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Cruzeiro inicia demolição de 
casas no bairro do Batedor

A Prefeitura de Cruzeiro 
iniciou na última quarta-feira 
(3) a demolição de moradias ir-
regulares no bairro do Batedor. 
Para auxiliar as quase cinquen-
ta famílias que moram no local 
há décadas, o Executivo implan-
tou um programa assistencial 
que contribui financeiramente 
para que elas aluguem imóveis 
em outros pontos da cidade. 
Em nota oficial, o governo Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) expli-
cou que a Justiça determinou 
em 2019 que os moradores 
desocupassem a APP (Área 

de Preservação Permanente) 
do Batedor, possibilitando a 
demolição das casas. Apesar 
da retirada das famílias, o 
cronograma de derrubada 
dos imóveis foi suspenso no 
início do ano passado devido à 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). De acordo com o 
Ministério Público do Estado, a 
retirada das famílias atende a 
um pedido feito pelo Município 
em 1997, então  administrado 
pelo então prefeito Fábio Antô-
nio Guimarães.
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Redução de comissionados e 
concurso são pauta em Lorena
Medida atende antigas recomendações do Tribunal de Contas e Ministério Público; 
reforma administrativa também prevê reajuste salarial para servidores do Legislativo

A sessão desta semana na 
Câmara de Lorena deve ser 
marcada por mais uma etapa 
da reforma administrativa do 
presidente Fábio Longuinho 
(PSD). Os vereadores votarão 
a exoneração de 12 servi-

dores comissionados, para 
atender a recomendações do 
Ministério Público.

Após implantar a obrigato-
riedade da escolaridade em 
ensino superior aos cargos 
comissionados, em abril, 

através de um projeto de 
resolução atendendo uma 
ação declaratória de incons-
titucionalidade, Longuinho 
deve exonerar 12 asses-
sores parlamentares após 
aprovação dos vereadores. 

O também projeto de reso-
lução, assinado pela mesa 
administrativa, foi deliberado 
na última semana e deve 
passar pela tribuna nesta 
segunda-feira, com efeito ao 
dia 16 de novembro.

De acordo com Longui-
nho, os apontamentos são 
registrados desde 2014 em 
Lorena, e constituíram a 
reprovação das contas de 
ex-presidentes da Casa.

Atlético Guaratinguetá 
foca na base e sonha 
recolocar a cidade em 
grandes competições

Alvirrubro, com nome e 
sobrenome, centro de treina-
mento e foco nas categorias 
de base. Essas são algumas 
das características iniciais 
do Atlético Guaratinguetá, 
clube que está prestes a se 
filiar à Federação Paulista de 
Futebol e pode ser lançado 
oficialmente em dezembro 
deste ano. Liderado pelo 
ex-goleiro da Esportiva, 

fundador e ex-preparador 
de goleiros do Guaratinguetá 
Futebol Ltda, Cacalo, e pelo 
gestor esportivo e empre-
sário Carlos Arini, o Carlito 
(com passagens por Guara-
tinguetá e Taubaté), o pro-
jeto renovou a expectativa 
do torcedor da região sobre 
reviver os bons momentos 
no futebol.
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Hospitais da região fecham leitos de UTI 
após queda de internações por Covid-19

A vacinação contra a Co-
vid-19 avança na região e 
como consequência positiva 
e lógica, os números de casos, 
internações e mortes provoca-

das pela doença despencam. 
Há oito meses as UTI’s (Unida-
de de Terapia Intensiva) dos 
hospitais da região estavam 
superlotadas e com unidades 

abrindo leitos emergenciais, 
mas agora a realidade é outra 
e as unidades já são desins-
taladas.

Invest Guará movimenta 
turismo regional com 
evento na próxima semana

A Prefeitura de Guaratingue-
tá realiza na próxima quinta-
-feira (11) o “'Invest Guará 
Turismo 2021”, que foca em 
ações turísticas para a região 
do circuito religioso do Vale da 
Fé. A ação será promovida no 

Hotel Clube dos 500, a partir 
das 9h, e tem como público 
alvo o mercado turístico, com 
apresentação de novidades 
para o futuro a curto e médio 
prazo na região.
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EDP inicia troca de lâmpadas 
por versão LED em Lorena

Idealizador do Atlético 
Guaratinguetá, Cacalo projeta 
até mesmo o uniforme da 
equipe, que estreia em 2022

Com a chegada do final do 
ano, o comércio das cidades 
da região começa a se prepa-
rar para as compras da Black 
Friday, Natal e Réveillon. Neste 
ano, um desafio especial, o pla-
nejamento para as primeiras 
grandes datas pós reabertura 
da economia, atingida pela 
crise da pandemia da Covid-19. 
Para alavancar as vendas, em 
Cruzeiro, Pindamonhangaba 
e Guaratinguetá o setor fará 
sorteio de prêmios como mo-
tos, notebooks, televisores, 
Iphones e vale-compras. A 
ACC (Associação Comercial 
de Cruzeiro), Acip (Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) e a Aceg 
(Associação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá) 
estão preparando uma pro-
gramação especial.

Comércio se 
prepara para 
fim de ano 
sem restrições

Ballerini assina 
ordem para 
pavimentação 
no Vila Rica

Reivindicação de longa data 
em Lorena, a pavimentação 
de um trecho do bairro Vila 
Rica deve ser iniciada na 
próxima semana. O prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) assi-
nou na última quarta-feira 
(3) duas ordens de serviço 
para começo imediato. O 
investimento parte de convê-
nios firmados com o governo 
federal por intermédio do de-
putado Eduardo Cury (PSDB) 
e do vereador Bruno Camargo 
(DEM) e chega a R$ 832,7 mil. 
De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Rosana Reis, a primeira or-
dem de serviço, no valor de 
R$ 352,1 mil, contempla as 
ruas Israel, Egito, França e, 
parcialmente, as ruas Alema-
nha e Dinamarca. 

Ubatuba libera 
ligação de água 
para moradias 
do Bela Vista

Ubatuba autorizou, no último 
dia 28, a ligação de água nas re-
sidências do bairro Bela Vista. 
Ao menos 99 famílias da região 
devem ser beneficiadas com a 
medida municipal. O primeiro 
a receber o documento em 
mãos, de forma simbólica, foi 
o morador José de Souza, na 
cerimônia que ocorreu na Emei 
(Escola Municipal de Educação 
Infantil) Professor Joaquim 
Luís Barbosa. A ligação do 
direito comum e acesso à água 
era aguardado pela população 
local há mais de uma década. 
“Água é vida e precisamos 
dela”, enfatizou o presidente 
da Associação de Moradores, 
César da Silva.
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Leito vazio na Santa Casa de Guaratinguetá; cidade anunciou o corte de unidades destinadas ao atendimento

Fotos: Reprodução PMG
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Política a conta-gotas...

Isael Domingues

.FOME ZERO, 
BOLSA FAMÍLIA, 

AUXÍLIO BRASIL...
Quem não se lembra do Fome 

Zero?
O presidente Lula, em discurso 

emocionado na época, garantia que 
todo brasileiro teria direito a três 
refeições por dia.

O programa visava o direito de 
alimentação da população brasilei-
ra, garantir cidadania às populações 
vulneráveis à fome.

Na época o ex-presidente afir-
mou, com uma campanha publicitá-
ria forte do seu marqueteiro político, 
a necessidade de uma renda digna 
– pelo menos o salário-mínimo.

O programa visava a expansão 
da produção e consumo de produtos 
saudáveis, melhoria da saúde e da 
educação, com investimentos na 
agricultura familiar.

O programa não decolou!

Políticas sociais não nasceram 
nesta época, pois no governo de 
Getúlio Vargas (1930-1945), foram 
desenvolvidos programas de assis-
tência à população, como a saúde, 
educação e previdência.

O início de políticas sociais que 
foram continuadas e expandidas 
com a Constituição de 88.

A ideia do Fome Zero foi louvá-
vel, mas na prática não funcionou 
diante da dificuldade de localizar 
as pessoas em risco alimentar e a 
logística de atendimento.

Diante desta dificuldade o pro-
grama encontrou uma forma mais 
pratica de atendimento com o 
cadastramento das famílias pelo 
município e o benefício financeiro 
através de um cadastro financeiro, 
vinculado ao compromisso no cui-
dado à saúde e educação.

Um programa de segurança ali-
mentar para um programa de distri-
buição direta de renda em situação 
de pobreza ou extrema miséria.

O Bolsa Família, na verdade, 
foi uma junção dos programas 
existentes como o Bolsa Escola 
do governador de Brasília, na na-
quela época, Cristovam Buarque, 
e continuado no governo Fernando 
Henrique Cardoso.

O programa foi muito criticado 
pela oposição e por especialistas, 
por se tratar de um programa eleito-
reiro, assistencialista, de resultados 
insatisfatórios quanto a inclusão e a 
saída da linha da pobreza e miséria.

Passou por revisões, marcada-
mente, no governo Temer, onde 
foram diminuídas as fraudes e maior 
rigor na inclusão ao programa.

O Bolsa Família é um programa 
de distribuição de renda que atende 
uma população de aproximadamen-
te 15 milhões de brasileiros, a um 
custo de 0,5% do PIB nacional.

Segundo estudos do IPEA (Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada) em 2019, constatou-se a 
positividade do programa em tirar 
famílias da situação de pobreza e 
pobreza extrema.

Com dados de 2017, mais de 3,4 
milhões de pessoas haviam deixado 
a pobreza extrema e 3,2 milhões 
passaram acima da linha de pobreza.

Ainda assim, os estudos mos-
tram que 64% dos beneficiários 
continuavam em situação de extre-
ma pobreza.

O Bolsa Família reduziu em 16% 
a mortalidade de crianças na faixa 
etária de 1 a 4 anos, aumentou a par-
ticipação escolar feminina, redução 
da desigualdade regional, melhoria 

dos indicadores de insegurança 
alimentar e a queda da fertilidade 
feminina.

Embora o programa necessitasse 
de ajustes – ampliar o volume de be-
neficiários e o valor do benefício – os 
resultados foram positivos, reconhe-
cidos internacionalmente ao longo 
dos anos e constatados em mais de 
19 mil estudos sobre o programa em 
forma de artigos, teses, registradas 
nas universidades brasileiras.

Na última sexta-feira, 29/10, 
os beneficiários do Bolsa Família 
fizeram o último saque, pois a Me-
dida Provisória 1061/2021 revoga o 
programa e cria o Auxílio Brasil que 
necessita ser votado pelo Congresso 
em até 120 dias para que se torne 
definitivo.

Depois de 18 anos o Bolsa Fa-
mília não existe mais!

A partir de agora, uma grande 
incerteza sobre o que vai acontecer 
com a parcela da população, uma 
vez que o Auxílio Emergencial tam-
bém terminou no mês de outubro.

Outro complicador, o Auxílio 
Brasil não tem definida a fonte de 
receitas, pois o Congresso precisa 
votar a PEC dos Precatórios possi-
bilidade para abrir espaço para furar 
o teto de gastos que deverá bancar 
o novo programa.

Enquanto o país aguarda uma 
solução para a assistência social aos 
mais vulneráveis, o avanço da fome 
e a inflação furando o teto da meta a 
incerteza do recebimento do auxílio.

Até 2022 está assegurado o 
auxílio.

Depois, pergunte ao novo pre-
sidente!

   Depois de 18 anos 
o Bolsa Família não existe mais!

“Nós nos julgamos 
pelo que propomos. 

Os outros nos julgam pelo 
que fizemos”

 Henry Longfellow

Cassando até mandato...
...de 'Santo'!!! Quem apostou 

que a Câmara de Cachoeira Paulista 
fosse ampliar seu comando acima 
dos poderes Executivo, Judiciário 
e entre outros, o 'monetário', acer-
tou. O que ninguém imaginava é 
que chegassem no poder ECLE-
SIÁSTICO'. Isso mesmo, o Papa 

Francisco que se cuide. Ah! Santo 
Antônio também. Com Brejão no 
poder, eles estão determinando até 
o que os 'santos' da Igreja Cató-
lica devem fazer. Esta semana, o 
Paladino propôs o projeto de lei e 
o plenário aprovou a convocação 
de São Sebastião como 'Padroeiro 
Adjunto' da cidade. Tem gente 
achando que talvez seja porque 
Santo Antônio, que historicamente 
tem sido venerado pelos 'católicos e 
autoridades' da cidade - com direito 
a feriado municipal - não esteja 
dando conta do recado, ou por ser 
xará do prefeito Antônio Mineiro...

Mais um feriado!?!?
Ainda sobre a nomeação do vice 

'padroeiro' de Cachoeira, o que mais 
intriga a classe pensante é o fato do 
Brejão, que possivelmente não tenha 
administrado nem um carrinho de 
lanche em sua vida, ir proponto apa-
rentemente sem consultar ninguém, 
muito menos a população - dividida 
entre várias crenças - mais um feria-
do municipal na cidade, sem estudo 
do impacto financeiro no comércio...

Coração acelerado
Correu na boca-pequena de 

Cruzeiro que o vereador Gordo da 
Vila Batista se empolgou tanto com 
a possibilidade da pré-candidatura 
de seu padrinho, Paulo Vieira, que 
teve até um mal súbito cardíaco. Fe-
lizmente tudo acabou bem, a saúde 
municipal está bem aparelhada e 
preparada para socorros emergen-
ciais...

Balcão de negócios
E por falar em candidaturas em 

Cruzeiro, já tem dois propensos 
prefeituráveis esquentando seus 
nomes na concorrência, com vistas 
a uma boa negociata na temporada 
de 2024.

Perguntar não ofende
Tem gente em Cruzeiro queren-

do saber qual o segredo daquele 
concursado da Prefeitura - ligado 
ao Trânsito - para se manter no 
pódio das horas extras, dividindo 
sua suposta carga horária com as 
atividades físicas nas academias?

Esquentando a economia
Ainda em fase de aquecimento, 

o prefeito Rominho projeta Pique-
te para o crescimento em várias 
frentes; para curto prazo o turismo 
de entretenimento, como forma 

de fortalecer o 
comércio local, 
possibilitando a 
geração de novos 
empregos. Outra 
atividade com 
boas perspectivas 
é a construção 
civil,  com cer-
ca de 8 grandes 

obras no início do próximo ano: a 
creche no Santa Isabel, a Casa da 
Juventude, o Parque Linear, a re-
construção do Mercado Municipal, 
o Velório, a Unidade de Saúde do 
São Miguel, a reforma de todas as 
unidades de ensino do municípo e 

outras que virão, como as obras do 
sistema de saneamento básico, com 
investimento de R$ 22 milhões - re-
curso do Fehidro - Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos.

Céu de brigadeiro
Ainda sobre as perspectivas 

futuras de Piquete com a 'boa vizi-
nhança' com a Câmara Municipal, 
Rominho conta com apoio quase 
que unânime dos vereadores para 
direcionar o crescimento da cidade. 
Pelo que se ouve nas rodas políticas, 
o Legislativo tem proporcionado 
'céu de brigadeiro' para o prefeito 
trabalhar. Só não vale 'cair do pa-
rapente'...

Show do milhão...
...versão Pinda De repente a 

população de Pindamonhangaba 
descobriu um novo talento do 
prefeito Isael Domingues. Como 
administrador, os fatos e realizações 
na cidade falam por si; a facilidade 

em se comunicar 
todos conhecem, 
inclusive a opo-
sição. Seu poder 
de articulação 
política segue 
uma receita que 
há muito tem 
dado certo; mas 
o talento para o 

marketing surpreendeu a torcida. 
Muitos recorreram às redes sociais 
para assistir o vídeo em que Isael 'in-
corpora' um conhecido apresentador 
de TV para anunciar a 'antecipação 
da antecipação' da segunda parcela 
do 13º salário dos servidores, como 
também o pagamento da folha de 
dezembro em 10 dias e com apelo 
à movimentação no comércio local.

Bancada do ciúmes
Na contramão do que seria o 

normal - o prefeito atender a po-
pulação - a bancada 'do ciúmes' da 
Câmara de Guará trocou farpas na 
última sessão por conta da limpeza 
realizada pela Prefeitura em um dos 
'condomínios privados' da cidade. A 
polêmica iniciada com mensagens 

subliminares de Marcelo da Santa 
Causa - alfinetando Dani Dias - na 
tribuna da Casa, foram endossadas 
pelos argumentos ácidos de Fabrício 
Aeronáutico e, por fim, escancara-
das pelo presidente Arilson Santos. 
Tudo porquê Arilson, Marcelinho 
e até o Sapiente tiveram seus pe-
didos negados para este serviço no 
primeiro semestre. Para 'neura' do 
trio, bastou a vereadora Dani Dias 
formular uma solicitação junto ao 
prefeito Marcus Soliva e pronto, 
a faxina geral aconteceu no Flam-
boyant e no Santa Mônica.

Brejão e Dimas

Rominho

Marcus Soliva, Dani Dias e Arilson

Uma questão de 'calibre'
Será que vai demorar para cair 

a ficha dos parlamentares da 'ban-
cada do ciúmes' que a diferença 
entre eles e Dani Dias é o 'peso dos 
microfones'? Ou seja, eles falam de 
maneira limitada restrito à audiência 
da Câmara, e Dani tem sua voz am-
plificada pelo microfones do rádio. 
Numa conta mais fácil, eles falam 
praticamente entre si, enquanto a 
vereadora conversa com a cidade. 
Eis a questão...

Dinheiro em caixa...
...obras nas ruas - Como pro-

metido, o prefeito Sylvio Ballerini 
anunciou para os próximos dias o 
início das pavimentações de várias 
ruas da Vila Rica, através de recur-
sos federais na ordem de R$ 800 mil. 
Sylvinho declarou que este investi-
mento em pavimentações, inclusive 
de uma das ruas da Vila Geny, faz 
parte de seu plano de priorizar a 
atenção do governo municipal aos 
bairros carentes da cidade. Ah! 
Disse ainda que para compensar o 
empenho dos deputados que desti-
naram verbas, conta com os votos 
dos moradores de Lorena.

Onde vai parar o dinheiro?
Representantes do Terceiro Se-

tor, Cultura e Meio Ambiente de 
Lorena assumiram as primeiras 
cadeiras da Câmara, nesta última 
quinta-feira, para acompanhar a 
audiência pública que prevê os in-
vestimentos do orçamento do muni-
cípio no próximo ano. Com público 
recorde e ávidos por informações, a 
equipe do prefeito Sylvio Ballerini 
contou com o apoio do presidente 
Fabio Longuinho e dos vereadores 
da mesa administrativa do Legisla-
tivo, Beto Pereira, Adilson Sampaio 
e Wanessa Andréa para responder as 
questões e diluir dúvidas.

Tucano & tucanos
Parece que a sorte eleitoral está 

mesmo de mal com o tucano Rafael  
Goffi, que sonha em assumir o 
comando da Prefeitura de Pinda. E 
para muitos que observam a polí-
tica local, ser prefeito, para Goffi, 
talvez não passe de um sonho, e a 
conta é simples: enquanto Palácio 
do Governo posiciona Ortiz Junior 
- de Taubaté - junto aos prefeitos 
de todo interior do Estado, jogam 
o ex-vereador para participar de 
teleconferência internacional.

O mapa da mina
A semana para alguns prefeitos 

da região do Vale Histórico e Vale 
da Fé terminou com mais uma jor-
nada ao Palácio dos Bandeirantes, 
num misto de 'filme repetido' com 
promessas de novos investimentos. 
O prefeito de Cruzeiro, Thales Ga-
briel, foi escolhido como monitor 
de vários colegas com a pauta 'Es-
tradas Vicinais' ou algo parecido. A 
ideia foi avançar na liberação dos 
recursos para avançar com projetos 
e conclusão dos convênios.

TV Banco
A todo político que se preze e pretenda seguir bem informado sobre o que 

pensam os eleitores é conveniente investir um tempo com a popular 'turma 
da Praça'. A propósito, quem passou pela esquina mais politizada do Centro 
de Lorena, esta semana, foi o presidente da Câmara Fabio Longuinho (em 
destaque entre Carreirinha e Nicodemos) e falou sobre as perspectivas para 
os próximos anos e o 'jogo de xadrez' de 2024.  
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Leito vazio na Santa Casa de Guaratinguetá; cidade anunciou o corte de unidades destinadas ao atendimento

Hospitais da região fecham leitos de UTI 
após queda de internações por Covid-19

A vacinação contra a Co-
vid-19 avança na região, e 
como consequência positi-
va e lógica, os números de 
casos, internações e mortes 
provocadas pela doença 
despencam. Há oito meses 
as UTI’s (Unidade de Terapia 
Intensiva) dos hospitais da 
região estavam superlota-
das com unidades abrindo 
leitos emergenciais em salas 
improvisadas, como na Santa 
Casa de Aparecida. Neste 
mês a realidade é outra, e 
com boa parte da população 
imunizada, os atendimentos 
diminuíram e praticamente 
não há pacientes internados 
em alas emergenciais.

O primeiro hospital a defi-
nir o fechamento dos leitos 
de UTI foi a Santa Casa de 
Aparecida, que encerrou to-
dos os dez leitos. No mesmo 
mês a Santa Casa de Guara-
tinguetá fechou cinco, após 

Leandro Oliveira
Da Região

Santas Casas de Aparecida e Guará desabilitaram setores, que ainda atendem com capacidade reduzida
solicitação feita pelo Minis-
tério da Saúde, que custeia 
os atendimentos. O hospital, 
que tem ativos mais vinte 
leitos, deve manter apenas 
dez em funcionamento em 
dezembro. “Fizemos a des-
mobilização de cinco leitos. 
Fomos informados ainda 
que devido ao quadro atual, 
vamos precisar desmobili-
zar mais dez. Ficaremos, de 
acordo com a demanda e 
políticas públicas regionais, 
com dez leitos disponíveis 
ao SUS”, afirmou o diretor 
administrativo do hospital, 
André Barros.

Com a desmobilização 
dos leitos de UTI, a Santa 
Casa de Guaratinguetá está 
dispensando alguns profis-
sionais que trabalharam no 
enfrentamento à Covid-19 
nesta ala. “A Santa Casa tem 
buscado absorver o maior 
número de profissionais 
possível, mas infelizmente 
nem todo o quadro efetivo 
de trabalhadores nós pode-
remos permanecer com eles, 

haja vista que esses leitos 
são excepcionais e de custeio 
temporário e também excep-
cional. Não temos recursos 
próprios para manter esses 
colaboradores”.

Em Aparecida, além da UTI 
específica para Covid-19, 
a Prefeitura informou que 
fechou no último sábado (31) 
o Centro de Enfrentamento 
a Covid-19, que funcionou 
como atendimento inicial 
para pessoas com suspeita 
da doença. A unidade foi de-
sativada pelo município, que 
concentra agora os primeiros 
atendimentos na Santa Casa.

Em Pindamonhangaba 
foram dez leitos com supor-
te ventilatório e trinta de 
enfermaria fechados. O mu-
nicípio tem 14 leitos de UTI 
disponíveis e três pacientes 
internados. Em Cruzeiro, a 
assessoria de comunicação 
da Prefeitura confirmou 
que todos os 28 leitos de 
UTI e os 28 de enfermaria 
para pacientes com Covid-19 
permanecerão abertos. Não 
há previsão de fechamento 
de parte das alas.

A Santa Casa de Lorena 
tem 18 leitos de UTI e dois 
pacientes permanecem in-
ternados. Até o fechamento 
desta matéria, a Prefeitura 
local não informou se mante-
rá a ala ou fechará suportes.

Fotos: Reprodução PMG

Para proteger contas, Câmara tem novos cortes 
de comissionados e projeta concurso em Lorena
Medida apresentada pelo presidente Fábio Longuinho atende antigas recomendações do Tribunal 
de Contas e Ministério Público; reforma administrativa também prevê reajuste salarial de servidores

Prefeitura de Ubatuba autoriza ligação 
de água para moradores do Bela Vista
Ação beneficia 99 famílias que aguardavam liberação há mais de uma década

Ubatuba autorizou, no últi-
mo dia 28, a ligação de água 
nas residências do bairro Bela 
Vista. Ao menos 99 famílias 
da região devem ser benefi-
ciadas com a medida.

O primeiro a receber o 
documento em mãos, de for-
ma simbólica, foi o morador 
José de Souza, na cerimônia 

Leandro Oliveira
Lorena

que ocorreu na Emei (Escola 
Municipal de Educação Infan-
til) Professor Joaquim Luís 
Barbosa. A ligação do direito 
comum e acesso à água era 
aguardada pela população 
local há mais de uma década. 
“Água é vida e precisamos 
dela”, enfatizou o presidente 
da Associação de Moradores, 
César da Silva.

A expectativa da secretaria 
de Habitação é solucionar o 
problema crônico do sanea-

mento básico de Ubatuba. A 
pasta garante ainda o anda-
mento do programa de regu-
larização para a viabilização 
não somente de água, mas 
também dos títulos para que 
todos tenham o documento 
de suas residências. 

“É uma satisfação muito 
grande para eu estar aqui 
neste momento. Nossas crian-
ças precisam de água tratada 
para ter saúde (...) Nosso 
governo é de todos que aju-

dam, estamos unidos pela 
cidade de Ubatuba”, afirmou 
a prefeita Flávia Pascoal (PL).

A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) reconheceu 
o empenho social para que 
o atendimento fosse viabi-
lizado. A companhia deve 
disponibilizar um posto de 
assistência aos moradores 
na região para que não seja 
necessário o deslocamento 
ao Centro.

Invest Guará movimenta 
turismo regional com 
evento na próxima semana

A Prefeitura de Guaratin-
guetá realiza na próxima quin-
ta-feira (11) o “'Invest Guará 
Turismo 2021”, que foca em 
ações turísticas para a região 
do circuito religioso do Vale da 
Fé. A ação será promovida no 
Hotel Clube dos 500, a partir 
das 9h, e tem como público 
alvo o mercado turístico, com 

Da Redação
Guaratinguetá

apresentação de novidades 
para o futuro a curto e médio 
prazo na região. 

Por nota, a Prefeitura sa-
lientou que o evento prome-
te aproximar os principais 
interessados no mercado. 
“É de grande interesse aos 
empreendedores, agências 
de viagens, proprietários de 
restaurantes ou hotéis e o 
mercado de turismo em geral. 
É uma oportunidade para 
saber as soluções que serão 
apresentadas e os planos fu-
turos do mercado do turismo”.

A ação contará com a pre-
sença do secretário Estadual 
de Turismo, Vinícius Lum-
mertz, e de instituições como 
o Sebrae, que auxilia na for-
mação de micro e pequenos 
empreendedores regionais. As 
agências InvesteSP e Desen-
volveSP também participam 
do evento. 

A concessionária Voa SP, 
vencedora da concessão que 
assegura os direitos sobre o 
aeroporto Edu Chaves, em 
Guaratinguetá, também par-
ticipará da ação.

A Voa SP ofertou a melhor 
proposta por um bloco de 
aeroportos regionais do es-
tado de São Paulo e, neste 
bloco, estava o aeroporto 
de Guaratinguetá, o único 
regional a figurar no processo 
de desestatização promovido 
pelo governo paulista.

A sessão desta semana na 
Câmara de Lorena deve ser 
marcada por mais uma etapa 
da reforma administrativa do 
presidente Fábio Longuinho 
(PSD). Os vereadores votarão 
a exoneração de 12 servi-
dores comissionados para 
atender a recomendações do 
Ministério Público.

Após implantar a obrigato-
riedade da escolaridade em 
ensino superior aos cargos 
comissionados, em abril, 

Rafaela Lourenço
Lorena

através de um projeto de 
resolução atendendo uma 
ação declaratória de incons-
titucionalidade, Longuinho 
deve exonerar 12 assessores 
parlamentares após aprova-
ção dos vereadores. O pro-
jeto de resolução, assinado 
pela mesa administrativa, 
foi deliberado na última 
semana e deve passar pela 
tribuna nesta segunda-fei-
ra, com efeito ao dia 16 de 
novembro.

De acordo com Longui-
nho, os apontamentos são 
registrados desde 2014 em 
Lorena e constituíram a 

reprovação das contas de ex-
-presidentes da Casa como os 
ex-vereadores Luiz Fernando 
Almeida, Luiz Francisco de 
Lima, o Luizão e Waldemilson 
da Silva, o Tão (atual secretá-
rio de Serviços Municipais).

O chefe do Legislativo sa-
lientou ainda que, politica-
mente, o trabalho segue de 
conversa com os parlamen-
tares para que entendam a 
necessidade dos cortes e o 
remanejamento de servido-
res. Os estudos estão sendo 
finalizados junto às procu-
radoras, contadora e o setor 
de recursos humanos para 

chegarem ao real impacto no 
funcionalismo e a necessida-
de da reforma administrativa 
para 2022. “A minha ideia é 
uma reforma administrativa 
para depois de março. Nós 
temos o dissídio ali perto de 
março, abril, então eu espe-
raria eventualmente a apli-
cação desse dissídio, e após 
ele, a gente aplicaria a ideia 
da reforma administrativa”.

A reforma deve contar 
também com uma melhor 
valorização dos servidores 
concursados, ampliando as 
remunerações, principalmen-
te os que têm rendimentos 

mais baixos como os motoris-
tas, profissionais da limpeza 
e auxiliares administrativos. 
Longuinho citou a possibili-
dade de reajuste para cargos 
como estes entre 60% e 70%, 
e que esta porcentagem di-
minuirá para outros cargos, 
girando em torno de 5% até 
10% de aumento.

Quanto as exonerações, 
a medida adotada reduzirá 
20% dos cargos comissiona-
dos, dos atuais 57 em pro-
porção aos 40 concursados, 
seguindo um “bom senso” 
segundo o presidente, que 
não descartou a possibilida-

de de mais cortes no ano que 
vem. As ações serão tomadas 
gradativamente e de acordo 
com os apontamentos técni-
cos do Tribunal de Contas.

No momento, a Câmara 
terá o remanejamento das 
equipes até dezembro, que 
deve contar com a rotina 
anual de recesso a partir do 
dia 22. A expectativa é da 
realização de um concurso 
público no próximo ano ou 
início de 2023, para ameni-
zar a defasagem.

Os dados completos serão 
concluídos até o fim deste 
ano.

Evento para entrega das autorizações da ligação de água para os moradores do bairro Bela Vista, na Emei Professor Joaquim Luiz Barbosa

Fotos: Divulgação PMU
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Cruzeiro dá início ao processo de demolição 
de casas em área ambiemtal no Batedor
Medida judicial atende a pedido de 1997; imóveis estão em área de preservação e famílias têm futuro incerto

Em 2016, famílias já mostravam escritura para comprovar a presença no Batedor há quase cem anos; desocupação teve início nesta quinta-feira

Acatando uma decisão 
judicial, a Prefeitura de 
Cruzeiro iniciou na última 
quarta-feira (3) a demolição 
de moradias irregulares 
no bairro do Batedor. Para 
auxiliar as quase cinquenta 
famílias que moram no lo-
cal há décadas, o Executivo 
implantou um programa 
assistencial que contribui 
financeiramente para que 
elas aluguem imóveis em 
outros pontos da cidade.

Em nota oficial, o gover-
no Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) explicou que a Justiça 
determinou em 2019 que os 
moradores desocupassem a 
APP (Área de Preservação 
Permanente) do Batedor, 
possibilitando a demolição 
das casas.

Apesar da retirada das 
famílias, o cronograma de 
derrubada dos imóveis foi 
suspenso no início do ano 
passado devido à pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19).

De acordo com o MPSP 
(Ministério Público do Esta-
do de São Paulo), a retirada 
das famílias atende a um 
pedido feito pelo Município 
em 1997, época em que era 
administrado pelo então pre-
feito Fábio Antônio Guima-
rães. Na ocasião, o Executivo 
denunciou que invasores 
estavam promovendo quei-
madas e o desmatamento 
da APP, o que prejudicava 
o processo de captação de 
água no trecho para abaste-
cimento da cidade.

Após mais de uma década 
de investigação, a Promo-
toria de Justiça de Cruzeiro 
moveu uma ação judicial em 
2009 cobrando a desocupa-
ção do local.

Até o início da tarde desta 
quinta-feira (4), servidores 
municipais já haviam de-
molido seis casas. As outras 
mais de quarenta moradias 
devem ser desocupadas e 
destruídas até o fim deste 
ano.

Segundo a Prefeitura, as 
famílias do Batedor estão 
sendo convidadas a ade-
rir ao programa municipal 
“Aluguel Social”, que garante 
mensalmente R$ 600 para 
a locação de imóveis em 
outros bairros.

Em nota, o Executivo en-
fatizou que “a decisão pela 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

desocupação é da Justiça e 
não da Prefeitura. À adminis-
tração cabe apenas cumprir 
a determinação judicial e 
procurar meios para mini-
mizar os impactos sociais 
dessas famílias, o que tem 
sido feito incansavelmente 
ao longo dos últimos anos 
(trecho do documento)”.

Após concluir a demolição 
dos imóveis, a atual gestão 
municipal deverá providen-
ciar o reflorestamento da 
APP, buscando recuperar os 
danos ambientais causados 
pelas construções irregu-
lares.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cruzeiro o número de mo-
radores que já solicitaram o 
Aluguel Social e deixaram o 
Batedor, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Histórico – A reportagem 
o Jornal Atos segue desde 
2015 acompanhando o caso. 
Naquele ano, a Prefeitura 
havia conseguido novo prazo 
para encontrar uma situação 
para as famílias. Há casos de 
moradores que nasceram no 
bairro e até mesmo escritu-
ras apresentadas com mais 
de cem anos de registro.

Em 2020, ao noticiar a 
decisão judicial para a de-
socupação, o Jornal Atos 
ouviu moradores, como uma 
feirante, que preferiu não se 
identificar, mas que contou 
a falta de atendimento e 
explicações sobre o caso. “Es-
tamos muito preocupados 
porque sempre ouvimos os 
boatos dessa desocupação, 
mas nunca havia chegado 
nenhum documento como 
agora. Eu sou feirante, meu 
pai é pedreiro e faz uns bi-
cos, e nós dois e meu irmão 
não temos para onde ir”.

Até o início da década de 
1960, a conhecida Fazenda 
do Batedor era considerada 
uma das mais produtivas do 
município, local onde eram 
produzidos leite, café, milho 
e derivados.

Em 1962, alegando a ne-
cessidade de preservação 
manancial de água do Rio 
Batedor, o então prefeito 
Avelino Júnior decretou a 
desapropriação dos nove-
centos hectares e determi-
nou a imediata desocupação.

Ao longo dos anos, a ocu-
pação do local começou a se 
tornar desordenada, levando 
ao processo de reintegração 
de posse.

Foto: Arquivo Atos
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Com a chegada do final 
do ano, o comércio das cida-
des da região começa a se 
preparar para as compras 
da Black Friday, Natal e Ré-
veillon. Neste ano, um desafio 
especial, o planejamento 
para as primeiras grandes 
datas pós reabertura da 
economia, atingida pela crise 
da pandemia da Covid-19. 
Para alavancar as vendas, em 
Cruzeiro, Pindamonhangaba 
e Guaratinguetá o setor fará 
sorteio de prêmios como mo-
tos, notebooks, televisores, 
Iphones e vale-compras.

Com avanço da vacinação 
e liberação das restrições 
impostas pelo Governo do Es-
tado de São Paulo para evitar 
a proliferação da Covid-19, a 
ACC (Associação Comercial 
de Cruzeiro), Acip (Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba) e a 
Aceg (Associação Comercial 
e Empresarial de Guaratin-
guetá) estão preparando uma 
programação especial.

Em Guaratinguetá, a Aceg 
pretende montar um espaço 
na praça Conselheiro Rodri-
gues Alves que terá área de 
alimentação com restauran-
tes e lanchonetes, além de 
shows e a volta da casinha do 
Papai Noel, que no ano pas-
sado não pôde ser montada 
devido à pandemia. “Nós já 
estamos preparando o Natal 
juntamente com a Prefeitu-
ra de Guaratinguetá, então 
teremos concurso de loja 
mais decorada, teremos uma 
mega ação de sorteio de uma 
moto, notebook, televisores 
e vários vale-compras. Além 
disso, iremos ter um show de 
encerramento do Natal, no 
dia 27 de dezembro”, infor-
mou o presidente da Aceg, 
Guilherme Schindler Gigli.

Outra novidade será o 
Papai Noel itinerante que 
vai percorrer bairros da 
cidade. Para Gigli, a expec-
tativa é que a data gere um 
grande fluxo de pessoas no 
comércio de Guaratinguetá. 
“A expectativa é boa, pois no 
ano passado nós não tivemos 
nem Papai Noel, então foi um 
Natal bem triste e melancóli-
co. Neste ano a gente espera 
que a vacinação esteja con-
cluída para que a gente faça 
um grande Natal (...) e que a 
gente possa vender 10% a 
mais do que a gente vendeu 
em 2020”. 

Em Pindamonhangaba, a 
Acip está preparando a che-
gada do Papai Noel na cidade 
e também fará um sorteio 
de uma moto zero quilôme-
tro no dia 22 de dezembro. 
Para participar o consumi-
dor deve comprar um valor 
mínimo de R$40 nas lojas 
associadas e participantes da 
promoção. Para a presidente 
da Associação, Ana Cristina 
Pucci de Souza, o setor deve 
gerar novos empregos para 
o final do ano. “A gente tem 
uma expectativa positiva 
de crescimento, já que as 
pessoas voltaram às ruas, 
claro que com cautela, mas 
quando as pessoas voltam às 
ruas, então com certeza elas 
voltam a gastar, os empregos 
começam a melhorar, as fá-
bricas voltaram a contratar, 
então a gente já vê aumento 
de empregos na cidade”.

Ainda de acordo com Ana 
Cristina, as vendas do co-
mércio terão um aumento 
de 3% a 4% durante o mês de 
outubro. “Pindamonhangaba 
é uma cidade privilegiada, 
onde mesmo na pandemia, 
foram abertas muitas lojas. 
Claro que tivemos fechamen-
tos, mas tivemos muitas aber-
turas e isso ajudou bastante 
a gente não perder empregos 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Movimentação na rua Dr. Rodrigues de Azevedo, principal do centro comercial de Lorena; cidades tentam aquecer vendas no fim de ano

Foto: Rafaela Lourenço

Comércio varejista se prepara para fim de ano 
e espera recuperação com fim de restrições
Associações comerciais preparam sorteio; Lorena aposta em parceria entre setor com o poder público

da cidade”, finalizou.
Em Cruzeiro, a ACC tam-

bém fará sorteios de vale-
compras, uma moto, duas 
televisões de quarenta e duas 
polegadas, dois Iphones XR, 
além de vários prêmios em 
dinheiro. Além disso, a enti-
dade traz uma novidade, pois 
neste ano, os vendedores dos 
estabelecimentos sorteados 
serão contemplados com 
premiações também em 
dinheiro. De acordo com o 
presidente da ACC, Newton 
Fabio da Rocha, as contra-
tações para o setor devem 
ficar acima dos 5%. “Acredi-
tamos que com o avanço da 
vacinação local e regional, 
a economia tende a retomar 
e com isso os lojistas estão 
confiantes e já iniciaram con-
tratações temporárias com 
possibilidades de efetivação, 
inclusive”.

Rocha destacou que os co-
merciantes da cidade estão 
bem animados. “Olhando o 
cenário geral econômico do 
país e os desafios que todos 
ainda enfrentam por causa 
da pandemia, o comércio 
local está bem otimista, 
e estimamos um cresci-
mento para este ano, uma 
retomada acima dos 10% 
comparados ao ano de 2020 
(...). Precisamos que o con-
sumidor recupere o quanto 
antes essa confiança para 
que o consumo volte ao nor-
mal. Isso é o que desejamos 
para nossos associados em 
Cruzeiro, e claro, para todas 
as demais cidades também”, 
finalizou.

A Acial (Associação Co-
mercial, Industrial, Autôno-
mos e Liberais) e a Prefei-
tura de Lorena debatem as 
ações para o planejamento 
do final de ano. Um grupo de 

comerciantes se reuniu com 
o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) e o presidente da 
Associação, Ulisses Fucuda, 
que também ocupa a secre-
taria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação da cidade.

Segundo a Acial, a expec-
tativa é para uma campanha 
de incentivo às vendas para 
retomar o crescimento no 

setor. A iniciativa, que rece-
berá o nome “Amo Lorena, 
Compro Aqui”, deve oferecer 
ações culturais e recreativas 
em parceria com a Prefeitu-
ra, durante o próximo ano.
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Profissionais do 
saneamento: um 
serviço essencial 
para a população

O saneamento básico 
é hoje um dos principais 
assuntos apontados na 
mídia, pois impacta dire-
tamente a vida de todas as 
pessoas. Segundo estudo 
realizado pela agência UN-
-Water, da ONU, o acesso à 
água é determinante para 
redução da mortalidade 
infantil ,  melhorias nos 
índices de educação e em-
pregabilidade e expansão 
do turismo e saúde.

Assim, conhecer mais so-
bre o assunto é o primeiro 
passo para compreender o 
papel fundamental desse 
profissional, o qual per-
mite que a água chegue à 
casa do cliente passando 
por etapas de tratamento, 
sendo captada em manan-
ciais, passando por proces-
sos físicos e químicos e, 
então, distribuída de for-
ma segura para consumo.

Esse processo é rea-
lizado nas estações de 
tratamento de água (ETA), 

Da Redação
Piquete

sendo necessário para 
eliminação de sujeiras, 
vírus, bactérias e preve-
nindo a proliferação de 
doenças.

Para isso, a Águas Pi-
quete tem oferecido aos 
seus colaboradores trei-
namentos de planejamento 
em gestão e educação am-
biental, além de constantes 
investimentos em sistemas 
de abastecimento por par-
te da concessionária.

De acordo com Sérgio 
Bovo “a Águas Piquete tem 
ao longo dos anos investi-
do na qualificação de sua 
equipe, com compromisso 
em oferecer aos clientes 
um atendimento eficien-
te e com processos que 
melhorem a qualidade da 
água entregue”, completa 
o diretor operacional.

Valorizar a vida é sinôni-
mo de comprometimento 
e dedicação, e os profis-
sionais que estão na linha 
de frente do saneamento 
possuem o papel de auxi-
liar no desenvolvimento da 
comunidade.

Águas Piquete reforça seu papel em 
oferecer atendimento eficiente e com 
o compromisso na qualidade da água

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 370/2021 - PP Nº 32/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a 
aquisição parcelada de produtos produzidos por panificadoras para lanches no intuito 
de suprir as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo pelo período de 12 (doze) 
meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação 
da empresa vencedora, com a emissão da respectiva Ata de Registro de Preços:
Empresa: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA ME
CNPJ: 74.550.476/0001-32
Vencedora dos itens: 1 a 8
Valor: R$ 28.491,10 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos).
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021

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 385/2021-SUP; 
7709/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de equipamento de sonorização e iluminação de emergência 
veicular, para atender as necessidades da Secretaria de Segurança.
CONTRATADA: SW2 COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME
CNPJ: 27.389.167/0001-42
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Chamamento Público: Edital 03/2021

O Município de Lorena-SP, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
torna pública a abertura de Chamamento Público visando à seleção de Organização da 
Sociedade Civil interessada em celebrar Termo de Colaboração para a concessão de 
apoio à Administração Pública Municipal na forma de SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA por meio de programas novos em andamento ou em fase de planejamento que 
tenham como foco ações de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice, como base de organização a matricialidade sociofamiliar e o território. Dispõe, 
também, que serão utilizados os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), Cofinanciamento 
Estadual e do Cofiananciamento Federal . As propostas serão recebidas pessoalmente, 
no Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor, Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria - Lorena/
SP, das 09h às 16h, no período de 27 de outubro a 26 de novembro de 2021. Informações: 
(12) 3185-3015 ou no site www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Chamamento Público: Edital 04/2021

O Município de Lorena-SP, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
torna pública a abertura de Chamamento Público visando à seleção de Organização da 
Sociedade Civil interessada em celebrar Termo de Colaboração para a concessão de 
apoio à Administração Pública Municipal na forma de SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL por meio de programas novos em andamento que tenham como foco de 
atendimento: famílias, indivíduos e adolescentes em situação de risco pessoal e social. 
Dispõe, também, que serão utilizados os recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social (FMAS), Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), 
Cofinanciamento Estadual e do Cofiananciamento Federal . As propostas serão recebidas 
pessoalmente, no Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor, Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, 
Olaria - Lorena/SP, das 09h às 16h, no período de 27 de outubro a 26 de novembro de 
2021. Informações: (12) 3185-3015 ou no site www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Chamamento Público: Edital 05/2021

O Município de Lorena-SP, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
torna pública a abertura de Chamamento Público visando à seleção de Organização da 
Sociedade Civil interessada em celebrar Termo de Colaboração para a concessão de 
apoio à Administração Pública Municipal na forma de SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL por meio de programas novos em andamento que tenham como foco de 
atendimento: famílias, indivíduos e adolescentes em situação de risco pessoal e social. 
Dispõe, também, que serão utilizados os recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social (FMAS), Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), 
Cofinanciamento Estadual e do Cofiananciamento Federal . As propostas serão recebidas 
pessoalmente, no Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor, Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, 
Olaria - Lorena/SP, das 09h às 16h, no período de 27 de outubro a 26 de novembro de 
2021. Informações: (12) 3185-3015 ou no site www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 54/21 - PROCESSO 346/21 SUP – 7710/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa de serviços de recortes eletrônicos de publicações 
relacionadas aos interesses do Municipio de Lorena que constem em Diários Oficiais, 
para atender as necessidades da Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: ALERTE – AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS 
OFICIAIS LTDA ME
CNPJ: 08.689.801/0001-18
VALOR TOTAL: R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 PROC. Nº 339/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças e acessórios para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de 
Lorena, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
Contratada: JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ: 16.675.651/0001-11
Vencedora dos itens: 1,19,28,31,38,42,48,52,56,65,68,77,78
Valor total: R$ 259.100,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e cem reais)
Vigência: 12 (doze) meses
Contratada: ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇAO 
E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 19.087.538/0001-03
Vencedora dos itens: 9,13,14,30,35,46,50,51,67,70,72
Valor total: R$ 213.700,00 (duzentos e treze mil e setecentos reais)
Vigência: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2021 PROCESSO 402/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro de preços para aquisição 
parcelada de pó de café para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses, 
que do dia 05 de novembro de 2021 a 23 de novembro de 2021 até às 08:00h (Horário 
de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no 
Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 23 de novembro de 2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 23 de novembro de
2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2021 PROC. Nº 406/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço global, contratação de empresa para prestação de serviços 
de engenharia de pavimentação asfáltica em parte da estrada municipal do Pedroso - 
Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 
09h30min do dia 24 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
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 PROC. Nº 339/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças e acessórios para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de 
Lorena, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
Contratada: GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO EIRELI
CNPJ: 22.713.728/0001-01
Vencedora dos itens: 2,5,11,15,17,26,27,32,33,34
Valor total: R$ 189.412,50 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos e doze reais e 
cinquenta centavos)
Vigência: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
Extrato de Inexigibilidade de Chamamento Público – Processo nº 7253/2021

O Município de Lorena/SP torna pública a Ratificação da Inexigibilidade de Chamamento 
Público para celebrar o Convênio com a OSC Desafio Jovem Monte Sinais em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde. A parceria destina-se a execução do Serviço a ser 
ofertado pela OSC – Programa do Centro de Recuperação Desafio Jovem Monte Sinai 
para a recuperação de dependentes químicos do Município de Lorena. A Inexigibilidade 
do Chamamento Público decorre da inviabilidade de competição entre as Organizações 
da Sociedade Civil em razão da natureza singular do objeto de parceria e com fundamento 
no art. 31 inc.II da Lei 13.019/2014, a escolha da OSC Desafio Jovem Monte Sinai deu-se 
considerando que ela possui experiência comprovada no trabalho com a recuperação de 
dependentes químicos. E que, o cuidado à saúde da pessoa com necessidades decorrentes 
de uso de crack, álcool e outras drogas é tarefa essencial para promoção à saúde, além 
de ter experiência no trabalho. Admite-se impugnação a esta justificativa no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar de sua publicação, a ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal.

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:
GUILHERME ZIELASKO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão
promotor de vendas, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Nova
Alvorada do Sul-MS, no dia 11 de agosto de 1997, residente e domiciliado Rua Antonio
Rodrigues Simões, nº 239, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de NILTON NIRALDO
DE ANDRADE e TÃNIA CARLA ZIELASKO ROCHA DE ANDRADE.
ANA BEATRIZ CAETANO, de nacionalidade brasileira, profissão inspetora de aluno,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 18 de março
de 1997, residente e domiciliada Rua Antonio Rodrigues Simões, nº 239, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ VICENTE CAETANO e OLÍVIA DE BARROS
SANTOS CAETANO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO DAS VIRGENS DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de serviços gerais, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em
Mogi das Cruzes-SP, no dia 25 de julho de 1989, residente e domiciliado Estrada da
Cerâmica, nº 400, Cerâmica, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DAS VIRGENS
DOS SANTOS e ALBINA DA SILVA SANTOS.
JESSILENE MARCELA LEITE DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 05 de dezembro de 1991, residente e domiciliada Estrada da Cerâmica, nº 400,
Cerâmica, Pindamonhangaba SP, filha de MARCELO JOSÉ DA CONCEIÇÃO e
ANGELA MARIA LEITE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADRIANO SILVERIO DAMAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de infraestrutura, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de abril de 1991, residente e domiciliado Rua Dona
Francisca Bicudo de Mello, nº 389, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho
de ADRIANO DAMAS DE OLIVEIRA e SILVANA SUELY SILVERIO.
HELLEN MAURICIO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
escritório, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de fevereiro de 1993, residente e domiciliada Rua Domingos Vieira
Salgado, nº 35, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ALBINO MALAQUIAS DA
CRUZ e ELITA MAURICIO DA CRUZ. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAYKON FERNANDO TEODORO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 31 de
outubro de 2000, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750,
Bloco 5, apto 4, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de LUIS FERNANDO
TEODORO e INALBA DE PAULA SANTOS.
KATHY LAYANNE BEZERRA MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Bezerros-PE, no dia 20 de
dezembro de 1996, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750,
Bloco 5, apto 4, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALBERTO
ALVES DE MORAIS JÚNIOR e JOSEFA EDNA BEZERRA DA SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor industrial,
estado civil solteiro, de 42 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
22 de agosto de 1979, residente e domiciliado Rua Governador Pedro de Toledo, nº
444, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de VICENTE CESARIO DE
OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.
PATRICIA APARECIDA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão controladora
de materiais, estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de maio de 1976, residente e domiciliada Avenida
Alferes Manuel Ribeiro do Amaral, nº 267, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ ANTONIO DE MORAIS e MARIA EUNICE DAS DORES DE MORAIS.
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, 04 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS HENRIQUE MELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de junho de 1997, residente e domiciliado Rua Luiz Carlos Magalhães,
nº 63, Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de WALDENIR DOS SANTOS e
CLAUDIA MELO DOS SANTOS.
INGRID PALOMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 03 de
setembro de 1998, residente e domiciliada Rua José Benedito Teixeira César, nº 583,
Beta, Pindamonhangaba SP, filha de CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS e
ALEXANDRA CABRAL. 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, 04 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ILDEFONÇO FERREIRA GUIMARÃES NETTO, de nacionalidade brasileira, profissão
pintor, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 15 de outubro de 1991, residente e domiciliado Rua Engenheiro Durival de
Carvalho, nº 185, Campo Belo, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL GUIMARÃES
SOBRINHO e MARIA APARECIDA AGOSTINHO GUIMARÃES.
ELEN CRISTINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheira, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP,
no dia 16 de julho de 1993, residente e domiciliada Rua Lorena, nº 110, Terra dos Ipês
II, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de DIRCEU DA CONCEIÇÃO e CRIS-
TINA PERPÉTUA DOS SANTOS CONCEIÇÃO. 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, 04 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIANO APARECIDO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 45 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 13 de outubro
de 1976, residente e domiciliado Rua José Luiz Marcondes, nº 272, Mombaça, nesta
cidade, filho de NELSON DE ARAUJO e MARIA DA PIEDADE PEREIRA DE ARAUJO.
ALINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estoquista, estado civil
solteira, de 35 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no dia 04 de
dezembro de 1985, residente e domiciliada Rua José Luiz Marcondes, nº 272, Mombaça,
nesta cidade, filha de REGINA APARECIDA DA SILVA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PABLO CRISTHIAN PORFIRIO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, profissão
técnico em informática, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de julho de 1993, residente e domiciliado Rua
Abelardo Pinto Piolim, nº 60, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
ROBERTO DO CARMO e PATRICIA APARECIDA PORFIRIO DO CARMO.
ANDRESSA LUCIANA DEODATO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
líder, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em São Bernardo do Campo-
SP, no dia 10 de maio de 1993, residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Ignácio
Marcondes Romeiro, nº 1106, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de PEDRO
LUCIANO DA SILVA NETO e MARIA APARECIDA DEODATO DA SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HIQUE ROMAQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, solteiro, pedreiro, nascido a 15 de de-
zembro de 1981, em Itamaraju-BA, residente Rua Maria do Carmo Oliveira, nº 95, Lor
Shangrila, Pindamonhangaba - SP, filho de ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA natural de
Almenara - MG e de MARIA AZEVEDO BARBOSA, falecida em Linhares - ES.
MARIA JOSÉ SOARES, solteira, doméstica, nascida a 16 de janeiro de 1981, em
Escada - PE, residente Rua Um, nº 51, Alvorada, Escada - PE, filha de JOSÉ
AMARO SOARES, falecido em Escada - PE e de SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO,
falecida em Escada - PE.
Pindamonhangaba 04 de novembro de 2021

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:
LEANDRO DOS SANTOS ELOI ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão
açougueiro, estado civil divorciado, de 32 anos de idade, nascido em Aparecida-SP,
no dia 30 de março de 1989, residente e domiciliado Rua Heitor Sneider, nº 142,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ REIS ELOI ROSA e MARIA JOANA
D'ARC DOS SANTOS.
PAULA GISLENE MELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil divorciada, de 29 anos de idade, nascida em Osasco-SP, no dia 19 de
setembro de 1992, residente e domiciliada Rua Heitor Sneider, nº 142, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de PAULO SÉRGIO DOS SANTOS e IVONETE PEREIRA
DE MELO. 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, 05 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Maracás-BA, no dia 21 de junho de
1969, residente e domiciliado Rua Caçapava, nº 220, Cidade Nova, Pindamonhangaba
SP, filho de EURIPEDES ANTÔNIO DE SOUZA e ANA EUFLOSINA DE SOUZA.
BERENICE PADUA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 52 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
janeiro de 1969, residente e domiciliada Rua Caçapava, nº 220, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO PÁDUA e ROSA DE ARAUJO
PÁDUA. 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, 05 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MARCELO DOS SANTOS LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico, estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de março de 2002, residente e domiciliado Rua Conselheiro Rodrigues
Alves, nº 346, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filho de JAIR MARCELO
LEMES e ANDREZA FATIMA DOS SANTOS.
THAINÁ VICTÓRIA SILVA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de abril de 2002, residente e domiciliada Rua Conselheiro Rodrigues
Alves, nº 346, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de HEITOR JOSÉ DE
AZEVEDO e VALERIA APARECIDA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ISRAEL APARECIDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão marceneiro,
estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP,
no dia 30 de novembro de 1975, residente e domiciliado Rua José Corrêa da Silva, nº
97, Jardim Yassuda, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS
e MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
ALESSANDRA MACHADO DAMAS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
social, estado civil divorciada, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de junho de 1984, residente e domiciliada Rua José Corrêa da Silva, nº
97, Jardim Yassuda, Pindamonhangaba SP, filha de OSMAR DE OLIVEIRA DAMAS
e ROSEANE RODRIGUES MACHADO DAMAS. 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, 05 de novembro de 2021.
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Menino passeia de bicicleta pela rua sem pavimentação, na Vila Rica; bairro atendido em anúncio era foco de reclamações de moradores há anos

Ação em Aparecida conta com participação de voluntários; estudo se inicia no próximo mês e tem duração de três anos

SOS Mata Atlântica e Santuário Nacional firmam parceria 
para monitoramento da qualidade da água no Rio Paraíba

O Santuário Nacional de 
Aparecida firmou uma parce-
ria com a Fundação SOS Mata 
Atlântica, que vai realizar o 
monitoramento de qualidade 
da água do Rio Paraíba do 
Sul pelos próximos três anos. 
A ação contará com apoio de 
voluntários.

A bacia do rio tem uma área 
de 56,5 mil km², abrangendo 
as regiões do Vale do Paraíba, 
Sul e Noroeste Fluminense e 
grande parte da Zona da Mata 
Mineira.

Segundo a Fundação, o mo-
nitoramento será realizado por 
voluntários. A coleta da água 
será feita no Porto do Itaguaçu 
e em Guaratinguetá, utilizando 
um kit de análise e indicadores 
de percepção para levantar o 
IQA (Índice de Qualidade da 
Água), padrão internacional 
adotado para avaliar a condi-
ção ambiental da água doce.

No último dia 23, uma ca-
pacitação foi realizada com 
os voluntários e a primeira 
amostra foi recolhida. Segundo 
o biólogo e educador da SOS 
Mata Atlântica, Cesar Pegora-
ro, a pesquisa trará a luz para 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

sociedade sobre um assunto 
que precisa de atenção. “Não é 
digno que a gente tenha tão lin-
do, tão grande e historicamente 
importante como o Rio Paraíba 
do Sul recebendo esgoto ‘in 
natura’ nessa altura da histó-

ria brasileira. Então a gente 
acredita que essa mobilização 
ajude a melhorar a condição 
socioambiental e obviamente, 
com isso, a gente tenha mais 
qualidade de vida, setores 
econômicos mais fortalecidos 

Rio Paraíba do Sul, foco de projeto que faz parte de parceria entre o Santuário Nacional e o SOS Mata Atlântica, com foco na água oferecida

Foto: Colaboração/ Gustavo Cabral

Ballerini assina ordem de serviço para início de 
pavimentação no Vila Rica na próxima semana
Convênios com o governo ultrapassam o valor de R$ 800 mil; conclusão do serviço tem previsão para abril

Reivindicação de longa 
data em Lorena, a pavimen-
tação de um trecho do bairro 
Vila Rica deve ser iniciada na 
próxima semana. O prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) assi-

Gabriel Mota
Lorena

nou na última quarta-feira 
(3) duas ordens de serviço 
para começo imediato. 

O investimento parte de 
convênios firmados com o 
governo federal por inter-
médio do deputado Eduardo 
Cury (PSDB) e do vereador 
Bruno Camargo (DEM) e che-
ga ao valor de R$ 832,7 mil.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Rosana Reis, a primeira 
ordem de serviço, no valor 
de R$ 352,1 mil, contempla 
as ruas Israel, Egito, França 
e, parcialmente, as ruas Ale-
manha e Dinamarca. O prazo 
para a instalação dos blocos 
sextavados, que será realiza-

da pela empresa Eskelsen, é 
de quatro meses. 

A outra ordem de serviço, 
no valor de R$ 480,6 mil, 
garante a pavimentação 
parcial, com asfalto, da ave-
nida México e as ruas 26 de 
Agosto e Panamá, enquanto 
também instala blocos sex-
tavados em trechos das ruas 

Alemanha, Inglaterra e Dr. 
João Pinto Antunes (a última, 
no Vila Geny). Para o traba-
lho, o prazo é de cinco meses, 
e a empresa vencedora foi a 
JB do Nascimento. 

A pavimentação é sonho 
antigo dos moradores, como 
relatou a costureira Maria do 
Carmo da Cunha, 58 anos, 
que se mudou para o bairro 
há cerca de um ano, mas que 
há oito iniciou a construção 
da casa com seu esposo. O 
casal tem um filho. “Aqui, 
quando não chove, é poei-
ra demais. Quando chove, 
é barro demais, e a gente 
não tem para onde sair, fica 
totalmente preso dentro de 
casa porque você vai andar 
pelo mato e está arriscado 
encontrar cobras. Você vai 
pela rua e é lama, está arris-
cado escorregar, cair e sofrer 
alguma fratura” descreveu 
Maria do Carmo.

Além da locomoção preju-
dicada pelo estado das vias, 
muitos entregadores, até 
mesmo carteiros, esbarram 
na falta de identificação das 
ruas, e os moradores relatam 
dificuldade em receber esses 
serviços.

Mesmo com receio, Maria 
do Carmo espera que a pa-
vimentação seja concluída 
dentro do prazo estipulado. 
“A gente espera, né. Temos 

que pagar para ver, faz mui-
tos anos que pedimos isso. 
Alguns vizinhos estão ven-
dendo os terrenos porque 
não estão confiando que vai 
ter a pavimentação aqui”.

Embora a ordem de serviço 
seja para início imediato, há 
um prazo para que as empre-
sas desloquem o maquinário 
e o material ao bairro. As 
obras devem se iniciar na 
próxima semana. Os fatores 
climáticos também podem al-
terar o começo dos trabalhos. 

Rosana Reis ressaltou que 
outras ruas já estão inclusas 
em uma licitação que deve 
ocorrer neste mês. “No dia 22 
vai sair uma nova licitação 
que vai contemplar a outra 
parte das ruas Alemanha e 
Inglaterra e as ruas Marro-
cos, Holanda, Bélgica, Pedro 
Américo, Abílio Pereira e 
Miguel Rodrigues Santiago 
(as duas últimas no Aterra-
do). Acredito que o início 
das obras ocorra só no ano 
que vem”.

A secretária informou que 
também há projetos para a 
zona rural. “Teremos uma 
licitação na estrada do Pe-
droso, no trecho entre o co-
meço e o final do loteamento 
do bairro Novo Horizonte. 
Acredito que nesse ano a 
gente consiga liberar essa 
licitação”.

Ação, que busca economia dos consumidores, é implantada após aumento de quase 17% da tarifa na região

Depois de reajuste na conta de luz, EDP inicia troca 
de lâmpadas residenciais por versão LED em Lorena

A EDP e a Prefeitura de Lo-
rena estão realizando, desde 
a última quarta-feira (3), uma 
ação de troca de lâmpadas 
incandescentes comuns por 
LED. A iniciativa faz parte do 
projeto Eficiência Solidária 
da Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), que pro-

Leandro Oliveira
Lorena

põe o benefício aos clientes 
residenciais para que eles 
tenham economia no fim de 
cada mês.

Para o consumidor de Lo-
rena, a troca ocorre na praça 
Dr. Arnolfo de Azevedo, no 
Centro, das 9h às 17h, de 
segunda à sexta-feira, e no 
sábado das 9h às 13h. Cada 
cliente pode trocar no máxi-
mo cinco lâmpadas comuns 
por cinco de LED. A troca é 

totalmente gratuita, desde 
que o cliente apresente um 
documento de identidade 
com foto, a última conta de 
energia residencial em dia 
e leve de uma a cinco lâm-
padas.

Segundo a concessionária, 
a lâmpada de LED tem benefí-
cios que geram economia aos 
clientes, na comparação com 
as lâmpadas incandescentes 
e fluorescentes, além de ter 

uma vida útil mais longa, até 
25 vezes maior do que as 
concorrentes. “A lâmpada de 
LED precisa de menos ener-
gia para funcionar, fornece 
a mesma iluminação (ou até 
melhor), possui uma vida útil 
muito maior e não esquenta 
o ambiente (trecho da nota 
da EDP).

Conta mais cara – A inicia-
tiva da EDP para os morado-
res de Lorena chega em um 

momento importante, já que 
a concessionária reajustou 
a tarifa da energia elétrica 
para 19 municípios da região 
em 16,74%. A correção dos 
valores da conta de luz foi 
decretada em 22 de outu-
bro e passou a valer no dia 
seguinte.

Na ocasião, o reajuste con-
tou com a autorização da 
Aneel, que indicou a neces-
sidade de alteração na tarifa 

devido à escassez hídrica e 
a inflação, que impactaram 
diretamente no aumento. Os 
quase 17% de reajuste são 
para consumidores comuns 
residenciais. Empresas e 
indústrias tiveram aumento 
de 4,41%. Os novos valores 
valem para as cidades de 
Lorena, Aparecida, Cachoei-
ra Paulista, Canas, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba, Potim e Roseira.

e uma saúde mais próspera nas 
comunidades”.

Os indicadores levantados 
pela pesquisa serão anexados 
a um relatório técnico anual 
que estuda a qualidade das 
águas dos rios dos 17 estados 

da Mata Atlântica.
“Para nós a iniciativa é im-

portante por dois motivos: 
primeiro porque faz parte de 
um grande projeto de restau-
ração já realizado na região, 
fruto da parceria entre a SOS 

Mata Atlântica e o Santuário de 
Aparecida”, explicou o geógrafo 
e coordenador da causa Água 
Limpa na SOS Mata Atlântica, 
Gustavo Veronesi. “E também 
porque, como parte de uma 
série de ações de educação e 
mobilização que vem acon-
tecendo desde 2018, vai nos 
ajudar a acompanhar e analisar 
a qualidade da água do rio para 
saber que medidas podem e de-
vem ser tomadas”, completou.

Esgoto – Em 2013, Aparecida  
foi contemplada pelo programa 
“Água Limpa” do Governo do 
Estado e ganhou uma ETE 
(Estação de Tratamento de 
Esgotos) que atingiria 100% 
do tratamento. Mas apesar do 
prognóstico, oito anos depois 
a situação continua a mesma.

Atualmente, a estação cole-
ta parte do esgoto da cidade 
(cerca de 70%), mas não trata 
nenhuma porcentagem, ou 
seja, o material chega na ETE 
e é despejado ‘in natura’ no Rio 
Paraíba.

À época, a obra teve um 
valor estipulado pelo Estado 
em R$22,3 milhões na implan-
tação do complexo, mas no 
ano de 2017, o então governo 
de Geraldo Alckmin (PSDB) 
anunciou que não iria mais 
fazer investimentos.
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Atlético Guaratinguetá foca na base e sonha 
recolocar a cidade em grandes competições
Com lançamento oficial marcado para dezembro, projeto de Cacalo e Carlos Arini, tem recursos para 
filiação junto à Federação, parceiros do mundo da bola e planos para estruturar CT usado pelo Guará

Alvirrubro, com nome e 
sobrenome, centro de treina-
mento e foco nas categorias 
de base. Essas são algumas 
das características iniciais do 
Atlético Guaratinguetá, clube 
que está prestes a se filiar à 
Federação Paulista de Futebol 
e pode ser lançado oficialmente 
em dezembro deste ano. Lidera-
do pelo ex-goleiro da Esportiva, 
fundador e ex-preparador de 
goleiros do Guaratinguetá Fu-
tebol Ltda, Cacalo, e pelo gestor 
esportivo e empresário Carlos 
Arini, o Carlito (com passagens 
por Guaratinguetá e Taubaté), o 
projeto renovou a expectativa 
do torcedor da região sobre 
reviver os bons momentos no 
futebol. 

Além de Carlito e Cacalo, a 
proposta conta com o publi-
citário Luiz Fábio Ferreira e 
do ex-jogador Marcinho Guer-
reiro, que passou pelo Guará, 
Palmeiras e Santos.

Para quem deseja ver a equi-
pe na Série B do Campeonato 
Paulista (quarta divisão) no 
ano que vem, Arini afirmou 
que este não será o momento. 
Passo a passo, o gestor focou 
na filiação do clube e formação 
de equipes de base, como sub-
20, sub-17 e sub-15, antes de 
iniciar a caminhada no futebol 
profissional. “Vamos começar 
com as categorias de base, que 
são fundamentais não só para 
criar novos atletas, mas sim 
jovens que nós vamos auxiliar 
na sua formação como homem, 
como pessoa e cidadão. A gente 
começa a filiação nas catego-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

rias de base, até o sub-11, e aí 
partimos para o profissional”, 
destacou Arini, em entrevista 
ao programa Atos no Rádio da 
última quarta-feira (3).

O foco, no início de trabalho, 
será a estruturação do clube 
no município, que hoje conta 
com o Manthiqueira, atual-
mente na Série B. O centro de 
treinamento da equipe será 
o mesmo espaço usado pelo 
licenciado Guaratinguetá Ltda 
no passado, nas proximidades 
da divisa com a cidade de Po-
tim. O CT passará por reformas, 
já que foi desmobilizado após 
o encerramento das atividades 
da Garça. “Conversei com o pro-
prietário, que é o Sony (Douer, 
empresário e ex-proprietário 
do Guaratinguetá Futebol Ltda) 
e ele já nos passou o CT. Agora 
entram as melhorias, campo de 
futebol, alojamento, refeitório. 
Por isso falei que são passos 
que a gente tem que dar dentro 
do projeto. Não adianta partir 
para um torneio, competição, 
almejar algumas coisas se você 
não estiver estruturado”.

Sobre a filiação, Arini confir-
mou que o grupo já tem recur-
sos para oficializar a entrada da 
equipe na Federação Paulista 
de Futebol. “Obviamente a gen-
te já tem o recurso para fazer a 
filiação. O recurso, temos, não 
gosto de falar sobre números. 
Nossa filiação é dentro de 
clube-empresa, na parte das 
categorias de base, a princípio, 
até porque não dá tempo. Que-
remos antes de dezembro, fim 
de novembro, estarmos filiados 
à FPF”, concluiu.

Da ideia à execução – O 
novo clube tem como objetivo 
ser lançado oficialmente em 

dezembro deste ano e iniciar 
as disputas de competições es-
taduais das categorias de base 
em 2022. A semente do projeto 
foi plantada há 11 anos pelo 
Cacalo, quando o Guaratingue-
tá deixava o município para se 
aventurar em Americana-SP. 
Fundador do Tricolor do Vale, 
o ex-goleiro pensou “por que 
não criar um novo clube?”, e 
foi assim que surgiu o Atlético.

“Em 2010, quando o Guara-
tinguetá começou o processo 
de sair da cidade, eu comecei 
a pensar no time. Pensei pri-
meiramente no nome. Por ser 
no interior tem que ter o nome 
da cidade, mas para chamar 
Guaratinguetá, de novo, não ia 
ter jeito porque acabou aconte-
cendo o que todo mundo sabe. 
Em 2015 criei o símbolo. O 
vermelho e branco é por causa 
da Esportiva. As cores do fute-
bol profissional em Guará são 
vermelhas e brancas”, lembrou 
o fundador.

Mesmo que a bola ainda não 
esteja rolando, a expectativa 
cresce a cada semana, com 
vídeos de apoio de ex-jogado-
res como Kaká, Cafu, Roberto 
Carlos e Rivaldo. Pelas ruas, 
se tornou comum encontrar 
pessoas usando camisetas do 
Atlético Guaratinguetá, dadas 
de presente por Cacalo, que 
compra as peças à parte e 
encaminha para um trabalho 
de bordado manual feito cami-
seta a camiseta, no Centro da 
cidade. O fundador da equipe 
garante ter conversa adiantada 
com uma fornecedora de mate-
riais esportivos, a Adidas, mas 
que só quer confirmar todas 
as notícias após a filiação do 
clube, prevista para dezembro.

Idealizador do Atlético Guaratinguetá, Cacalo projeta até mesmo o uniforme da equipe, que estreia em 2022

Foto: Leandro Oliveira


