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Câmara de Guará devolve 
R$ 300 mil e Prefeitura 
amplia UBS do Campinho

A Câmara de Guaratingue-
tá devolveu para a Prefeitura 
um total de R$ 300 mil, que 
representam uma parcela 
da economia feita pela Casa 
com o duodécimo que é 
encaminhado pelo Execu-
tivo a cada início de ano. A 
devolução de recursos foi 
oficializada na última quin-
ta-feira (28), no Legislativo. 
No acumulado de 2021, a 
Câmara já devolveu R$ 500 
mil, usados para diferentes 
finalidades. Anteriormente, 
em duas fatias de R$ 100 

mil, a Prefeitura utilizou os 
recursos para compra de 
cestas básicas para a popu-
lação carente assistida pela 
Assistência Social e para 
investimentos contra a Co-
vid-19. Desta vez o aporte 
será utilizado para reforma 
da unidade de saúde do Cam-
pinho, que pode contar com 
uma ampliação. Segundo o 
presidente, Arilson Santos 
(PSC), o recurso será investido 
na ampliação da unidade do 
Campinho.
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Isael, que antecipa 13º em Pinda
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Isael espera injeção de 
R$ 4 milhões com mais 
uma antecipação no 13º

Após o adiantamento da 
primeira parcela do 13º, em 
agosto, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba deve pagar no 
dia 7 de dezembro a segunda 
parcela do direito trabalhista 
aos funcionários públicos. O 
anúncio foi feito pelo prefei-
to Isael Domingues (PL), na 
última segunda-feira (25).

Expectativa é acelerar recuperação comercial; valor em 7 de dezembro
O adiantamento de 13 dias 

será feito para toda a rede 
municipal de servidores, que 
conta com cerca de quatro 
mil funcionários. De acordo 
com Domingues, a expecta-
tiva é de que cerca de R$ 4 
milhões sejam injetados na 
economia local. “Para que 
as pessoas possam fazer 

suas compras no comércio 
local, vamos usar essa grana 
no comércio local para que 
possamos valorizar nossos 
comerciantes. Isso repre-
senta dignidade para que as 
pessoas tenham poder de 
compra num período que 
não está inflacionado em 
função das festas natalinas”, 

explicou. O Município pagou 
aos funcionários a primei-
ra parcela do 13º há dois 
meses. No período foram 
R$ 5 milhões investidos na 
economia, aquecida pelo fim 
das restrições de circulação 
pelo Plano São Paulo de 
retomada.
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Arilson Santos, que encaminhou verba após polêmica entre poderes
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Projeto sugere suspender corte de água
de famílias carentes e acamados em Guará

Um projeto de lei do Legis-
lativo entrará em votação na 
próxima sessão de Câmara 
de Guaratinguetá e pode dar 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade social ou com 
pessoas acamadas a suspensão 
do corte do fornecimento de 

água. A proposta é do vereador 
Marcelo Augusto da Santa Casa 
(PSD) e teve sua votação adia-
da, a pedido do próprio parla-
mentar. A proposta tem como 
objetivo facilitar o pagamento 
das contas de água, cobradas 
pela Saeg (Companhia de Água, 

Esgoto e Resíduos), para famí-
lias carentes ou com pessoas 
enfermas e sem possibilidade 
de locomoção. A proposta deu 
entrada em setembro e pode 
suspender o corte em um prazo 
pré-determimado. Pág.  3

Após reunião, 
Lorena define 
“Cinturão 
Eletrônico”

Dezessete municípios da 
região do Vale da Fé e Vale 
Histórico avançaram nas 
tratativas para instalação 
de um sistema integrado de 
reforço na segurança públi-
ca. O “Cinturão Eletrônico”, 
batizado assim por interligar 
as cidades por meio da fiscali-
zação através de câmeras de 
monitoramento, será nortea-
do através do programa Viva 
o Vale, do Governo do Estado 
de São Paulo.
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Com novos acordos, polo 
industrial deve alavancar 
a economia em Pinda

Após o acordo entre o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba e a Tena-
ris Confab, a economia local 
deve receber injeção de R$9 
milhões. De acordo com a 
categoria, a PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados) 
veio após negociação sobre a 
Campanha Salarial. Na Gerdau, 
os funcionários aprovaram, 
em assembleia, um reajuste 
salarial de 10,5%. Os funcioná-
rios da Tenaris receberão um 

pacote com reajuste salarial 
e implantação de um cartão 
alimentação. O pagamento será 
na média de 2,3 salários de 
cada funcionário, totalizando 
colocação milionária na eco-
nomia da cidade. A previsão 
é que antes do Natal, mais 
R$ 3 milhões sejam injetados 
somente com a diferença do 
reajuste e com o cartão alimen-
tação, em R$ 1,8 mil para cada 
funcionário.
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Cruzeiro lança 
rede para captar 
e tratar a água 
para população

Nova estação de tratamento de água, entregue nesta semana em Cruzeiro; Município projeta qualificação

Durante cerimônia de co-
memoração pelos 44 anos 
de atuação em Cruzeiro, o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos e Resíduos 
Sólidos) inaugurou a estação 
de tratamento preliminar e 
de captação de água do rio 
Passa Vinte. O ponto hídrico é 
uma das fontes responsáveis 
pelo abastecimento de 65% 
dos imóveis da cidade. O tra-
balho com o esgoto segue sob 
expectativas da construção da 
estação central.
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Piquete amplia 
cesta básica 
dos servidores 
municipais

Os mais de trezentos servi-
dores municipais de Piquete 
ganharam na última quarta-
-feira (26) um motivo para 
comemorar. Após promover 
uma política de economicidade 
ao longo deste ano, a Prefei-
tura anunciou que investirá 
na ampliação da variedade 
dos produtos da cesta básica 
fornecida mensalmente aos 
trabalhadores. Durante en-
trevista ao programa Atos no 
Rádio, no início da tarde da 
última quarta-feira, o prefeito 
Rômulo Kazimierz, o Rominho 
(PSDB), revelou que as cestas 
básicas contarão a partir deste 
mês com novos alimentos e 
produtos de higiene pessoal e 
de limpeza doméstica.

Solar Conde de 
Moreira Lima 
é foco de obras 
em Lorena

Enquanto a restauração do 
Solar Conde de Moreira Lima 
não se concretiza, a Prefei-
tura de Lorena anunciou na 
última segunda-feira (25) 
que promoverá ações para 
conter o avanço de danos 
no prédio histórico. Cons-
truído há quase dois séculos, 
o imóvel, popularmente 
conhecido como Casa da 
Cultura, está fechado para a 
visitação devido a problemas 
estruturais. 

Caraguá realiza 
Mutirão do 
Emprego com 
trezentas vagas

Caraguatatuba promove 
na próxima quinta (4) e sex-
ta-feira (5) a quarta edição 
do “Mutirão do Emprego”. 
Mais de trezentos postos de 
trabalho estarão disponíveis 
para a população, com a par-
ticipação de vinte empresas 
parceiras. Pág.  7

Câmara de Pinda aprova 
implantação do Sistema 
Único de Assistência Social
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Política a conta-gotas...

Antonio Mineiro

ACONTECEU!

No ano passado, mais ou menos 
nesta época, o ministro Paulo Guedes 
afirmou que furar o teto de gastos, 
para ganhar eleição, era uma irrespon-
sabilidade para as futuras gerações.

Discutia-se, na época, o finan-
ciamento do novo programa social 
que substituiria o Bolsa Família e se 
chamaria Renda Cidadã.

O problema residia no financia-
mento deste programa.

De onde viriam os recursos com 
a concorrência da monstruosa conta 
dos precatórios.

De repente, o presidente resolve 
distribuir R$ 400,00 em um programa 
Auxílio Emergencial Provisório com 
validade até dezembro de 2022.

A continuidade do programa se 
limita a sua vitória. Bingo!

Em caso de derrota procure o novo 
presidente!

A primeira irresponsabilidade.
A segunda irresponsabilidade foi 

furar o teto de gastos que o Centrão 
prontamente resolveu!

Os recursos, fura teto serão gastos 
da seguinte maneira: R$ 26 bilhões 
para a atualização monetária do salá-
rio-mínimo ajustado a nova inflação; 
R$ 12 bilhões o acréscimo do progra-
ma do Bolsa Família, R$ 17 bilhões 
em emendas do relator da Comissão 
Mista do Orçamento, R$ 17 bilhões 
de adicional ao fundo eleitoral, vale 
gás R$ 7 bilhões, e desoneração da 
folha de pagamento R$ 8 bilhões.

Em resumo, o ministro da Eco-
nomia que ia zerar o déficit público 
vendendo todos os imóveis da União 
por um trilhão de reais e mais um 
trilhão de reais com o programa de 
privatização ....

A reforma tributária virou moeda 
de troca para o Centrão arrancar 
concessões fiscais e proteger privi-
légios, inclusive deixar brechas que 
permitam a evasão de tributos para 
os paraísos fiscais.

Motivos de sobra para o ministro 
pegar o boné como fizeram seus 
assessores.

Mas, na verdade, quem é Paulo 
Guedes e o que pensa sobre econo-
mia?

O ministro é um profissional 
bem-sucedido, criou um banco, uma 
faculdade de economia, especializada 
em mercado de capital, posterior-
mente, vendida para outro grupo de 
economistas.

Um profissional realizado com 
recursos, e não poucos, em paraísos 

fiscais.
Minha impressão, estava sem ter o 

que fazer, apresentado ao presidente 
que confessou não entender nada de 
economia, caiu no canto da sereia e 
nomeou-o como um superministro, 
Ministro da Economia, fundindo vá-
rios ministérios (para reduzir custos e 
não entregar para políticos). 

Com o agravante de que passou a 
deter mais poder e responsabilidade 
do que os seus antecessores, uma vez 
que ao Ministério da Fazenda foram 
incorporados Planejamento, Indústria 
e Comércio e, inicialmente, Trabalho. 

Um superministro sem experiên-
cia de setor público.

Como economista, formou-se nos 
Estados Unidos, pela Universidade 
de Chicago, em 1970, tornou-se 
professor, na escola mais ultraliberal 
do mundo.

Paulo Guedes, na década de 1980, 
começa a participar ativamente e de 

forma efusiva o debate público bra-
sileiro quando recebeu a alcunha de 
“Beato Salu”, de seus pares, persona-
gem da novela de sucesso na época, o 
Roque Santeiro.

O Beato Salu, personagem na 
novela, um fanático que vagava pelas 
ruas anunciando o fim do mundo.

Por incrível que pareça, nunca 
participou de uma atividade pública.

Saiu da universidade para o mer-
cado financeiro.

Depois de décadas no mercado 
financeiro, seguiu impávido para Bra-
sília, da Faria Lima para o planalto, 
ungido pelo presidente como o Posto 
Ipiranga.

Sobre o aspecto doutrinário, fora 
dos meios acadêmicos, o departa-
mento econômico da Universidade 
de Chicago, célula mãe do ultralibe-
ralismo é, atualmente, um ponto fora 
da curva.

Na maioria das universidades 
americanas o liberalismo é ativo, 
como teoria econômica, porém, numa 
nova versão da economia que predo-
mina o liberalismo com a inclusão dos 
princípios keynesianos.

Em outras palavras, aceita-se a 
presença do Estado na economia para 
mitigar tendências que a economia de 
mercado não resolve, especialmente, 
no capítulo macroeconômico e na 
distribuição de renda.

A ideia neoliberalista do Esta-
do-mínimo ficou restrita a Chicago 
e algumas faculdades e bibliotecas.

Como garantidor de um governo 
de política liberal, a credibilidade de 
Paulo Guedes “furou”!

   Um superministro 
sem experiência de 

setor público

“Furar teto para 
ganhar eleição é 

irresponsabilidade 
com as futuras gerações.”

  Paulo Guedes, outubro de 2020.

Sylvinho Ballerini

Política da soma
Após uma semana inteira de-

dicada a Brasília para decisões 
importantes como a liberação de 
recursos federais e dos galpões da 
rede ferroviária para dar espaço 
ao sonhado Shopping Center em 

Cruzeiro, o prefeito Thales Ga-
briel recebeu na sexta-feir, em seu 
gabinete o deputado federal Carlos 
Sampaio do PSDB. O parlamentar 
fez questão do encontro com Thales 
e com os prefeitos do Vale Históri-
co, P.H de Areais, Lê Braga de São 
José do Barreiro e Dr. Willian de 
Bananal. Também participaram do 
encontro Patrícia Andrade e Gusta-
vo Barreira do gabinete do prefeito 
Antônio Mineiro, de Cachoeira. Na 
pauta assuntos como infraestrutura 
dos municípios e a necessidade de 
estreitar com o Estado o custeio dos 
projetos das vicinais – necessários 
para liberação das pavimentações 
do programa ‘Melhor Caminho’. 
Sampaio prometeu apoio.

Carga rápida
Após antecipar a primeira par-

cela do 13º salário dos servidores 
da Prefeitura, como de praxe há 
pelo menos quatro anos, o prefei-
to Isael Domingues surpreendeu 
novamente, adiantando também a 
segunda. Como vacina econômica 
neste ano onde a pandemia afetou 
‘gregos e troianos’, cerca de R$ 4 
milhões deverão circular a partir 
do 7 e dezembro na economia de 
Pindamonhangaba. Funcionários 
municipais em festas, empresários 
animados, comércio agitado e a 
oposição política apavorada. E 
disseram que vem mais novidades 
pela frente, podem esperar...

Parceiros & Parcerias
O prefeito Isael Domingues, em 

sua versão ‘parceiros e parcerias’, 
convidou os vereadores Carlos de 
Moura – o Magrão e Regininha 
para cumprirem agenda no Palácio 

Bandeirantes e com o deputado An-
dré do Prado (PL) – leia-se-governo 
do Estado – nesta quarta-feira. 
Entre as pautas acertadas, assuntos 
ligados à Juventude e as reivindi-
cações dos vereadores no programa 
Melhor Caminho e Patrulha Rural. 
A repercussão no mercado político 
foi quase que imediata à divulgação 
nas redes sociais de Pinda. Disse-
ram que na Câmara já tem agenda-
mento para as próximas viagens...

Cochilou, dançou!!!
O vereador Bruno Ribeiro ‘es-

perneou’ na sessão de Câmara desta 
semana, após tomar conhecimento 
que os colegas haviam mantido o 
veto do prefeito Sylvio Ballerini 
em seu projeto – parece que um 
dos únicos de sua autoria – que 
isentaria a cobrança de Zona Azul 
nas imediações dos hospitais de 
Lorena, em especial o da Unimed. 

Ilegal ou imoral?
A iniciativa de Bruninho em 

isentar a Zona Azul no entorno da 
Unimed foi visto ilegal pelo jurí-
dico da Prefeitura e como imoral 
pelos comerciantes nas imediações 

Number one em verbas

O deputado federal Carlos Sampaio (PSDB) foi um dos entrevistados no 
Atos no Rádio na última sexta-feira (22), com a participação do prefeito Sylvio 
Ballerini e do vereador Mauro Fradique. Sampaio fez ‘via sacra’ na região e 
priorizou Lorena, por concentrar o maior volume de emendas parlamentares 
entre as cidades do Vale da Fé. Ao todo, a administração Ballerini contabilizou 
cerca de R$ 6,7 milhões em recursos entre saúde, esporte, social, infraestrutura 
e educação. Além das verbas destinadas, o federal tem sido um apoiador de 
Sylvinho em muitas demandas e projetos nos governos Federal e Estadual. 
A menos de 340 dias das eleições, Carlos Sampaio declarou que não pensa 
em posições majoritárias no Estado, mas acredita que ainda tem muito o que 
fazer na Câmara Federal, onde pretende ser reeleito para o seu oitavo mandato.

Eder Billota recebe deputado Carlos Sampaio, o prefeito Sylvio Ballerini
e o vereador Mauro Fradique para participação do Atos no Rádio

da praça Rosendo Pereira Leite. 
Segundo os empresários, funcio-
nários do hospital ocupam as vagas 
da praça o dia todo – impedindo 
a movimentação comercial – en-
quanto os pacientes que acessam 
a Unimed pagam pelo estaciona-
mento interno. 

Controvérsia
Enquanto os vereadores de opo-

sição de Cachoeira Paulista tentam 
‘fritar’ o prefeito Antônio Mineiro 
em ‘fogo quente’ na Câmara – com 
a comissão processante que busca 
cassar seu mandato – as boas notí-
cias que chegaram do Tribunal de 
Contas nesta quarta-feira são que 
a contratação da OS da Educação 
estava dentro da normalidade. 
Ventos dos corredores da Prefeitura 
deram conta que os advogados de 
Mineiro estão prontos e preparados 
para entrar em ação. Perguntem ao 
Claudinho Gaspar!!!

Assédio partidário
E por falar em Antônio Mineiro, 

o que não está faltando na cúpula 
tucana do Estado são deputados 
e secretários do primeiro escalão 
do governo querendo apadrinhar 

sua filiação do 
P S D B .  P e l o 
que ouviu no 
P a l á c i o  d o s 
Bandeirantes, 
Doria e Rodri-
go Garcia têm 
interesses pes-
soais em contar 
com Mineiro 

no grupo governista. Falaram ain-
da que emissários do gabinete de 
Marco Vinholi se emprenharam em 
suavizar o MDB para liberar a des-
filiação do prefeito de Cachoeira.

Reforço de caixa
Após o 'ba-fá-fá' que rolou com 

o 'desvio', digo, o remanejamento 
de R$ 200 mil destinados à reforma 
da Unidade de Saúde do Campi-
nho, para priorizar a revitalização 
da unidade do Jardim Esperança, 

por indicação 
de Dani Dias, 
o presidente do 
Legisl t ivo de 
Guaratinguetá, 
Arilson Santos 
– autor do pe-
dido da verba 
que 'tomou outro 
rumo' – resolveu 

de forma doméstica, ou seja, com 
recurso do Legislativo, cumprir a 
promessa com seus eleitores. Na 
sessão de Câmara desta terça-feira, 
Arilson anunciou a devolução ante-
cipada de R$ 300 mil do duodécimo 
à Prefeitura – condicionado à refor-
ma e ampliação imediata da Unida-
de, para garantir que a população 

do Campinho tenha atendimento 
básico de saúde.

A força do social
O prefeito Sylvio Ballerini 

pretende concluir ainda este ano 
os procedimentos para implantar 
uma Frente de Trabalho prevendo 
200 contratações, destinadas às fa-
mílias em estado de vulnerabilida-
de em Lorena. 
Outra ação de 
alcance social 
que o prefeito 
busca em cará-
ter de urgência 
é a l iberação 
da CDHU para 
construção de 
mais 200 casas 
térreas, na região da Cecap. Syl-
vinho também declarou que vai 
investir pesado na infraestrutura 
dos bairros periféricos da cidade 
com pavimentação, modernização 
do sistema de iluminação, galerias 
de águas pluviais, entre outros me-
canismos de segurança. Segundo os 
bem informados da administração, 
dinheiros para estes projetos não 
vão faltar.

Não convidem para 
...a mesma picanha – os verea-

dores de Guará, Nei Carteiro e Dani 
Dias, principalmente se o assunto 
for a capacidade de compreensão 
dos projetos e o churrasqueiro for 
o colega de partido Fabrício da 
Aeronáutica!!!

Prato cheio
Os servidores municipais de 

Piquete estão comemorando a nova 
realidade das cestas básicas que 
passarão a receber a partir de no-
vembro, com praticamente o dobro 
de itens e qualidade superior dos 
produtos. Comenta-se pelos corre-
dores da Prefeitura que o próprio 
prefeito Rominho fez questão de 
compor as novas cestas que bene-
ficiarão cerca de 400 famílias, em 
demonstração ao carinho que tem 
pelos funcionários.

Chance de vitória 
Pelo andar da carruagem, Gua-

ratinguetá vai deixar de eleger um 
deputado estadual com chance de 
vitória no ano que vem por conta 
da diversidade de postulantes lo-
cais que têm surgido no mercado 
eleitoral, motivados pela vaidade 
e míopia política, segundo os ex-
perientes que já passaram pelas 
urnas e sabem como a 'banda toca'. 
Disseram que se Regis Yasumura 
receber um pouco mais de apoio, 
principalmente dos atuais verea-
dores – que já estão cedendo aos 
encantos de candidatos de outras 
e$fera$ – ele garante vaga na As-
sembleia Legislativa.

Isael Domingues e André do Prado

Thales Gabriel e Carlos Sampaio

Arilson Santos
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Centro comercial em Pinda; Prefeitura adianta segunda paracela do 13° para aquecer setor em dezembro

O presidente da Câmara de Guará, Arilson Santos, que encaminhou nova verba após polêmica entre poderes

Isael adianta segunda parcela do 13º e 
espera injetar R$ 4 milhões no comércio

Após o adiantamento da 
primeira parcela do 13º, em 
agosto, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba deve pagar no 
dia 7 de dezembro a segunda 
parcela do direito trabalhista 
aos funcionários públicos. O 
anúncio foi feito pelo prefei-
to Isael Domingues (PL), na 
última segunda-feira (25).

O adiantamento de 13 dias 
será feito para toda a rede 
municipal de servidores, que 
conta com cerca de quatro 
mil funcionários. De acordo 
com Domingues, a expecta-
tiva é de que cerca de R$ 4 
milhões sejam injetados na 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Expectativa é que montante seja empregado no comércio; servidores devem receber em 7 de dezembro
economia local. “Para que 
as pessoas possam fazer 
suas compras no comércio 
local, vamos usar essa grana 
no comércio local para que 
possamos valorizar nossos 
comerciantes. Isso repre-
senta dignidade para que as 
pessoas tenham poder de 
compra num período que 
não está inflacionado em 
função das festas natalinas”, 
explicou.

O Município pagou aos 
funcionários a primeira par-
cela do 13º há dois meses. No 
período foram R$ 5 milhões 
investidos na economia, 
aquecida pelo fim das restri-
ções de circulação pelo Plano 
São Paulo de retomada.

Para 2021, a Acip (Asso-

ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba) 
não possui uma projeção 
financeira fechada, mas há a 
expectativa de elevação das 
vendas natalinas sobre o ano 
anterior, devido ao horário 
estendido de atendimento.  
A Associação afirmou que 
há impacto positivo quando 
ocorre injeção de dinhei-
ro extra, seja pelo 13º ou 
pelo reajuste salarial de 
fábricas. Somente a Gerdau 
deve movimentar, segundo 
a Acip, R$ 5 milhões, com 
o reajuste. “Isso porque os 
consumidores podem usar 
esse dinheiro extra para 
as contas, pois, por conta 
da pandemia, existe muita 
inadimplência no comércio, 
e limpando o nome, poderão 
voltar a gastar”.

Além dos inadimplentes, 
a movimentação econômica 
deve atingir o setor de cons-
trução civil. Os setores que 
mais lucram neste período 
são vestuário, eletrônico e 
material de construção.

Fotos: Bruna Silva

Câmara devolve R$ 300 mil e Prefeitura 
de Guará pode ampliar UBS do Campinho

A Câmara de Guaratingue-
tá devolveu para a Prefeitu-
ra um total de R$ 300 mil, 
que representam uma par-
cela da economia feita pela 
Casa com o duodécimo que 
é encaminhado pelo Execu-
tivo a cada início de ano. A 
devolução de recursos foi 
oficializada na última quin-
ta-feira (28), no Legislativo. 
No acumulado de 2021, a 
Câmara já devolveu R$ 500 
mil, usados para diferentes 
finalidades.

Anteriormente, em duas 
fatias de R$ 100 mil, a Pre-
feitura utilizou os recursos 
para compra de cestas bási-
cas para a população caren-
te assistida pela Assistência 
Social e para investimentos 
em tratamentos contra a 
Covid-19. Desta vez o aporte 
será utilizado para reforma 
da unidade de saúde do 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Campinho, que pode contar 
ainda com uma ampliação.

De acordo com o presiden-
te da Casa, Arilson Santos 
(PSC), o recurso será investi-
do na ampliação da unidade 
do Campinho. “É público 
e notório que o posto de 
saúde do Campinho está em 
estado precário e não tem 
mais condições de atender. 
Nós já conseguimos R$ 200 
mil que vão iniciar a refor-
ma”, detalhou o vereador.

A devolução ocorre duas 
semanas após o presidente 
da Câmara criticar publica-
mente o remanejamento de 
R$ 200 mil (citados acima) 
oriundos de emenda parla-
mentar do deputado esta-
dual Estavam Galvão (DEM), 
que teriam como destino a 
reforma dessa unidade de 
saúde. Na ocasião o recur-
so teria sido encaminhado 
para outro posto de saúde, 
do Jardim Esperança. Nesta 
semana, Arilson confirmou 
que foi à secretaria e aca-

bou informado que houve 
um equívoco e a verba não 
foi remanejada. “Na última 
terça-feira, nós tivemos uma 
reunião com a subsecretá-
ria de Saúde, onde houve 
erro de comunicação e eles 
(secretaria municipal de 
Saúde) acharam essa verba 
de R$ 200 mil que não foi 
remetida ao posto do Jardim 
Esperança. Esses R$ 200 mil 
retornaram para o posto do 
Campinho, só que serve só 
para reforma. Com esses 
R$ 300 mil vai dar para 
fazer (ampliação), soma-se 
R$ 500 mil para reforma e 
ampliação”, citou.

O recurso obtido através 
de emenda parlamentar, 
segundo o presidente da 
Casa, não pode ser investido 
na ampliação da unidade de 
saúde e deve ser usado para 
reparos e reforma. Ainda 
segundo o vereador, o local 
precisa de expansão devido 
ao aumento populacional da 
região atendida.

Fotos: Leandro Oliveira

Valor representa fatia de economia do duodécimo em Guaratinguetá, já devolvido ao Executivo neste ano

Após reunião, Lorena define pontos 
de câmeras do “Cinturão Eletrônico”
Região deve contar com 17 cidades cobertas pelo sistema de 
monitoramento; municípios definem pontos para fiscalizações

Dezessete municípios da 
região do Vale da Fé e Vale 
Histórico avançaram nas trata-
tivas para instalação de um sis-
tema integrado de reforço na 
segurança pública. O “Cinturão 
Eletrônico”, batizado assim por 
interligar as cidades por meio 
da fiscalização através de câ-

Leandro Oliveira
Lorena

meras de monitoramento, será 
norteado através do programa 
Viva o Vale, do Governo do 
Estado de São Paulo.

A reunião contou com os 
representantes das secreta-
rias de Segurança Pública da 
região, onde foram solicitados 
pontos para instalação das 
câmeras de monitoramento.

Em Lorena, segundo o secre-
tário de Segurança Pública, Al-
fredo Pereira, são cinco locais 

já confirmados pelo setor. Um 
dos pontos é a avenida Peixoto 
de Castro, na entrada da cida-
de, em frente a um posto de 
combustíveis. Os demais são 
as avenidas Targino Vilela 
Nunes, Dr. João Aldo Nassif, 
Tomaz Alvez Figueiredo, entre 
os números 1.150 e 1.111 e 
a rotatória próximo ao Eco 
Vale Shopping, de acesso a 
Santa Lucrécia. “Vai passar um 
estudo na firma que for fazer, 

mas não deve mudar muita 
coisa não, deve seguir esses 
locais. Através de um estudo 
junto com a Polícia Militar, 
chegamos a esses locais. Va-
mos aguardar a confirmação, 
mas por enquanto são esses 
lugares que o ‘cinturão eletrô-
nico’ do estado será colocado”, 
afirmou o secretário ao Jornal 
Atos.

Ainda de acordo com Perei-
ra, na última reunião, a secre-
taria teria solicitado um sexto 
ponto de monitoramento, mas 
ficaram definidos cinco locais 
para videomonitoramento. 
O Município já conta com 
fiscalização e imagens do COI 
(Centro de Operações Integra-
das), que tem 25 câmeras es-
palhadas pela cidade e quatro 
portais nas entradas.

O monitoramento das câ-
meras das cidades, no projeto 
do “Cinturão Eletrônico”, 
ficará sob responsabilidade 
da Polícia Militar. Os municí-
pios que têm COI receberão 
as imagens do projeto regio-
nal. Segundo a Prefeitura de 
Lorena, a previsão é de que 
ainda neste ano os estudos 
sejam finalizados e o moni-
toramento interligado seja 
iniciado.

Guaratinguetá é uma das 
pioneiras da região a utilizar 
o sistema de monitoramento 
de câmeras através do COI. 
Segundo o secretário de Se-
gurança Pública e Mobilidade 
Urbana, Marco Antônio ‘Ma-
jor’ de Oliveira, o Município 
está verificando locais para 
instalação dos equipamentos.O secretário de Segurança Pública, Alfredo Pereira, que representou Lorena em debate sobre monitoramento

Fotos: Divulgação PML

Com novos acordos, polo 
industrial deve alavancar 
a economia em Pinda

Após o acordo entre o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba e a 
Tenaris Confab, a economia 
local deve receber injeção de 
R$ 9 milhões. De acordo com 
a categoria, a PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados) 
veio após negociação sobre 
a Campanha Salarial.

Na Gerdau, os funcioná-
rios aprovaram, em assem-
bleia, um reajuste salarial 
de 10,5%. Os funcionários 
da Tenaris receberão um 
pacote com reajuste salarial 
e implantação de um cartão 
alimentação (permanente e 
reajustado anualmente). O 
pagamento será na média de 
2,3 salários de cada funcio-
nário, totalizando colocação 
milionária na economia da 
cidade.

A previsão é que, antes do 
Natal, mais R$ 3 milhões 
sejam injetados nos salários 
somente com a diferença 
do reajuste e com o cartão 
alimentação, em R$ 1,8 mil 
para cada funcionário. “Com 
unidade das mobilizações e 
muita persistência do sin-
dicato temos conquistado 
grandes acordos. Na Confab, 

Da Redação
Pindamonhangaba

só na questão do reajuste já 
foi mais dinheiro no bolso 
do trabalhador, além disso 
ainda tem a PLR, que seria 
muito ruim este ano e vai 
ser de 2 salários, a melhor 
em 11 anos”, garantiu o 
presidente da classe, André 
Oliveira.

Gerdau – Os funcionários 
da Gerdau aprovaram em 
assembleia, na última ter-
ça-feira (26), o reajuste sa-
larial de 10,5%. O aumento, 
negociado pelo Sindicato, 
deve injetar sozinho R$ 5 
milhões na economia antes 
do Natal.

Há cerca de um mês, os 
metalúrgicos fizeram uma 
paralisação para pressio-
nar a diretoria da empresa 
avançar nas negociações. O 
reajuste aplicado será feito 
no vale, no próximo dia 15, 
na primeira parcela do 13º 
salário (com pagamento 
previsto em 20 de novem-
bro), e no dia 30 de novem-
bro será pago o reajuste 
referente ao retroativo dos 
meses de setembro, outubro 
e novembro.

Segundo a categoria, a 
média salarial é de R$ 4 
mil. Assim, no último dia de 
novembro, os funcionários 
receberão R$ 1,2 mil a mais 
no salário.
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Em meio à crise hídrica, Cruzeiro inaugura 
sistema de captação e tratamento de água
Autarquia investe cerca de R$ 270 mil; estação de esgoto segue, com expectativa de atingir 97% do processo

Nova estação de tratamento de água, entregue nesta semana em Cruzeiro; Município projeta qualificação para atendimento em três anos

Durante cerimônia de co-
memoração pelos 44 anos 
de atuação em Cruzeiro, o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos e Resíduos 
Sólidos) inaugurou, na última 
quarta-feira (27), a estação 
de tratamento preliminar e 
de captação de água do rio 
Passa Vinte. O ponto hídrico é 
uma das fontes responsáveis 
pelo abastecimento de 65% 
dos imóveis da cidade. O tra-
balho com o esgoto segue sob 
expectativas da construção da 
estação central.

Com as presenças do prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), e 
do diretor geral do Saae, José 
Kleber Lima, o evento contou 
com as participações de ou-
tras autoridades municipais 
e servidores da autarquia, 
responsável pelo tratamento 
e distribuição de água em 
Cruzeiro desde 1977. 

De acordo com o Executivo, 
a implantação do sistema 
garantirá a captação de um 
maior volume de água do rio 
Passa Vinte e o tratamento 
prévio do recurso hídrico, que 
na sequência é destinado à ETA 
1 (Estação de Tratamento de 
Água) responsável pelo abaste-
cimento de 65% das moradias 
do município.

Segundo a direção do Saae, 
a obra contou com um inves-
timento de aproximadamente 
R$ 270 mil. O diretor geral da 
autarquia municipal explicou a 
necessidade da ação em meio à 
crise hídrica que afeta diversos 
pontos do país, inclusive o esta-
do de São Paulo. “Esse reforço 
na capacidade de captação 
de água do rio Passa Vinte é 
imprescindível para podermos 
enfrentar esta crise hídrica, que 
é a mais severa registrada nos 
últimos 111 anos. O tratamen-
to preliminar é possível através 
do novo sistema de gradeamen-
to e de caixa de areia. Após esse 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

procedimento técnico, a água 
percorrerá uma tubulação de 
cerca de 15 quilômetros até a 
ETA 1, onde será totalmente 
tratada e distribuída à popu-
lação”, explicou Lima.

Ampliação – Em março, o 
Saae obteve todas as licenças 
ambientais necessárias junto à 
Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo), para 
iniciar a obra da ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto) 
Central, que será responsável 
por tratar até 95% do esgoto do 
município. A obra, que passou 
pela etapa de terraplanagem, 
está agora no momento de 
fundação. O cronograma prevê 
a entrega da estação até 2024.

O complexo será construído 
na região central, próximo ao 
antigo Café Solúvel, às margens 
do Rio Paraíba do Sul. O intuito 
é de não interferir na APP (Área 
de Preservação Permanente), 
atendendo todos os padrões 
exigidos pela Cetesb e outros 
órgãos responsáveis.

O complexo terá aproxima-
damente 15 mil m² e vai contar 
com sistema de tratamento de 
esgoto, prédio administrativo 
e laboratorial, viveiro, horta, 
sala de ambientalização e área 
arborizada para minimizar os 
impactos ao meio ambiente.

A primeira fase da obra, 
orçada em cerca de R$ 12 mi-
lhões, será custeada pelo Saae, 
com 45% do esgoto coletado 
já tratado. A segunda parte do 
projeto será financiada pelo Es-
tado, junto ao Fehidro (Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos), 
que aprovou o financiamento 
de aproximadamente R$ 9,5 
milhões.

Segundo o Saae, atualmente 
Cruzeiro apresenta quatro 
ETE’s de pequeno porte, que 
tratam apenas 3% do esgo-
to. Por não apresentar uma 
estrutura adequada em sane-
amento básico, cerca de 97% 
dos resíduos sem tratamento 
são lançados no córrego da 
Barrinha, um dos afluentes do 
Rio Paraíba do Sul.
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É SEMPRE
UM BOM DIA
PARA SE
VACINAR
De segunda a segunda
tem imunização contra
a COVID-19 em Cruzeiro

A Prefeitura tem trabalhado sem parar 
para garantir que cada vez mais pessoas 
possam se vacinar contra o Coronavírus. 
Mais de 60% da população já recebeu a 
imunização completa e milhares de 
pessoas continuam contando com um 
atendimento ágil e humanizado. Você 
quque já deu o primeiro passo pela sua 
saúde e das pessoas ao redor: não deixe 
de comparecer para a segunda dose. 
Faça por você e por quem você ama.

ATENDIMENTO DIÁRIO NO
AMBULATÓRIO REGIONAL DE 
ESPECIALIDADES (ARE):
AV. MINAS GERAIS, 500. 

Critérios do Prêmio Valor 1000

é a melhor do
Brasil pela quarta vez

A rede comercial de 
móveis e de eletrodomés-
ticos Lojas CEM acaba de 
conquistar, pela quarta 
vez, o Prêmio Valor 1000, 
como a melhor empre-
sa de varejo do Brasil. 
O ranking, cuidadosa-
mente elaborado pelo 
jornal Valor Econômico, 
da Globo, classifica as 
1.000 maiores empre-
sas brasileiras de todos 
os setores econômicos 
e aponta as campeãs de 
cada setor, mediante cri-
térios homologados pela 

Da Assessoria Faculdade de Administração 
de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas e análises da 
Serasa Experian.

A vitória das Lojas CEM 
deu-se, não pelo seu fatura-
mento ou lucro, mas pelo 
melhor desempenho da em-
presa em todas as áreas. 
A publicação anual estuda 
cuidadosamente os balanços 
apresentados pelas empresas, 
comparando o desempenho 
das companhias. A edição 
deste ano tem por base os 
balanços de 2020, ano do iní-
cio da pandemia de covid-19. 
Nessa ocasião, as Lojas CEM, 
que ainda não vendem pela 
internet, permaneceram por 
cerca de 70 dias com todas as 

suas filiais fechadas em razão 
das medidas de combate ao 
coronavírus.

Mesmo assim, a rede man-
teve todos os seus mais de 11 
mil funcionários empregados, 
continuou pagando a todos 
(inclusive seus fornecedores) 
rigorosamente em dia, deu 
tranquilidade aos clientes 
abolindo os juros sobre as 
prestações vencidas no pe-
ríodo de fechamento das 
lojas e seguiu ampliando 
seu Centro de Distribuição, 
construindo e inaugurando 
novas filiais.  Com essas me-
didas, que bem demonstram 
a força da empresa, as Lojas 
CEM mantiveram índices de 
faturamento e de rentabi-

lidade equivalentes ao do 
ano anterior e garantiram 
mais uma vez a conquista 
do prêmio, que já tinham 
vencido por três vezes em 
anos anteriores: em 2005, 
2012 e 2013.

Em 2021, as Lojas CEM 
continuam crescendo ainda 
mais, inaugurando novas 
filiais. A empresa, que está 
finalizando as obras de seu 
Depósito 2, recentemente 
abriu duas filiais na cidade 
de Campinas e inaugurou 
sua segunda loja na cidade 
de Limeira. No próximo dia 
25, a rede inaugura mais 
uma filial no Rio de Janei-
ro, no município de Miguel 
Pereira, com a presença do 

Para definir as empresas 
campeãs de cada um dos 26 
setores da economia, foram 
analisados oito critérios: 
Receita Líquida, Margem Ebi-
tda, Rentabilidade, Margem 
da Atividade, Liquidez Cor-
rente, Giro do Ativo, Cober-
tura de Juros e Crescimento 
Sustentável.

Veja, acima, a classifi-
cação final do setor de 
Comércio Varejista, con-
siderando a pontuação 
obtida pelas empresas nos 
oito critérios. Alguns dos 
grandes varejistas, como 
Casas Bahia, por exemplo, 
não aparecem entre os dez 
primeiros.

Governador do Estado, Sr. 
Cláudio Castro.

Em cada cidade onde se 
instalam, as Lojas CEM ge-
ram cerca de 40 empregos 
diretos, contribuem com o 
desenvolvimento elevando 
a arrecadação de impostos, 
fortalecem o comércio local 

e oferecem novas opções 
de consumo à população. 
Além dos preços baixos, o 
crediário é próprio, pelo 
tradicional “Carnezinho”, 
feito e aprovado nas filiais 
da rede, sem taxas de aber-
tura de crédito, emissão de 
boletos ou anuidade.

O Centro Administrativo e de Distribuição das Lojas CEM, em Salto: dois depósitos com 116.600 m² cada
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Com mais de três milhões de doses aplicadas, 
RMVale registra menor taxa de internados

Com mais de três milhões 
de doses contra a Covid-19 
aplicadas, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
tem observado as taxas de 
internações declinarem com 
o avanço da campanha de 
imunização contra o vírus.

Na última terça-feira (26), 
a região ultrapassou a mar-
ca de 3,8 milhões de doses 
aplicadas. Dados apontam 
que 66% dos moradores de 
Guaratinguetá estão com o 
esquema vacinal comple-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

to, enquanto em Pindamo-
nhangaba chegou a 61%. 
Levantamento feito a partir 
informações dos municípios 
e Estado indicou que cerca 
de 60% da população da 
RMVale está com o esquema 
vacinal completo (as duas 
doses). No início desta se-
mana, a secretaria estadual 
chegou a divulgar que 100% 
da população adulta está 
imunizada com pelo menos 
uma dose da vacina, confor-
me dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística).

Com o avanço da campa-
nha de vacinação, a taxa de 
contaminados e de interna-

ção tem declinado. Somente 
em Pindamonhangaba, que 
há cerca de seis meses supe-
rou 100% nas internações 
intensivas, atualmente está 
12% na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) pública e 
38% na UTI Privada. Em pou-
co mais de 24 horas, foram 
confirmados 18 novos casos 
e nenhum óbito. Em Guara-
tinguetá, os leitos operam 
3% e 4%, na rede privada e 
particular, respectivamente.

Recentemente, as cidades 
da região realizaram a “Mul-
tivacinação”, atividade que 
mobilizou diversos postos 
de saúde com foco em atu-
alizar a carteira vacinal dos 

moradores, além de acelerar 
o processo de imunização 
contra a Covid-19.

Adiantamento – As pes-
soas adultas que receberam 
Pfizer terão o adiantamento 
de 8 semanas para 21 dias 
no intervalo entre a aplica-
ção da primeira e segunda 
doses. A medida deve benefi-
ciar mais de dois milhões de 
pessoas com a aceleração da 
conclusão do esquema vaci-
nal. A vacinação de adoles-
centes segue com o prazo de 
oito semanas. A antecipação 
será adotada quando houver 
a disponibilização de mais 
doses do imunizante pelo 
Ministério da Saúde.

Pinda e Guará já ultrapassaram a marca de 60% da população imunizada; taxa de internação declina

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANAS
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária
A Associação Rural de Canas- ARC, através de seu presidente Sr. 
Pedro Galvão Rodrigues do Prado, convoca seus associados para a 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 30 de novembro 
de 2021 (terça-feira), com a primeira convocação às 19H00 e a segunda 
convocação às 20H00, em sua sede social, à Rua Nossa Senhora 
Auxiliadora, no 168- Centro, na cidade de Canas- SP, com a seguinte 
ordem do dia:
A) Examinar Relatório anual da Diretoria Executiva;
B Homologar balancete anual;
C)  Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos 
Técnico e Fiscal para o biénio — Novembro/2021 a Novembro/2023.
Inscrições das chapas candidatas deverão ocorrer na sede da 
Associação até 15 dias antes da eleição, conforme Art. 13°, parágrafo 
único do Estatuto.
Obs.: Somente os sócios quites terão direito a voto.
Canas, 28 de Outubro de 2021.

Pedro Galvão Rodrigues do Prado
 Presidente                             
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

   A Presidente do Conselho da A.R.C.E.S. 
Embaixada do Morro, Sra. Juliana dos Santos, no uso das 
atribuições que lhe confere os Estatutos Sociais, convoca 
os conselheiros para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de 
outubro de 2021, às 19h00min, em primeira chamada em 
segunda chamada meia hora depois com qualquer número 
de conselheiros presentes no Barracão de Alegorias, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

- Aprovação das alterações do estatuto da entidade.  
Guaratinguetá, 08 de outubro de 2021. 

Juliana dos Santos. 
Presidente do Conselho. 

*Uso de mascaras obrigatório. 
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segunda chamada meia hora depois com qualquer número 
de conselheiros presentes no Barracão de Alegorias, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

- Aprovação das alterações do estatuto da entidade.  
Guaratinguetá, 08 de outubro de 2021. 

Juliana dos Santos. 
Presidente do Conselho. 

*Uso de mascaras obrigatório. 

 

Prefeitura Municipal de Piquete
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 55/2021 - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados 
que se encontra reaberta a CONCORRÊNCIA Nº 01/2021, Processo Administrativo 
nº 55/2021, PELO MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE, que tem por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE 
ESGOTO SANITÁRIO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIQUETE/SP, a ser adquirido 
com recursos do CONTRATO FEHIDRO Nº 140/2021 e recurso próprio do município, 
de acordo com os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos 
de Quantidades e Custos Unitários atualizados e encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços, conforme descrito no edital. LOTE 01 (ETE) – R$ 
5.933.499,99. LOTE 02 (COLETOR TRONCO) – R$ 16.486.968,61. GLOBAL: R$ 
22.420.468,60. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: 
licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas e no site: 
www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das 
propostas. DATA: 01/12/2021. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da 
Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 
88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada 
a sessão de abertura. Piquete, 28 de outubro de 2021.

JOÃO BOSCO RAMOS-PRESIDENTE DA COMISSÃO

Prefeitura Municipal de Piquete 
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 87/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados e devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra 
aberto a Tomada de Preços nº 08/2021, Processo Administrativo nº 87/2021, 
PELO MENOR VALOR GLOBAL, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUETE/SP, sito a Estrada Municipal 
Joaquim Norberto da Silva/PQT – 050, no Bairro do Benfica; Estrada Municipal 
Paulo Noia de Miranda/PQT -439, no Bairro da Taboleta; Estrada Vicinal Luiz 
Nogueira de Sá, no Bairro São José e Estrada Municipal Geraldo Rodrigues 
Ferreira PQT – 124, a ser executada com recursos do Contrato de repasse nº 
902864/2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional e com Recursos Próprios 
do Município e de acordo com os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e 
Orçamentos Estimativos de Quantidades e Custos Unitários, conforme descrito 
no edital. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: 
licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site: 
www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento 
das propostas. DATA: 12/11/2021. HORÁRIO: 09:30 horas. LOCAL: Sala de 
Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à 
Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, 
quando será realizada a sessão de abertura.  Piquete, 28 de outubro de 2021. 

ROMULO PIRES DA SILVA-PRESIDENTE DA COMISSÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : AQUILINO LOVATO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, 
comerciante, RG. 6.820.906-SP, CPF. 041.713.398-71; e RAUL BENEDITO 
LOVATO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, RG. 12.754.305-SP, CPF. 
041.713.388-08,, que foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma 
prevista no art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 
143.057, necessária para a retificação administrativa da descrição do imóvel da 
MATRICULA n. 37.613, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma 
passe a refletir a realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo móvel 
rural denominado FAZENDA AMERICANA, situado neste município de 
Guaratinguetá, SP,   cujo imóvel  confronta de um lado com o a Chácara 02 e 
04, da quadra H, do loteamento Sitios de Recreio Belvedere, de sua 
propriedade, respectivamente objeto das matrículas n. 34.808 e 3.223, deste 
Registro Imobiliário. Ficam portanto os senhores, na qualidade de confrontantes 
do imóvel retificando, NOTIFICADOS para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da primeira publicação deste edital, que será publicado nos 
dias 29 e  30  do mês de outubro de 2021,  em querendo, impugnarem o pedido 
de retificação, cujas razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por 
escrito diretamente neste Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 
287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 
9:00 às 16:00 horas, estando a disposição para consulta a planta, memorial e 
demais documentos que instruem o referido pedido. Decorrido o prazo 
acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do 
requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 
28 de outubro de 2021.   
 

 
HUMBERTO ANDRADE COSSI 

Oficial  
 

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:
RODRIGO BRAGA BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão designer gráfico,
estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de agosto de 1988, residente e domiciliado Rua Benedito Homem de Mello Neto,
nº 175, Carangola, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO BORGES e MARIA DE
FÁTIMA BRAGA BORGES.
ANANDA GABRIELE GARUFE LEMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 25 de março de 1996, residente e domiciliada Rua Benedito Homem de Mello
Neto, nº 175, Carangola, Pindamonhangaba SP, filha de MOISES LEMES DA SILVA
e FABIANA ROSA GARUFE. 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, 28 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL DAVI DOS SANTOS DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 29 de
julho de 1982, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº
462, Bloco 13, apto 101, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSE MELQUIADES
DIAS e ALAIDE DOS SANTOS DIAS.
ANA PAULA FROIS COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhan-
gaba-SP, no dia 12 de maio de 1983, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João
José de Azevedo, nº 462, Bloco 13, apto 101, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de
BENTO LUIZ COSTA e EURIDES FROIS 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, 29 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDRE BORDÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão servidor
público estadual, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Mogi das
Cruzes-SP, no dia 02 de maio de 1975, residente e domiciliado Rua José Gambini de
Souza, nº 237, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de AURELIO RIBEIRO DA
SILVA e ADELAIDE BORDÃO DA SILVA.
APARECIDA DONISETE BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão servidora
pública estadual, estado civil solteira, de 50 anos de idade, nascida em Mogi das
Cruzes-SP, no dia 25 de janeiro de 1971, residente e domiciliada Rua José Gambini
de Souza, nº 237, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM BATISTA e
ANA MARIA BATISTA. 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, 29 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS EMANUEL MOREIRA NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão
inspetor de qualidade, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de janeiro de 2000, residente e domiciliado Rua
Geraldino de Oliveira Matos, nº 55, Maricá, Pindamonhangaba SP, filho de JEAN
HERBERT MOREIRA NUNES e SIMONE APARECIDA ALVES NUNES.
RENATA GABRIELLE REZENDE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 10 de janeiro de 2002, residente e domiciliada Rua Geraldino de Oliveira Matos,
nº 55, Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO RENATO DOS SANTOS e
KELLY APARECIDA RAMOS REZENDE DOS SANTOS. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO CLÁUDIO DAMACENA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado
civil viúvo, de 45 anos de idade, nascido em Roseira-SP, no dia 01 de outubro de
1976, residente e domiciliado Rua dos Puris, nº 443, Parque São Domingos,
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO FRANCISCO DAMACENA e MARIA BENEDITA
DOS SANTOS DAMACENA.
ANGELA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 48 anos de idade, nascida em Caçapava-SP, no dia 27 de junho de
1973, residente e domiciliada Rua dos Puris, nº 443, Parque São Domingos,
Pindamonhangaba SP, filha de JORGE BENEDITO DE JESUS e MARIA DAS GRAÇAS
DE JESUS. 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, 29 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REINALDO JOFRE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão servidor
publico, estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 22 de maio de 1977, residente e domiciliado Rua Nestor Homem de Mello, nº
135, Vila Verde, Pindamonhangaba SP, filho de TADEU FERREIRA GONÇALVES e
MARLENE VIEIRA JOFRE GONÇALVES.
RUBIA MANHEZ DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
faturamento, estado civil divorciada, de 36 anos de idade, nascida em São Paulo-SP,
no dia 30 de janeiro de 1985, residente e domiciliada Rua Nestor Homem de Mello, nº
135, Vila Verde, Pindamonhangaba SP, filha de IVAN MANHEZ DO NASCIMENTO e
SILVIA MARTINS DE SOUZA MANHEZ DO NASCIMENTO. 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, 29 de outubro de 2021.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO DE GUARATINGUETÁ

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 04 do mês de novembro de 2.021, às 
18:00 (dezoito) horas, em primeira convocação, à Rua Vigário 
Martiniano, nº. 30 nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as 
seguintes matérias da Ordem do Dia:
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, número legal de 
associados, para a instalação dos trabalhos em primeira 
convocação, a Assembléia será realizada duas horas após, 
no mesmo dia e local, em segunda convocação com qualquer 
número de associados presentes.

Guaratinguetá, 30 de outubro de 2.021.
Paulo Jefferson Alves - Presidente

ASSOCIAÇÃO QUARENTÃO
ESPORTE CLUBE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os senhores associados da Associação 
Quarentão Esporte Clube convocados a comparecer a Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada no próximo dia 27/11/2021, 
sábado, às 13h00, em primeira convocação, as 13h30, em segunda 
convocação na sede do clube, localizada a estrada Plínio Galvão 
Cesar, 1750, Jardim Aeroporto, na cidade de Guaratinguetá-SP, CEP 
12.512.305. Para eleição e Posse da nova diretoria referente ao biênio 
2022/2023.
Guaratinguetá, 28 de Outubro de 2021.

João Batista Ferraz
Presidente em exercício
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Expectativa para geração de postos 
de trabalho com evento nesta semana

Caraguá realiza Mutirão 
do Emprego com cerca 
de trezentas vagas

Buscando preparo para a 
alta temporada, Caraguatatuba 
promove na próxima quinta (4) 
e sexta-feira (5) a quarta edição 
do “Mutirão do Emprego”. Mais 
de trezentos postos de trabalho 
estarão disponíveis para a po-
pulação, com a participação de 
vinte empresas parceiras.

O evento deste ano terá di-
versas vagas disponíveis como 
auxiliar de limpeza, cozinha, 
estoque, manutenção predial, 
balconista de farmácia, cabista 
de internet, chapeiro, cozinhei-
ro, empacotador, estoquista, 
instrutor prático de autoescola, 
motorista entregador, operador 
de caixa, porteiro, promotor de 
vendas, repositor e vendedor 
externo, além dos estágios 
em telemarketing e recepção. 
O diretor do PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador), 
Allan Matos, ressaltou que a 
quantidade de vagas pode ser 
expandida conforme interes-
se dos empregadores, uma 
vez que as vagas serão para 
candidatos sem experiência e 
estágio.

Segundo os organizadores, 
para angariar uma vaga é 
necessário realizar agenda-
mento. Pelo link tinyurl.com/

Bruna Silva
Caraguatatuba

ytjhnzvm é possível consultar 
as vagas disponíveis e reali-
zação da inscrição (tinyurl.
com/392zkb8z), conforme 
a vaga de interesse. Depois 
de finalizar a candidatura, 
o morador deve esperar o 
agendamento da entrevista. O 
contato será feito via telefone 
entre a segunda(1) e quarta-
-feira (3). “Tenho certeza que 
este mutirão será um sucesso 
e agradeço aos nossos comer-
ciantes, que aguardaram este 
momento para fazer suas con-
tratações para o final do ano. 
É assim que nossa economia 
será retomada com eficiência, 
um acreditando no outro e 
trabalhando junto”, garantiu o 
prefeito Aguilar Junior (MDB).

O quarto “Mutirão do Em-
prego” será realizado na Praça 
da Cultura, das 9h às 15h.

Alta temporada – Somen-
te para o próximo feriado 
prolongado, no dia 15 (Pro-
clamação da República), a 
cidade projeta receber de 
cerca de 150 mil turistas. A 
rede hoteleira de Caraguata-
tuba estava, até o fechamento 
desta matéria, com 60% de 
ocupação.

Apesar de previsão de chu-
va para o feriado prolongado, 
o setor turístico está otimista 
com o regresso de movimen-
to.

Os números do hidrômetro voltam a ser alvo de debate em Guará; projeto barra cortes para famílias carentes

Projeto sugere suspender corte de água
de famílias carentes e acamados em Guará

Um projeto de lei do Legis-
lativo entrará em votação na 
próxima sessão de Câmara 
de Guaratinguetá e pode dar 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade social ou com 
pessoas acamadas a suspensão 
do corte do fornecimento de 
água. A proposta é do vereador 
Marcelo Augusto da Santa 
Casa (PSD) e teve sua votação 
adiada, a pedido do próprio 
parlamentar. 

A proposta tem como objetivo 
facilitar o pagamento das con-
tas de água, cobradas pela Saeg 
(Companhia de Água, Esgoto e 
Resíduos), para famílias caren-
tes ou com pessoas enfermas e 
sem possibilidade de locomo-
ção. A proposta deu entrada 
em setembro, e se for aprovada, 
pode suspender o corte em um 
prazo pré-determimado.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

“Ele consiste em amparar 
aquelas pessoas que estão em 
situação de vulnerabilidade 
e também, associado a isso, 
àquelas pessoas que estão 
ou precisam ficar acamadas 
por um período de tempo. 
Solicitamos ao Executivo que 
não haja corte de água nessas 
residências, até que seja re-
solvido o problema”, contou 
o parlamentar. “Não é isenção 
de pagamento, é possibilidade 
de não haver corte e continuar 
fazendo, quando tem neces-
sidade, que parcela(sic) as 
contas de água para que seja 
cabível o pagamento dentro 
do orçamento que ela tem", 
explicou.

Ainda de acordo com o autor 
da proposta, no início da ela-
boração do projeto não havia 
determinação de prazo limite 
para suspensão do corte de 
água, antes da retomada das 
interrupções do fornecimento. 
Mas em contato com a Saeg e a 

Proposta deve beneficiar pessoas que comprovem situação de necessidade à Assistência Social
Prefeitura, sócia-majoritária da 
companhia de economia mista, 
foi indicado como ideal um 
tempo limite para suspender 
os cortes.

“Não estabeleci prazo, era pra 
ser direto, não constava tempo 
dentro do projeto. Por esse mo-
tivo que pedi o adiantamento, 
porque, conversando com o 
Executivo, não adianta fazer 
uma lei e ela não ser executada, 
não funcionar. Retirei o projeto 
para acertarmos e criarmos 
um benefício para as pessoas, 
futuramente”, afirmou.

A fiscalização de cada família 
fica sob responsabilidade da 
Prefeitura, que deve repassar o 
contato com os contribuintes à 
secretaria de Assistência Social. 
O projeto entraria em votação 
na última sessão, realizada na 
terça-feira (26), mas ficou para 
o dia 4. Segundo o vereador, 
o prazo para suspensão dos 
pagamentos pode ser de seis 
meses.

Fotos: Arquivo Atos

Piquete amplia fartura da cesta 
básica dos servidores municipais

Câmara de Pinda aprova implantação 
do Sistema Único de Assistência Social

Medida é viabilizada após planejamento econômico de mais de R$ 2 milhões; 
Prefeitura projeta implantação de ações como plano de carreira para 2022

Proposta regulamenta ações da pasta e promete colaborar por novos recursos

Apesar da crise econômica 
que afeta o país, os mais de 
trezentos servidores muni-
cipais de Piquete ganharam 
na última quarta-feira (26) 
um motivo para comemorar. 
Após promover uma política 
de economicidade ao lon-
go deste ano, a Prefeitura 
anunciou que investirá na 
ampliação da variedade dos 
produtos da cesta básica 
fornecida mensalmente aos 
trabalhadores. 

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, no 
início da tarde da última 
quarta-feira, o prefeito Rô-
mulo Kazimierz, o Romi-
nho (PSDB), revelou que as 
cestas básicas contarão a 
partir deste mês com novos 
alimentos e produtos de hi-
giene pessoal e de limpeza 
doméstica. Além de afirmar 

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou por unanimi-
dade, na última segunda-feira 
(26), o projeto de lei que dispõe 
sobre o Suas (Sistema Único de 
Assistência Social). A aprovação 
garante a regulamentação das 
ações da pasta e promete facili-
tar a busca de recursos federais 
e estaduais.

Implantado em todo o Brasil 
há 16 anos, o Suas precisa pas-
sar por processo de regulariza-
ção e adequação na realidade 
de cada município. A prefeitura 
destacou que Pindamonhan-
gaba é uma das primeiras da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) a aprovarem a nova 
lei, que busca regulamentar e 
efetivar as ações de assistência 
social em um sistema único que 
visa integração e participação. 
A cidade tem recebido nos 
últimos quatro anos avanços 
no setor, como a criação da 

Da Redação
Piquete

Bruna Silva
Pindamonhangaba

que a medida é uma forma de 
reconhecimento ao trabalho 
de excelência desempenhado 
pelos servidores, o chefe do 
Executivo destacou as ações 
que contribuíram para que o 
Município possua condições 
financeiras para promover 
a melhoria. “Essa iniciativa, 
que proporcionará a cesta 
básica mais farta já entregue 
à categoria, contará com 
um investimento superior 
ao valor que era aplicado 
anteriormente, porém nossas 
contas estão equilibradas 
devido à política de econo-
micidade praticada no ano. 
Conseguimos economizar 
mais de R$ 2 milhões com a 
adoção do modelo licitatório 
de pregão eletrônico, que 
proporciona a participação 
de mais empresas concor-
rentes e consequentemente 
propostas mais vantajosas 
ao Município”.

De acordo com um levan-
tamento disponibilizado pela 

secretaria de Assistência Social, 
descentralização e inauguração 
da sede do Cadastro Único 
para o Bolsa Família e a revi-
talização e reorganização dos 
Cras (Centros de Referência em 
Assistência Social).

Com a aprovação dos ve-
readores, todos os usuários 
do Cras, Creas (Centro de 
Referência Especializada em 
Assistência Social) e progra-
mas de transferência de renda 
possuem agora uma lei que as-
segura os seus direitos. “O Suas 
regulamenta o que já existe e 
garante o avanço, pois assim 
poderemos buscar recursos 
federais e estaduais de forma 
integrada e participativa (...). Ti-
vemos dois ganhos, o primeiro 
a criação da nossa secretaria 
de Assistência Social e agora a 
aprovação do Suas, que ratifica 
nossas ações”, explicou a secre-
tária de Assistência Social, Ana 
Paula Miranda.

Cravi – A Câmara liberou 
ainda a abertura de um crédito 
adicional de R$ 310 mil para a 
implantação do Cravi (Cento de 

Prefeitura, serão aplicados 
mensalmente R$ 86.060 na 
aquisição de 320 cestas bási-
cas. O montante é R$31.980 
superior ao que era investido 
até setembro, que atingia 
R$54.080. 

Segundo o Executivo, serão 
incluídos 13 novos itens nas 
cestas básicas. Na parte ali-
mentícia, os servidores mu-
nicipais passarão a receber 
uma lata de leite condensado, 
uma caixinha de creme de 
leite, uma caixa de chocolate 
da marca Bis, dois pacotes de 
biscoito recheado, duas gela-
tinas, um pacote de milho de 
pipoca, um pacote de farofa 
temperada e um milho verde. 

Em relação aos produtos 
de higienização pessoal e do-
méstica, serão inseridos uma 
caixa de um quilo de sabão 
em pó, dois detergentes, um 
frasco de desinfetante, um 
pacote de papel higiênico e 
uma embalagem de creme 
dental. 

Referência à Vítimas de Violên-
cia). A ação ocorre em parceria 
entre o Município, Ministério 
Público e Governo do Estado. O 
local contará com atendimento 
psicológico, social, além de 

Em contrapartida, as ces-
tas básicas permanecem 
contando com cinco paco-
tes de açúcar, dois pacotes 
de arroz, dois pacotes de 
café, uma lata de extrato de 
tomate, um saco de farinha 
de trigo, um saco de farinha 
de milho, cinco pacotes de 
feijão, um pacote de fubá, 
uma goiabada, duas latas 
de leite em pó, um pacote de 
macarrão, três latas de óleo, 
um pacote de sal refinado, 
um pacote de biscoito sal-
gado, um pacote de bolacha 
de maisena e uma lata de 
sardinha.

Futuro – De acordo com 
Rominho, sua equipe já 
iniciou a elaboração de um 
projeto que busca promover 
a implantação de um plano 
de carreira aos servidores 
municipais, a partir de 2022. 
A medida atende uma antiga 
reivindicação da categoria, 
que cobra mais benefícios e 
melhorias salariais.

servir como meio da rede de 
apoio às vítimas de violência. 
A expectativa é que o espaço 
atenda, também, pessoas que 
foram expostas a crimes como 
feminicídio.

Foto: Reprodução PMP

Atendimento ao morador em situação de rua; Câmara vota por Suas
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Prédio histórico, Solar Conde Moreira Lima, foco de obra para restauração; proposta é alavancar o turísmo

Solar Conde de Moreira Lima é foco de 
obras para manter estrutura bicentenária

Enquanto a restauração do 
Solar Conde de Moreira Lima 
não se concretiza, a Prefei-
tura de Lorena anunciou na 
última segunda-feira (25) 
que promoverá ações para 
conter o avanço de danos no 
prédio histórico. Construído 
há quase dois séculos, o imó-
vel, popularmente conhecido 
como Casa da Cultura, está 
fechado para a visitação de-
vido a problemas estruturais. 

Em nota publicada na pá-
gina oficial da Prefeitura na 
rede social Facebook, a atual 
gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), revelou que será ini-
ciada, entre 15 e 30 dias, uma 
obra emergencial para tentar 
frear a deterioração do Solar, 
tombado como patrimônio 
histórico pelo Condephaat 
(Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico) 
em 1975.

Contando com a supervisão 
da empresa Arquitetura Ple-
na, contratada desde 2019 
para a elaboração do projeto 

Lucas Barbosa
Lorena

de restauração do imóvel, o 
serviço de contenção de da-
nos estruturais será executa-
do pela equipe da secretaria 
de Obras e Planejamento 
Urbano. A expectativa muni-
cipal é que a ação seja con-
cluída em até sessenta dias.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Lorena mais detalhes 
técnicos sobre a obra, que 
buscará evitar novos danos 
no imóvel, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição. 

Em contrapartida, o co-
municado publicado pelo 
Executivo nas redes sociais 
informou que recentemente 
foi firmado um contrato entre 
o Município, a Fundação Olga 
de Sá e a Arquitetura Plena, 
que definiu como funcionará 
o processo de restauração 
total do Solar. Segundo o 
Executivo, a Fundação Olga 
de Sá será a responsável pela 
captação dos R$ 8 milhões 
que serão empregados na 
obra. Assim que iniciada a 
recuperação do prédio, a 
Arquitetura Plena terá até 14 
meses para concluí-la. 

Os trâmites burocráticos 
para a viabilização da restau-

ração imóvel foram iniciados 
pela antiga gestão municipal, 
comandada pelo ex-prefeito 
Fabio Marcondes (sem parti-
do), que solicitou em 2019 a 
autorização do Condephaat. 
Enquanto aguardavam a 
resposta do órgão estadual, o 
Executivo e a Fundação Olga 
de Sá apresentaram o proje-
to de adequação do prédio, 
elaborado pela Arquitetura 
Plena, durante um evento no 
Unifatea (Centro Universitá-
rio Teresa d'Ávila) no início 
de junho de 2019. No fim 
de julho, a administração de 
Marcondes investiu R$ 1,3 
milhão na compra do Solar 
junto à Santa Casa de Lorena. 
No fim de dezembro de 2020, 
o Condephaat aprovou a res-
tauração do prédio. 

Histórico – Localizado na 
região central de Lorena, 
o Solar Conde de Moreira 
Lima é um dos principais e 
mais antigos cartões postais 
da cidade. Construído em 
1832, o prédio foi a moradia 
oficial do conde Joaquim José 
Moreira Lima Júnior que 
recebeu no local a visita de 
grandes nomes da nobreza 
durante o século 19, como 
o Imperador Dom Pedro 2º, 

a Imperatriz Teresa Cristina 
e a Princesa Isabel. Após o 
falecimento do Conde, em 
1926, e a publicação de seu 
testamento, o espaço foi do-
ado à Santa Casa de Lorena. 
Com o passar das décadas, 
o Solar, que recebeu apenas 
uma reforma em 1876 e uma 
ampliação em 1880, teve 

Prefeitura anuncia trabalhos em prédio histórico, centro da cultura de Lorena; restauro segue sem data para início
diversas utilizações como Or-
fanato Santa Carlota, Ginásio 
Escolar Arnolfo de Azevedo, 
Instituto Santa Tereza e Co-
légio Sesi. 

Devido a seu projeto arqui-
tetônico de estilo neocolonial, 
o imóvel foi tombado como 
patrimônio histórico pelo 
Condephaat em 1975. No 

fim da década de 1970 o 
Solar passou a ser utilizado 
pela Prefeitura de Lorena, 
sediando a secretaria de 
Cultura e Turismo até 2020. 
Além de eventos e exposições 
de arte, o local, antes da pan-
demia da Covid-19, abrigava 
projetos musicais, artísticos 
e culturais. 

Feira fomenta produção rural de Potim

Foto: Lucas Barbosa

Potim recebe a partir deste 
sábado (30) a primeira Feira do 
Produtor. O intuito do evento 
é incentivar os pequenos e 
médios produtores rurais e 
fomentar a economia local.

Leandro Oliveira 
Aparecida 

Além de permitir apenas 
produtos cultivados na pro-
priedade dos agricultores, 
outra característica da feira é 
a padronização com estandes 
e feirantes uniformizados para 
reforçar a identidade visual do 
projeto.

Os participantes foram ins-
critos no início do ano, parti-

ciparam de um curso de quali-
ficação e não terão que pagar 
tarifas por estandes expostos.

Para os interessados em par-
ticipar do evento, as atividades 

da Feira do Produtor terão 
início às das 16h, seguindo até 
às 20h deste sábado, no Parque 
Francisco de Assis Galvão, s/n, 
no Centro. 

Foto: Reprodução

Feira do Produtor, aposta para ampliar a atuação do setor de Potim


