os primeiros 
seis meses de 2021.

O estudo fez uma compara-
ção com o mesmo de período 
do ano passado, destacando 
que, de janeiro a junho de 
2020 foram 196 homicídios e 
feminicídios (crime motivado 
pelo simples fato da vítima ser 
mulher) contra 201 neste ano, 
uma alta de 2,6%. O mesmo es-

tudo indica uma alta de 5,4% 
no número de agressões, que 
subiu de 24.069 para 25.366.

Entre os serviços disponí-
veis para tentar inibir ações 
criminosas contra mulheres, 
o Estado disponibiliza o ser-
viço online por meio do site 
sosmulher.sp.gov.br.



16 DE OUTUBRO DE 2021 5

Acidentes com mortes são 
destaques de levantamento 
sobre primeiro feriadão pós 
reabertura da quarentena
Quatro romeiros morrem a caminho de Aparecida na Via Dutra; 
circulação de fiéis cresce 94% em comparação a feriado de 2020

O feriado prolongado de 
Nossa Senhora Aparecida, na 
última terça-feira (12), mar-
cou a primeira grande data 
turística em meio à reabertu-
ra de atividades com público 
no período de pandemia da 
Covid-19. Um levantamento 
divulgado pela concessio-
nária CCR, no fim da tarde 

Lucas Barbosa 
Aparecida

da última quarta-feira (13), 
revelou que quatro romeiros 
morreram atropelados na 
rodovia Presidente Dutra 
rumo a Aparecida. O acidente 
mais grave ocorreu no trecho 
de Pindamonhangaba, viti-
mando um ciclista e ferindo 
outros quatro.

De acordo com dados da 
CCR, foram registrados 144 
acidentes e oito mortes, 
sendo quatro de peregrinos, 
entre as últimas sexta-feira 

(9) e terça-feira (12) na Via 
Dutra, principal ligação entre 
São Paulo e Rio de Janeiro. Os 
incidentes também deixaram 
59 pessoas feridas. 

Em um comparativo com 
o mesmo período do ano 
passado, o número de víti-
mas fatais cresceu 300% em 
2021, saltando de dois (um 
romeiro) para oito casos. 
Entretanto, é necessário 
destacar que em 2020 houve 
uma redução considerável 

Fotos:  Reprodução PRF

Acidente em Pindamonhangaba registrado no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida; levantamento aponta crescimento de ocorrências

na circulação de peregrinos 
pela Via Dutra já que não 
foram realizadas missas 
presenciais no Santuário 
Nacional de Aparecida de-
vido às medidas de restrição 
motivadas pela pandemia da 
Covid-19. Segundo a CCR, en-
tre os dias 1 e 13 de outubro 
de 2021 foram contabiliza-
dos 32.242 romeiros a pé ou 
de bicicletas pela Via Dutra. 
O montante é 94% superior 
ao da mesma época do ano 

Santuário Frei Galvão apresenta ações com primeira fase até outubro

Foto: Fabiana Cugolo

passado, que foi de 17.178 
peregrinos. 

O acidente mais marcante 
do feriado prolongado de 
Nossa Senhora Aparecida 
2021 foi registrado na ma-
nhã do último domingo (10), 
no trecho de Pindamonhan-
gaba. Um grupo de cinco 
ciclistas pedalava por um 
canteiro da pista sentido 
Rio de Janeiro por volta das 
9h, quando foi atingido por 
um carro. Arremessado pelo 
veículo, um homem, que não 
teve a idade divulgada, mor-
reu após sofrer traumatismo 
craniano. Outro ciclista foi 
encaminhado ao Hospital 
Regional de Taubaté com 
uma fratura na perna. As 
outras três vítimas tiveram 
ferimentos leves.

A motorista envolvida no 
incidente foi encaminhada à 
Delegacia de Pindamonhan-
gaba para prestar depoimen-
to. Liberada na sequência, ela 
permanecerá em liberdade 
enquanto o caso é investi-
gado. 

Outra vítima fatal da manhã 
do último domingo foi um ho-
mem de 40 anos, que morreu 
esmagado por uma carreta 

no trecho de Caçapava. O 
romeiro dormia embaixo do 
veículo no estacionamento 
de um posto de combustíveis 
para se abrigar da chuva. 
Sem perceber a presença do 
peregrino, o motorista ligou 
a carreta e avançou, passando 
por cima dele. 

Os outros dois óbitos de 
fiéis de Nossa Senhora Apa-
recida aconteceram na noite 
do último sábado (9). O 
primeiro ocorreu por volta 
das 22h, quando um romeiro 
de 47 anos, que era policial 
militar, foi atropelado por 
um carro no trecho de São 
José dos Campos, na pista 
sentido Rio de Janeiro. O 
idoso que dirigia o veículo 
foi encaminhado ao Pronto 
Socorro de São José com 
ferimentos leves.

O outro caso vitimou uma 
mulher de 35 anos que ca-
minhava pelo acostamento 
da Via Dutra no trecho de 
Caçapava. Ela e a prima, 
que teve ferimentos leves, 
foram atingidas pelo moto-
rista de um carro, que fugiu 
sem prestar socorro. A PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) 
tenta identificar o condutor.

Por equilíbrio, Prefeitura de Pinda foca 
Programa de Desligamento Voluntário
Sistema para planejamento de saúde financeira de 2022 deve receber pedidos 
até 30 de novembro; proposta já foi utilizada pela administração há três anos

Pindamonhangaba está pla-
nejando um novo PDV (Progra-
ma de Desligamento Volun-
tário) para o próximo ano. O 
foco está em dar oportunidade 
de demissão aos funcionários 
que desejam desligar-se do ser-
viço público. O primeiro PDV 
ocorreu em 2018, buscando 
alocar de forma satisfatória 
os recursos humanos, além de 
garantir equilíbrio financeiro e 
modernização da gestão.

Segundo o secretário de 
Administração, Marcelo Mar-
tuscelli, a ação ocorre no-
vamente para que haja um 
planejamento correto e contro-
lado das projeções financeiras 
e orçamentárias, visando a 
diminuição de prejuízo nas 
demandas do município. “Esta-
mos lançando essa consulta e 
pedimos que o servidor realize 
a manifestação de interesse 
através do site da Prefeitura, 
conforme circular que estamos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

soltando através do departa-
mento de Recursos Humanos”, 
afirmou.

Em 2018, mais de cem ser-
vidores acolheram a demissão 
e a gestão investiu cerca de 
R$ 3,1 milhões para o acerto 
de valores de incentivo, além 
de verbas rescisórias. Para 
esta nova fase do programa, 
a expectativa é que sejam 
atendidos os servidores que 
se aposentaram com data an-
terior à Emenda Constitucional 
nº103, de novembro de 2019. 
Após esta data, com as novas 
regras da reforma previden-
ciária, todos os servidores 
que pedirem a aposentadoria 
serão desligados de forma 
automática.

“Queríamos ter feito a se-
gunda etapa do programa 
esse ano, porém, em virtude 
da pandemia e da LC 173, que 
traz uma série de restrições no 
tocante aos servidores públi-
cos, não conseguimos. Agra-
decemos muito ao Sindicato 
e à Associação dos Servidores 
Públicos com quem realizamos 

diversas discussões, e espera-
mos que o programa repita em 
2022 o mesmo sucesso da sua 
primeira edição”, enfatizou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

Os trabalhadores que ade-
rirem ao PDV até 30 de no-
vembro terão direito a até dez 
vencimentos mensais, além de 

dez cestas básicas, conforme 
tempo de serviço. O interessa-
do deve procurar a plataforma 
digital do Município (sistema.
pindamonhangaba.sp.gov.br/
app/pdv/) até o fim do próximo 
mês. A projeção é que a ade-
são ocorra ainda no primeiro 
semestre de 2022.

A Prefeitura, que planeja novo PDV para reduzir prejuízos ao Município

Fotos: Bruna Silva

Espaço 24 horas conta com dez leitos 
e foca casos de urgência e emergência

Aguilar Junior inaugura 
reabilitação psiquiátrica 
no hospital Stella Maris

Caraguatatuba inaugu-
rou, no último domingo (3), 
o Centro de Reabilitação 
Psiquiátrica na Casa de 
Saúde Stella Maris, unida-
de referência no Litoral 
Norte. O espaço passa a 
oferecer atendimento 24 
horas contínuo aos pacien-
tes do município e deve 
atender casos de urgência 
e emergência.

A cidade conta com di-
versos dispositivos para 
atender os pacientes que 
precisam de apoio psico-
lógico e psiquiátrico, com 
as UBS’s (Unidades Bási-
cas de Saúde) como porta 
de entrada por meio das 
ESF’s (Equipes de Saúde 
da Família).

O prefeito Aguilar Ju-
nior (MDB) enfatizou que 
a obra é um marco para o 
planejamento no setor e 

Bruna Silva
Caraguatatuba

se lembrou dos obstáculos 
de prestar atendimento de 
qualidade para pacientes 
em crise psiquiátrica. “An-
tes era desafiador deixar 
os pacientes não psiquiá-
tricos com os que eram”, 
destacou.

O Centro conta com dez 
leitos de internação, além 
de equipe multiprofissional 
que inclui médico psiquia-
tra, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e também 
psicólogo.

Para a realização do espa-
ço foram investidos cerca de 
R$ 2 milhões provenientes 
do BID (Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento).

O local deve expandir 
a rede atendimento psi-
quiátrico que o município 
possui como o Caps (Centro 
de Atenção Psicossocial), 
Caps AD (Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool-Drogas), 
ASMIJ (Ambulatório de Saú-
de Mental Infanto-Juvenil) 
e CER (Centro de Reabili-
tação).

A secretaria de Saúde 
destacou que as urgências 
e emergências são atendi-
das pelas UPA’s e encami-
nhadas, via Cross (Central 
de Regulação de Ofertas 
e Serviços de Saúde), para 
hospitais com atendimento 
psiquiátrico, seja na cidade 
ou em outros municípios 
referenciados pela DRS 
(Departamento Regional de 
Saúde), em Taubaté.
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Águas Piquete promove limpeza
e desinfecção de reservatórios

Demonstrando seu com-
promisso com a excelência 
no abastecimento de água de 
Piquete, a Águas Piquete pro-
moverá na próxima semana 
a limpeza e desinfecção de 
reservatórios. A empresa 
informa que suspenderá 
as atividades da estação de 
tratamento para a execução 
das melhorias, afetando 
temporariamente o forneci-
mento de água nos bairros. 
Finalizados os trabalhos, o 
serviço será restabelecido 
de acordo com o cronograma 
proposto.

Confira os bairros que 
terão o abastecimento tem-

Da Redação
Piquete

porariamente interrompido:
Início em 17/10/2021 
às 15h e término em 
18/10/2021 às 20h

Vila Cristiana (Rua Cle-
mentino Cunha Assis, Rua 
Manoel Francisco Alves, Rua 
Manoel Borges de Campos, 
Rua Dario Vieira (trecho), 
Rua José Alves Filho, Rua 
Projetada (Policia Militar), 
Rua Anibal Roquel (trecho), 
Santa Isabel (Rua Willy Vieth, 
Rua General da Silva Coelho, 
Rua José Moreira da Silva, 
Rua Carlos Ribeiro da Silva 
Junior, Rua Manoel Gomes, 
Rua Augusto Rodrigues Bas-
tos, Rua Vereador Vitor José 
da Silva, Rua Antonio Arman-
do, Rua Vereador Enock de 
Almeida Alves, Rua Vereador 

Manutenção periódica contribui para a qualidade da água no município
Norival Crispim de Castro, 
Rua Luiz Galvão Leite, Rua 
Isaltino da Luz, Rua Olindo 
Pinto Bonifácio, Rua Rodo-
via Itajubá-Lorena (trecho), 
Josefina, Santo Antonio e Vila 
Esperança
Início em 18/10/2021 
às 13h e término em 
19/10/2021 às 20h

Tabuleta e Benfica, Vila 
Célia, Vila Eleotério, Vila 
General Osório, Parque São 
Miguel, Vila Celeste, Vila Cris-
tiana (Dario Vieira, Antonio 
Viana, Rua Santo Cruzeiro, 
Adriano Villar, Barcelos Gar-
cia, Professor Lucas Noguei-
ra Garcez) Vila São José Vila 
Duque de Caxias
Início em 19/10/2021 
às 13h e término em 

20/10/2021 às 20h
Alto da Bela Vista (Rua 1, 

Rua 2, Rua Alcides, Catarino 
de Arruda, Rua 4, Rua 5, Rua 
9 de Julho, (trecho), Rua Cabo 
Belmiro (Rua Projetada)

A Águas Piquete conta com 
a compreensão da comuni-
dade e solicita a todos que 
adotem práticas de consumo 
consciente de água, evitando 
o desperdício.

Para outros esclarecimen-
tos nos colocamos à disposi-
ção no escritório comercial, 
à Rua Cel. José Mariano, 
42, Piquete ou pelos canais 
de comunicação: Central 
de Atendimento 0800 202 
0120, WhatsApp (11) 99809-
4959 ou pelo site www.igua-
sa.com.br/piquete.

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 335/2021-SUP; 
7761/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço de manutenção nas maquinas patrol e retroescavadeira, 
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ME
CNPJ: 34.006.053/0001-31
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93, conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, 
considerando as justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato de 
inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os Servidores 
através das empresas:
Processo 354/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 355/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 356/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 357/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 358/2021
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 359/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 360/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 361/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 362/2021
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0001-30
Processo 363/2021
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda
CNPJ 47.530.704/0001-30
Processo 364/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 365/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Data da assinatura: 08/10/2021

Prefeito Sylvio Ballerini

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 335/2021 SUP – 7761/2021 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de manutenção nas maquinas patrol e retroescavadeira, 
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ME
CNPJ: 34.006.053/0001-31
VALOR TOTAL: R$ 3.700,00 (tres mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA:14/10/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

PARA DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2022-2025 E DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – L.O.A. – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.022 AMBOS 
PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS-SP. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS-SP, através da Comissão de Finanças e Orçamento, 
tem a honra de convidar a população em geral, as sociedades de bairro, demais 
organizações não governamentais, clubes de serviços, entidades religiosas e quaisquer 
outros segmentos representativos da população para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA 
NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL E ON LINE - TRANSMISSÃO AO VIVO PELO 
PORTAL DA CÂMARA DE CANAS - http://tvcamaraaovivo.net/camaracanas/ para tratar de 
assuntos relacionados a discussão da proposta e elaboração do Plano Plurianual – PPA 
2022-2025 e Projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA – para o exercício financeiro de 
2022, possíveis alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e 
alterações no Plano Plurianual 2018/2022 em cumprimento ás determinações impostas pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/00, em especial o parágrafo 
único do art. 48. Outrossim cumpre esclarecer, que a Audiência Pública realizar-se-á na 
data, horário, e local abaixo mencionados:
DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA.
HORÁRIO: 15:00 HS
AO VIVO : http://tvcamaraaovivo.net/camaracanas/
LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, 500, CENTRO, CANAS-SP.
Câmara Municipal de Canas, 14 de outubro de 2021.

LAERTE ZANIN
Presidente

 
Câmara Municipal de Potim 

Avenida Governador Mário Covas, nº 222 – Potim 
Estado de São Paulo  

 
  

COMUNICADO AOS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE POTIM 
 

 
Em cumprimento ao disposto no Art. 31, § 3º da Constituição Federal, o Vereador 

Márcio de Cássio Raymundo, Presidente da Câmara Municipal de Potim, no uso de suas 
atribuições legais, COMUNICA que as CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM, correspondentes ao exercício de 2018 - (Processo n° eTC-4267.989.18-4), foram 
recebidas pela Secretaria desta Casa de Leis no dia 06 de outubro de 2021 e ficarão durante 
sessenta (60) dias, contados a partir da data de publicação do presente em veículo de 
comunicação impresso (jornal de circulação na Cidade de Potim e região), à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, 
nos termos da lei. 

Os contribuintes interessados poderão ter acesso aos arquivos digitais referentes às 
Contas da Prefeitura Municipal de Potim – Exercício de 2018, que se encontram integralmente 
disponibilizados através do site oficial da Câmara Municipal de Potim, através do seguinte link: 
https://www.potim.sp.leg.br/transparencia/contas-anuais-prefeitura-municipal-de-potim-
exercicio-de-2018 ou na sede do Poder Legislativo, localizada à Avenida Governador Mário 
Covas, nº 222 – Centro – Potim – SP., no horário das 13:00 às 17:00 horas.  
 
 

Potim, 07 de outubro de 2021. 
 
 
 

MÁRCIO DE CÁSSIO RAYMUNDO 
Presidente da Câmara Municipal 

         

 
            

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos 
sindicais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 22 do mês de Outubro de 2021, às 18:30 (dezoito 
horas e trinta minutos), em primeira convocação, à Rua Major Rodrigo 
Luiz n.º 46, nesta cidade, a fim de deliberarem  sobre as seguintes 
matérias da Ordem do Dias: 

 
a) leitura, discussão e votação da ata da Assembléia 

Anterior; 
b) Leitura, discussão e votação pelo sistema de escrutínio 

secreto, da Proposta Orçamentária para o Exercício de 
2.022 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal. 

Não havendo, na hora acima indicada, numero legal de 
associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, 
a Assembléia será realizada duas horas após, no mesmo dias e local 
em segunda convocação com qualquer número de associados 
presentes. 
 

Lorena, 15 de outubro de 2021. 
 

Luiz Alfredo Gervázio Pereira 
Presidente do Sindicato 

         

 
            

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos 
sindicais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 22 do mês de Outubro de 2021, às 18:30 (dezoito 
horas e trinta minutos), em primeira convocação, à Rua Major Rodrigo 
Luiz n.º 46, nesta cidade, a fim de deliberarem  sobre as seguintes 
matérias da Ordem do Dias: 

 
a) leitura, discussão e votação da ata da Assembléia 

Anterior; 
b) Leitura, discussão e votação pelo sistema de escrutínio 

secreto, da Proposta Orçamentária para o Exercício de 
2.022 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal. 

Não havendo, na hora acima indicada, numero legal de 
associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, 
a Assembléia será realizada duas horas após, no mesmo dias e local 
em segunda convocação com qualquer número de associados 
presentes. 
 

Lorena, 15 de outubro de 2021. 
 

Luiz Alfredo Gervázio Pereira 
Presidente do Sindicato 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº32/2021 PROC. Nº 370/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por ítem, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
de parcelada de lanches para funcionários que trabalham dando apoio a eventos realizados 
pela Secretaria de Cultura e Turismo pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 
09h30min do dia 03 de Novembro de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

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 366/2021-SUP; 
8017/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipe 
determinado, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO ÓTICA LTDA
CNPJ: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021

Edital de Convocação
Assembleia de Fundação da Associação dos Moradores e Amigos do Parque 
Residencial Beira Rio - AMAParque Beira Rio.
A Comissão Organizadora AMAParque Beira Rio CONVIDA para este ato 
constitutivo, a realizar-se na Av. Cláudio Vilela Santos, 380 - Portal das 
Colinas, Guaratinguetá - SP, CEP 12516-180, no dia 31 de outubro de 2021, 
domingo, às 15h30 horas, todas as pessoas interessadas a participarem 
desta associação, na qualidade de associado fundador, ocasião em que será 
discutido e votado o projeto de estatuto social e serão eleitos e empossados 
os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria. (Serão respeitados todos 
os  protocolos vigentes em razão das restrições sociais da pandemia de 
COVID-19).

Guaratinguetá, 15/10/2021.
Comissão Organizadora

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial 29/2021 PROC. Nº 305/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a analise das amostras do processo supracitado 
que tem por objeto o Registro de preços para a aquisição de fraldas geriátricas para a 
Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses. O pregoeiro substituto juntamente com a 
Comissão de Licitação, após análise dos fatos e com amparo no parecer técnico, entende 
que: As amostras enviadas pela empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA nos itens 3, 5 e 7 
estão APROVADAS. As amostras enviadas pela empresa PAMP & VAMD COMÉRCIO 
VAREJISTA EIRELI nos itens 1,2,6 e 8 estão APROVADAS. A empresa PAMP & VAMD 
COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI se consagrou vencedora do item 4, pois a empresa 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI, não apresentou sua amostra. Fica aberto o 
prazo de recurso para as empresas apresentarem da analise das amostras. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Quinta edição do “Estação 
Blues Rock” tem versão online

Guaratinguetá tem neste 
sábado (16) o segundo dia da 
quinta edição do festival “Esta-
ção Blues Rock”, realizado pelo 
empresário e radialista Carlos 
Roberto de Oliveira, o Beto 
Branco. Neste ano o evento será 
totalmente online, como parte 
dos projetos do Revelando São 
Paulo e orçado por meio da Lei 
Aldir Blanc.

Criado em 2016, o festival 
abre espaço para o cenário de 
bandas de todo país. A edição 
deste ano conta com apre-
sentações das bandas Paulo 
Meyer & The Thunderheads, 
Johnny West, Crom, Máquina 
do Tempo, Tropa de Shock, 
Hard Blues Trio, The Old Ma-
chine, Johnny Magrão & Ecos 

Da Redação
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Forever e Arcpelago. Os shows, 
que começaram na sexta-feira 
(15), seguem nos dias 18, 20, 
27 e 29, sempre a partir das 
20h, pelo canal do Youtube 
Cultura Guaratinguetá.

Início – A proposta de reunir 
bandas na Praça da Estação 
veio após Beto Branco ver 
uma foto que mostrava uma 
apresentação de músicos de 
blues em New Orleans, Mis-
sissippi (Estados Unidos). “Vi a 
foto na internet. Era um grupo 
de músicos negros tocando 
em uma estação de trem, um 
palco montado na estação 
mesmo, e a moçada sentada no 
trilho do trem, todo mundo se 
divertindo. Isso ai me chamou 
atenção, aí escrevi na internet 
‘e se um dia o prefeito de Guará 
deixar eu fazer um festival na 
estação de graça, sem custo?’ 
A resposta foi positiva”, contou.

Banda Paulo Meyer & Thunderheads; Estação de Blues e Rock em Guará

Foto: Reprodução
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Piquete busca zerar fila por exames
de prevenção ao câncer em mulheres
Prefeitura anuncia mutirão de procedimentos entre outubro e dezembro; cerca
de duzentas moradoras do município aguardam atendimentos para mamografia

Tentando evitar que mo-
radoras de Piquete sofram 
com o câncer de mama e de 
colo do útero, a Prefeitura 
anunciou na última quinta-
-feira (14) que promoverá um 
mutirão de exames preventi-
vos. Devido aos transtornos 
causados pela pandemia na 
rede pública de Saúde, a ci-
dade registra uma demanda 
reprimida de cerca de duzen-
tas pacientes que necessitam 
de mamografia. 

Comandada pelo prefeito 
Rômulo Kazimierz, o Romi-
nho (PSDB), a atual gestão 
municipal informou em nota 
oficial que realizará uma 
força-tarefa entre as pró-
ximas segunda-feira (18) e 
quinta-feira (21) para ofe-

Lucas Barbosa
Piquete

recer o exame ginecológico 
de Papanicolau em todas as 
ESF's (Estratégias de Saúde 
da Família) da cidade. Des-
tinado a moradoras maiores 
de idade e que estão há mais 
de um ano sem realizá-lo, o 
procedimento consiste em co-
letar células do colo do útero, 
possibilitando a identificação 
de lesões ou de alterações 
motivadas pelo vírus do HPV, 
principal causador de câncer 
no órgão. As interessadas 
em realizarem o teste devem 
comparecer a ESF mais pró-
xima de sua casa e solicitar 
o agendamento. 

A iniciativa municipal faz 
parte das ações voltadas a 
comemoração do “Outubro 
Rosa”, campanha nacional 
de conscientização sobre a 
importância da prevenção 
ao câncer de colo do útero e 
de mama. 

De acordo com o secre-
tário de Saúde de Piquete, 
Luiz Humberto Leite, outro 
importante mutirão desti-
nado à saúde feminina será 
realizado em breve no muni-
cípio. “O prefeito Rominho 
determinou a fila zero até 
o mês de dezembro para 
os exames de mamografia. 
Caso o Estado não consiga 
atender a demanda, con-
trataremos uma empresa 
especializada para realizar 
a ação, beneficiando até 
duzentas moradoras que 
aguardam na fila de espera 
em decorrência da diminui-
ção de vagas ofertadas pela 
rede estadual em meio à 
pandemia”. 

Evento – Através de uma 
parceria com a instituição 
“Liga do Câncer de Pique-
te”, a Prefeitura promoverá 
entre os próximos dias 22 
e 29 diversas ações ligadas 
ao Outubro Rosa, no Centro 
de Exposição e no Salão Luiz 
Vieira.

Além de palestras para 
a conscientização sobre 
as formas de prevenção à 
doença, o evento oferecerá 
aulas de ioga e de zumba. 
A programação completa 
pode ser conferida no site 
oficial da Prefeitura piquete.
sp.gov.br.

Foto: Divulgação PMP

Equipe de atendimento, em estrutura montada no Centro de Piquete para realização de série de exames

Investigação aponta que grupo de 
estelionatários agiam na região de 
Maresias; Polícia Militar apreende 32 
cartões de crédito usados por golpistas

Traficante é preso com mais de 
cem quilos de drogas em Lorena
Polícia localiza esconderijo no Santo Antônio; imóvel armazenava arma e munições

Da Redação
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Após uma denúncia anôni-
ma, a Polícia Civil prendeu na 
tarde da última quinta-feira 
(14) um homem de 28 anos 
que armazenava armas, mu-
nições e mais de cem quilos 
de drogas numa casa em 
Lorena. O criminoso confes-
sou que o imóvel foi alugado 
para servir de esconderijo de 
entorpecentes e armamentos.

De acordo com a Polícia 

Civil, a equipe da Dise (De-
legacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes) de 
Guaratinguetá recebeu uma 
informação de que o moto-
rista de um carro em Lorena 
estaria transportando drogas 
do bairro Cecap para o bairro 
Santo Antônio. Utilizando 
uma viatura descaracteriza-
da, os policiais conseguiram 
localizar o veículo do suspei-
to na saída do Cecap. Com o 
objetivo de descobrir para 
onde o condutor levaria o 
entorpecente, os policiais 

o seguiram até o Santo An-
tônio. Sem perceber que 
era monitorado, o homem 
estacionou o automóvel e 
abriu o portão de uma casa. 
Na sequência, ele foi surpre-
endido pela equipe da Dise, 
que encontrou 23 porções 
de maconha no interior de 
seu carro. Questionado, o 
criminoso confessou que 
possuía mais entorpecentes 
no imóvel, alugado por ele 
para servir exclusivamente 
de esconderijo.

Em vistoria na residência, 

Armas e mais de cem quilos de entorpecentes que foram apreendidos em operação da Polícia Cicil, em esconderijo de traficantes em Lorena

Foto: Divulgação Polícia Civil

os policiais apreenderam 
102 tijolos de maconha, 
oito quilos de cocaína e 
uma balança de precisão. 
Em um dos cômodos foram 
localizadas também uma 
espingarda, 15 munições 
calibre 12 e três munições 
calibre 38.

Preso em flagrante por 
tráfico de drogas e porte 
ilegal de munições e arma 
de fogo, o homem foi en-
caminhado à Delegacia de 
Lorena, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Quadrilha é presa 
por “golpe da 
troca de cartão” 
em São Sebastião

A Polícia Militar desarti-
culou na última terça-feira 
(11) uma quadrilha de es-
telionatários que aplicava 
golpes em moradores e tu-
ristas de São Sebastião.  As 
vítimas sofriam prejuízos 
financeiros ao terem seus 
cartões de crédito originais 
trocados por falsos.

De acordo com a PM, 
uma equipe da Força Tá-
tica patrulhava o bairro 
Maresias, que fica na re-
gião da Costa Sul, quando 
foi informada por um pe-
destre que um grupo de 
vendedores ambulantes 
estava enganando consu-
midores num trecho da rua 
Sebastião Romão Cesar. 

Ao chegar no local indi-
cado, os policiais se depa-
raram com cinco homens, 
sendo que três deles ten-
taram fugir ao avistar a 
viatura. Após conseguir 
deter o grupo, que carrega-

Lucas Barbosa
São Sebastião 

va seis máquinas de cartão, 
os PM’s localizaram dois 
carros estacionados pela 
quadrilha em outro ponto 
do bairro. No interior dos 
veículos foram apreendidos 
32 cartões de crédito.

Questionados, os crimi-
nosos confessaram que se 
aproveitavam da distração 
do cliente, segundos depois 
da compra, para trocar o 
seu cartão original por um 
semelhante. Na sequência, 
enquanto a vítima ia embo-
ra sem perceber que estava 
com o cartão errado, os 
golpistas aproveitavam para 
realizar diversas transações 
financeiras.

Os cinco homens foram 
encaminhados à Delegacia 
de São Sebastião, permane-
cendo à disposição da Justi-
ça. Eles deverão responder 
por formação de quadrilha 
e estelionato.

A Polícia Civil de São Se-
bastião tenta localizar víti-
mas do golpe para descobrir 
o montante arrecadado atra-
vés da prática criminosa.

Prefeitura de Lorena e Sebrae retomam o 
esporte gratuito para crianças e adolescentes

Enquanto as atividades 
voltam de acordo com os cro-
nogramas contra a Covid-19, 
a parceria entre o Sesi (Ser-
viço Social da Indústria) e a 
secretaria de Esporte e Lazer 
de Lorena está disponibili-
zando práticas esportivas de 
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forma gratuita para crianças 
e adolescentes entre 6 e 17 
anos. As atividades fazem 
parte do programa Atleta 
do Futuro.

A iniciativa, que conta 
com duas modalidades (tê-
nis de mesa e futsal), inicia 
nesta segunda-feira (18), 
na quadra Vila dos Co-
merciários 1, das 8h30 às 
10h45 e das 15h às 17h15. 

A programação continua 
na quarta e sexta-feira, na 
quadra da escola Delta, lo-
calizada na avenida Tomaz 
Alves Figueiredo, n° 142, na 
Vila Hepacaré, com início do 
fim da tarde às 17h até 20h, 
com a modalidade esportiva 
de tênis de mesa.

Na quadra do CSU (mesmo 
local que é aplicada a vacina 
contra a Covid-19), os inte-

ressados devem comparecer 
às quinta-feira das 9h às 
11h15, das 15h às 17h15 
e sexta-feira das 10h15 às 
11h45 e das 14h às 15h30.

No local, os professores 
responsáveis estarão aten-
dendo os participantes. 
Outras informações sobre o 
cronograma estão na página 
do Facebook da Prefeitura 
e no site lorena.sp.gov.br.
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