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PF apura denúncias sobre 
contrato de Teca com OS 
para a Saúde de Piquete
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Condenado em Silveiras, 
Edson Mota fica inelegível

Após denúncia do Ministé-
rio Público do Estado de São 
Paulo, a Justiça condenou, no 
último dia 12, o ex-prefeito de 
Silveiras e Cachoeira Paulista, 
Edson Mota (PL), pela prá-
tica de atos de improbidade 
administrativa devido a irre-
gularidades em um processo 
licitatório em 2005. Além de 
ficar proibido de concorrer 
às eleições por três anos, o 

político foi sentenciado ao 
pagamento de multa. Profe-
rida pela juíza da 2ª Vara de 
Cachoeira Paulista, Juliana 
Guimarães Ornellas, a decisão 
atendeu ao pedido do MP, 
que acusou a gestão de Mota 
de utilizar uma modalidade 
licitatória imprópria para ad-
quirir materiais de construção 
em 2005.

Ex-prefeito é apontado por improbidade após denúncias sobre licitação em 2005

Fotos: Reprodução

Ex-prefeito em Silveiras, Edson Mota é condenado improbidade em processo licitatório da Saúde em 2005 

A Polícia Federal deflagrou 
uma operação, na última quin-
ta-feira (11), em Piquete, para 
aprofundar as investigações 
sobre a contratação de uma 
OS (Organização Social) para 
a gestão da Saúde. Denomina-

da “Equidna”, a ação contou 
com dois mandados de busca 
e apreensão. A ex-prefeita 
Teca Gouvêa (PSB) alegou 
desconhecer as supostas irre-
gularidades.

Guará tem dez mil 
que não tomaram a 
primeira ou segunda 
dose contra a Covid

Guaratinguetá vive um 
contraste que tem preo-
cupado o setor de saúde 
municipal. Enquanto qua-
se 97% da população já 
recebeu a primeira dose 
das vacinas contra a Co-
vid-19, apenas 76,05% do 
mesmo público recebeu 
a segunda dose. Há uma 
abstenção de cerca de 
dez mil pessoas que não 
compareceram para re-
ceber a segunda etapa da 
imunização. A Saúde está 
convocando os faltosos. 
De acordo com Maristela 

Macedo, secretária de Saú-
de de Guaratinguetá, os 
dados são preocupantes 
pois esse público faltoso 
não concluiu o esquema 
vacinal completo com 
a primeira e a segunda 
doses. O mínimo aguar-
dado para o setor era de 
85% da população com as 
duas doses já recebidas. 
Segundo a secretária, o 
setor fez procura pelos 
faltosos, mas não obteve 
retorno com aos contatos. 
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Recuperação do turismo 
regional em meio à crise é 
foco de debates de prefeitos 
no Invest Guaratinguetá

A alavanca do turismo re-
gional passa pela retomada 
das romarias à Aparecida e do 
início das operações do Aero-
porto Edu Chaves, em Guara-
tinguetá. Esses foram alguns 
dos destaques abordados no 
Invest Guará 2021, evento que 
abordou os planos para o se-
tor, na última quinta-feira (11). 
Com números expressivos an-
tes da pandemia, a região do 
Vale da Fé dava indícios de se 
tornar autossustentável para 
o desenvolvimento do setor na 
região, mas a pandemia freou 

uma crescente consecutiva. 
No Invest Guará deste ano, 
as autoridades discutiram e 
apresentaram propostas para 
recuperar a área turística a 
partir de 2022. Participaram 
os prefeitos de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSC); 
Aparecida, Luiz Carlos de Si-
queira ‘Piriquito’ (Podemos); 
Cachoeira Paulista, Antônio 
Mineiro (MDB); Silveiras, Gui-
lherme Carvalho (PSDB) e São 
Jose do Barreiro, Alexandre 
Braga (PSDB).
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Soliva, Carvalho, Mineiro e Lê acompanham Piriquito no Invest Guará

Fotos: Leandro Oliveira

Cruzeiro investe R$ 467 mil 
na modernização de creche 
e preparação de merenda

Com um investimento de 
R$ 467 mil, a Prefeitura de 
Cruzeiro iniciou na última 
sexta-feira (5) as reformas 
da creche do bairro Vila 
Romana e da Cozinha Pi-
loto, onde é preparada a 
merenda de mais de dois mil 
alunos da rede municipal de 
ensino. Além de adequações 
estruturais, os prédios rece-
berão mais proteção contra 
incêndios e melhorias na 
acessibilidade a portadores 
de necessidades especiais.

Thales assina 
construção do 
Regional para 
maio de 2022

Elaborado pelo Governo do 
Estado, o projeto executivo 
de construção do Hospital 
Regional de Cruzeiro foi assi-
nado pela Prefeitura na última 
quarta-feira (10). Orçada em 
aproximadamente R$ 100 mi-
lhões, a obra deve ser iniciada 
até o fim do primeiro trimestre 
do ano que vem. O anúncio da 
aprovação do projeto executi-
vo, que detalha como ocorrerá 
a edificação, foi realizado pelo 
prefeito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), em um vídeo publicado 
na página oficial da Prefeitura 
nas redes sociais.

Ubatuba tem 
apoio federal 
para conter 
alagamentos

Buscando modernizar o 
sistema de drenagem para 
evitar novos alagamentos 
em três bairros de Ubatuba, a 
Prefeitura firmou na tarde da 
última sexta-feira um convênio 
de R$ 1,9 milhão com a Caixa 
Econômica.

Em nota publicada no 
site oficial da Prefeitura, 
na última segunda-feira (8), 
a atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito 
Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), anunciou as obras de 
modernização dos imóveis 
que abrigam a creche Padre 
Hamilton Guedes Ramos, no 
Vila Romana, e a Cozinha Pi-
loto Olga de Almeida Lage, 
no bairro Vila Washington 
Beleza.
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Depois de suspeitas de fraudes, 
Sabesp esclarece modificação 
para as contas residenciais
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Política a conta-gotas...

Antonio Mineiro

Fabio Longuinho

Elcio Vieira

LIÇÃO DE CASA
Talvez daqui um ano estaremos 

nos preparando para o segundo 
turno.

Neste ano tem carnaval, festa 
junina, eleições e Copa do Mundo 
em dezembro.

O quadro político começa a se 
redesenhar com a presença enigmá-
tica de Sergio Moro, a permanência 
efusiva de Ciro Gomes, o estadista 
mineiro Rodrigo Pacheco e a defi-
nição entre Dória e Eduardo Leite.

Correndo paralelo, Mandetta, 
Simone Tabet e outros que podem 
aparecer.

A pandemia do Covid dando 
sinais de arrefecimento, a vaci-
nação em massa e novos hábitos 
e uma nova normalidade com o 
relaxamento do uso da máscara e 
do distanciamento social.

A sensação da normalidade ou, 
uma pós anormalidade, não deve-

mos nos esquecer que a pandemia 
do Covid revelou a fragilidade do 
país na administração do atendi-
mento à saúde dos brasileiros. 

O flagelo da distribuição de 
renda, a concentração da riqueza 
nas mãos de poucos e o desemprego 
implacável.

A CPI da Covid trouxe a socie-
dade um retrato da burocracia bra-
sileira, do desgoverno do país e, um 
alerta a falta de responsabilidade, 
com o bem-estar da sociedade.

O que descobrimos com a pan-
demia é que o país precisa priorizar 
metas, fortalecer instituições e fazer 
as lições básicas de casa.

Atitude que os atuais pretensos 
candidatos deveriam previamente 
apresentar e discutir com a sociedade.

O país precisa de soluções vi-
áveis e não de experiências ideo-
lógicas.

Com a pandemia descobrimos 
a economia informal maior que 
muitas economias da América La-
tina, com 39 milhões de brasileiros 
ou mais, sem assistência social e 
garantia securitária.

Não existe melhor política social 
que o emprego.

Auxílios devem ser sempre 
encarados como temporários, emer-
genciais e que devem ser acompa-
nhados de uma política fiscal.

Não adia dar com uma mão e 
retirar com a outra!

Isto não é auxílio, é simplesmen-
te uma antecipação de arrecadação.

A grande descoberta da sociedade 
sobre o Sistema Único de Saúde a 

sua importância no atendimento e 
na formação da cultura da vacinação.

Se não tivéssemos o SUS o de-
sastre seria pior, o número de mor-
tos ultrapassaria os atuais índices.

A sociedade percebeu claramen-
te que a interferência desastrada 
do governo trouxe o caos para o 
órgão que enfrenta todos os anos 
com problemas endêmicos da gripe, 
sarampo, meningite, aedes, zika, a 
AIDS (o país é líder mundial no 
tratamento).

Sempre foram resolvidos pela 
competência do serviço médico, 
enfermeiros, assistentes sociais e 
a incompreensão da sociedade e a 
falta de recursos e as críticas des-
truidoras dos maus intencionados.

A grande descoberta é que o país 
soube enfrentar o estudo à distância 
e o trabalho em casa, com eficiência.

Ouso dizer que a grande reforma 
da educação virá dos alunos que se 

adaptaram ao sistema com aprovei-
tamento, apesar das dificuldades de 
acesso patrocinado pelo sistema de 
telecomunicação.

 A necessária e urgente reforma 
tributária, países que possuem carga 
tributária baixa e desburocratizados 
na forma de arrecadação se transfor-
mam em paraísos fiscais legais para 
o investimento.

Com a concentração malévola da 
renda, a dificuldade de acumulação 
da poupança nacional e a conse-
quente dependência dos investimen-
tos internacionais para completar a 
nossa necessidade.

A melhoria da burocratização na 
arrecadação, uma reforma tributária 
que reduza o custo de produção, 
com o aumento dos investimentos, 
a melhoria da produtividade. 

Caminhos a trilhar
A abertura da economia, com a 

consequente melhoria da competi-
vidade, a abertura dos processos de 
privatizações, um caminho árduo 
que os pretensos postulantes terão 
que mostrar a sociedade.

O país melhorou com a privati-
zação e a capacidade de investimen-
tos aumentará, ao contrário do que a 
esquerda idealiza e acredita. Chega!

Abandonar estas ideias de ul-
traliberalismo, pensamento de 
uma direita brasileira torta e de um 
Estado Forte da esquerda populista 
corrupta.

Enfim, o caminho a trilhar é 
árduo, um imenso desafio que vai 
exigir competência, discernimento 
de nossa sociedade e dos políticos. 

   O país precisa de soluções 
viáveis e não de experiências 

ideológicas

“A grandeza do 
homem está na sua 

decisão de ser mais forte 
do que a sua condição”

 Albert Camus

Regis Yasumura

Ponte-aérea
Esta semana o prefeito Isael 

Domingues formou uma ‘super’ 
comitiva com destino a Brasília, 
em busca de recursos para Pin-
damonhangaba. Os vereadores 
Carlos de Moura – o Magrão e 
Regininha, acompanhado de Lu-
ciano na administração da Santa 
Casa local, Roderley Miotto do 
Desenvolvimento Econômico e seu 
escudeiro João Carlos participaram 
de um tour com o prefeito pelos 
ministérios federais, com destaque 
a encontros com deputados do ca-
libre de Samuel Moreira, Márcio 
Alvino e outros bons de emendas 
parlamentares. A cidade agradece 
os resultados e a oposição, como 
sempre, critica os fatos...

Efeito Brasília
O mercado político no Merca-

dão acredita que tudo que a verea-
dora Reginha estava necessitando 
para se decidir candidata a deputa-
da por Pindamonhangaba era este 
‘desfile’ por Brasília. Com o final 
das coligações, tudo que o partido 
precisa na eleição do ano que vem 
são de bons candidatos à Câmara 
Federal. Quem sabe o Magrão não 
pega pilha também?!?

Rota 2022
Dependendo do ânimo que a 

vereadora Regininha tenha rece-
bido em Brasília para a próxima 
temporada de caça aos votos, 
possivelmente uma dobradinha 
com o candidato a deputado esta-
dual Regis Yasumura seria a receita 
perfeita para agregar os votos de 
Pindamonhangaba e Guaratinguetá. 
Pelo menos é o que os matemáticos 
da política local estão falando...

15 mil votos
E por falar em candidaturas por 

Pindamonhangaba, o vereador Vela 
está tentando viabilizar sua can-
didatura a deputado estadual pelo 
Partido dos Trabalhadores, e para 
isso, desfilou até Fernando Haddad 
em uma visitinha básica pela cida-
de. Segundo a especulação política, 
a meta é ‘botar 15 mil votos da 
caixinha’, numa forma de esquentar 
seu nome para disputar a Prefeitu-
ra contra Ricardo Piorino, ao que 
tudo indica, o pré-candidato mais 
expressivo para 2024, seguido do 
ex-prefeito Vito Ardito – que vem 
pro jogo. Perguntem ao Magui!!!

Plano A, plano B
Pelo andar da carruagem, ou 

melhor, da movimentação ad-
ministrativa do prefeito Marcus 
Soliva, de uma maneira explícita, 
dois nomes movimentam o cenário 
futuro da sucessão, em Guaratin-
guetá: João Vaz 
– que concen-
tra na pasta de 

Governo todo 
o complexo de 

investimentos que estão colocando 
em prática – e Regis Yasumura, 
com os holofotes do período elei-
toral. Porém, o ‘terceiro nome’ do 
seu projeto político segue mais 
ativo que todos nos bastidores 
do governo e de ‘forma discreta’; 
seria uma espécie de ‘plano B’, a 
cartada final, o tiro de misericórdia 
na oposição, caso seja necessário.

Efeito ‘João de Barro’
Premiado por bons projetos e re-

cursos das esferas estadual e federal 
que permitiram a reconstrução de 
Potim em todas áreas, a prefeita 

Erica Soler deve focar neste segun-
do mandato a construção de uma 
nova sede para Prefeitura. Pelo 
menos isso é o que se comenta nas 
rodas políticas. Houve até um poeta 
de balcão considerando: “se até o 
João de Barro sabe construir casa, 
não vai ser a prefeita que deixará 
edificar uma Prefeitura nova!”

Vem que tem!!!
A sessão de Câmara de Lorena 

dessa semana foi um ‘espetácu-
lo’. Em bom tom, o presidente 
da Casa, Fabio Longuinho, teve 

de enquadrar o 
vereador Elcio 
Vieira, que ten-
tava fazer seu 
‘showzinho’ à 

parte,  contra-
riando o projeto 
de resolução que 
extingue doze 
cargos comissio-
nados por determinação do Tribu-
nal de Contas. Longuinho teve de 
lembrá-lo que, meses atrás, Vieira 
defendia uma redução mais radical 
de assessores, para de repente mu-
dar de opinião ou ideia...

Incentivo
E por falar em sede nova em Po-

tim, o presidente da Câmara Mar-
cinho Cabeleireiro segue firme nos 
‘finalmentes’ das obras do prédio 
do Legislativo. Segundo o pessoal 
da assessoria, Marcinho pretende 
inaugurar a Casa do Povo até o final 
de seu mandato na presidência.

Mudanças de ares
Tem gente dando como certo 

que a vereadora Ana Alice Braga 
Vieira pedirá afastamento do Le-
gislativo de Aparecida para assumir 
uma das secretarias do governo 
Piriquito. Pelo que se ouviu, ela de-
verá oficializar a mudança quando 
passar a presidência da Câmara no 
final do ano. Ah! Disseram que An-
dré Monteiro não gostou da ideia, 
porque já estava acostumado ‘zoar 
o plantão’ da presidenta.

Mudança II
Enquanto Xande do PSD divide 

atenção com André Monteiro – no 
ambiente do Legislativo – rumo a 
disputa pela prefeitura em 2024, o 
vereador Gu Castro, do PSDB, ten-
ta viabilizar a próxima presidência 
da Câmara. A corrida eleitoral pelo 
Executivo de Aparecida promete 
ser a mais concorrida da história, 
segundo a crítica, pela baixa per-
formance da administração de Luiz 
Carlos de Siqueira – o Piriquito...

Pesquisa
O prefeito Antônio Mineiro pode 

estar com a ‘batata assando’ na Câ-
mara de Cachoeira, que  ameaça até 
cassar seu mandato, mas com a po-

pulação, segue 
em alta. Segun-
do uma pesquisa 
consultiva que 
rolou dias atrás, 
um dos pontos 
positivos de sua 
administração 
foi quesito ho-
nestidade, segui-

do de capacidade. Talvez seja essa 
a causa 'daquele vereador' que senta 
ao lado da presidência ter ficado 
com sua saúde abalada.

Perguntar não ofende
Foi casual o encontro daquele 

‘quarteto de oposição’ e alguns 
secretários municipais no cafezinho 
da tarde na Padaria Bom Jesus, ou 
mera coincidência? 

Três anos de gancho
A Justiça pode ser lenta, mas 

cobra sua fatura. Esta semana 
correu como ‘rastilho de pólvora’ 
a notícia da condenação de 3 anos 
de inelegibilidade do ex-prefeito 
Edson Mota, por conta de ‘tra-
vessuras’ com o dinheiro público 
em 2005, quando comandava 
e mandava em Silveiras. Após 
deixar os cofres de Cachoeira 
Paulista, ou seja, há 11 meses, esta 
é a primeira sentença de perda de 
direitos políticos de muitas outras 
que virão pela frente. Segundo o 
pessoal da frequência da Padaria 
do Jorginho, cerca de 50 processos 
tramitam com seu nome na esfera 
judicial em primeira, segunda e 
terceira instâncias. Perguntem ao 
Léo Fenix!!!

Alto clero
Comenta-se no Ponto Chique de 

Guará que a estima do presidente da 
Câmara anda tão baixa que ele re-
solveu apelar para o clero para ver 
se melhora sua posição no mercado 
político. Esta semana, Arilson San-
tos chegou até dividir literalmente 
o altar da Matriz de Santo Antônio, 
num ato solene para homenagear os 
370 anos da igreja. Ainda bem que 
a vereadora Dani Dias não pode 
comparecer porque senão... 

Missão possível
De bem com os eleitores, em 

harmonia com as finanças públicas, 
acelerado nas obras importantes, 
em paz com a oposição e com a 
estabilidade política garantida, o 
prefeito Thales Gabriel comparti-
lhou nas redes sociais essa semana 
um momento mais que especial de 
sua vida pública, a assinatura no 
projeto estrutural do futuro Hos-
pital Regional em Cruzeiro. Um 
sonho do prefeito mais próximo da 
realidade para compor seu portfólio 
político de administrador público. 

Papagaio de pirata
A semana foi movimentada 

para o prefeito Sylvio Ballerini. 
Ele recebeu uma comissão “tripo-
lar” de vereadores – governistas, 
centro esquerda e esquerda de vez 
– com uma lista de reivindicações 
e ‘pedido de cabeça’ de secretário; 
acompanhou o início das obras 
de pavimenta-
ções em ruas 
da Vila Rica e 
na Vila Geny – 
com holofotes 
divididos entre 
o p o r t u n i s t a s 
tentando des-
viar a autoria 
do benefício e 
crítica nas redes sociais. E, além 
dos atendimentos no gabinete, 
cumpriu, na quinta-feira, agenda 
em São Paulo com um grupo 
de empresários interessados em 
produzir em Lorena. Segundo os 
mais próximos, ainda bem que 
Sylvinho não levou ‘ninguém’ 
a tiracolo para o encontro na 
capital, senão já teria aparecido 
‘padrinho para a criança bonita’, 
quer dizer, para o encontro com 
os investidores. 

'Saída à francesa'
A vereadora Rogéria Lucas 

surpreendeu seus colegas da 
Câmara de Cachoeira, com seu 
pedido de desligamento da CEI 
do Covid-19, que investiga o que 
o ex-prefeito Edson Mota fez com 
os R$ 4 milhões que o Governo 
Federal destinou ao município 
para enfrentamento do novo co-
ronavírus. Rogéria, que dividia 
a missão com Adriana Vieira e 
Thálitha Barbosa, resolveu deixar 
a Comissão 'sem alardes', mas 
deixando uma interrogação no 
mercado político.

João Vaz

Sylvinho Ballerini
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Prefeitura de Cruzeiro investe quase R$ 500 mil em 
trabalho de modernização de creche e cozinha piloto
Conclusão de reformas é prevista para o início de 2022; obras atendem os bairros Vila Romana e Vila Washington Beleza

Com um investimento de 
R$ 467 mil, a Prefeitura de 
Cruzeiro iniciou na última 
sexta-feira (5) as reformas 
da creche do bairro Vila 
Romana e da Cozinha Pi-
loto, onde é preparada a 
merenda de mais de dois mil 
alunos da rede municipal de 
ensino. Além de adequações 
estruturais, os prédios rece-
berão mais proteção contra 
incêndios e melhorias na 
acessibilidade a portadores 
de necessidades especiais.

Em nota publicada no 
site oficial da Prefeitura, 
na última segunda-feira (8), 
a atual gestão municipal, 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Recuperação do turismo regional em meio à crise é 
foco de debates de prefeitos no Invest Guaratinguetá
Futura gestora do Aeroporto Edu Chaves também é destaque, evento reuniu autoridades, agências e lideranças

A alavanca do turismo re-
gional passa pela retomada 
das romarias a Aparecida e 
do início das operações do 
Aeroporto Edu Chaves, em Gua-
ratinguetá. Esses foram alguns 
dos destaques abordados no 
Invest Guará 2021, evento que 
abordou os planos para o setor, 
na última quinta-feira (11).

Com números expressivos 
antes da pandemia, a região do 
Vale da Fé dava indícios de se 
tornar autossustentável para 
o desenvolvimento do setor na 
região, mas a pandemia freou 
uma crescente consecutiva. 
No Invest Guará deste ano, 
as autoridades discutiram e 
apresentaram propostas para 
recuperar a área turística a 
partir de 2022.

Os prefeitos de Guarátingue-
tá, Marcus Soliva (PSC); Apa-
recida, Luiz Carlos de Siqueira 
‘Piriquito’ (Podemos); Cacho-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Justiça torna Edson Mota inelegível 
por irregularidades em Silveiras
Ex-prefeito é condenado por improbidade após denúncias sobre licitação em 2005

Após denúncia do Ministé-
rio Público do Estado de São 
Paulo, a Justiça condenou, 
no último dia 12, o ex-pre-
feito de Silveiras e Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PL), 
pela prática de atos de im-
probidade administrativa 
devido a irregularidades em 
um processo licitatório em 
2005. Além de ficar proibi-
do de concorrer às eleições 
por três anos, o político foi 
sentenciado ao pagamento 
de multa.

Proferida pela juíza da 2ª 
Vara de Cachoeira Paulista, 
Juliana Guimarães Ornellas, 
a decisão atendeu ao pedido 
do MP, que acusou a gestão 
de Mota de utilizar uma mo-
dalidade licitatória impró-
pria para adquirir materiais 
de construção em 2005.

Segundo o parecer da 
magistrada, a administração 
municipal da época cometeu 
a irregularidade, apontada 
também pelo Tribunal de 
Contas do Estado, de adotar 
o procedimento de carta-
-convite (que pré-seleciona 

Da Redação
Silveiras

as empresas que participa-
rão da licitação) ao invés das 
modalidades de tomada de 
preço ou de concorrência. 
Apesar do valor limite para 
o uso de carta-convite ser es-
tipulado por lei em até R$ 80 
mil, a licitação teve um valor 
de R$ 92 mil, sendo vencida 
pela empresa Fornecedora 
Lorenense de Materiais de 
Construção Ltda. 

A Justiça apontou ainda 
uma série de outras falhas 
cometidas no trâmite, sendo 
as principais delas a falta 
de demonstração de uma 
pesquisa prévia de cotação 
de preços no mercado e a in-
clusão de produtos que não 
são caracterizados como ma-
teriais de construção, como 
quarenta lixeiras de madeira 
e 31 bancos de madeira com 
pés de ferro.

De acordo com a sentença, 
o procedimento licitatório 
desrespeitou “flagrantemen-
te os princípios norteadores 
da administração pública, 
em especial os princípios da 
legalidade e da concorrên-
cia, e o que se depreende dos 
autos é que o corréu Edson, 
mesmo diante das irregu-
laridades, não se valeu de 

qualquer medida, ao tempo 
dos fatos, que atendesse ao 
interesse público e a lisura 
do ato, ao invés, autorizou a 
contratação como se lícita 
fosse (trecho do processo)”. 

A decisão judicial atingiu 
também a sucessora de Mota 
no comando de Silveiras, a 
ex-prefeita Maria Rozana 
de Lacerda (PTB), eleita em 
2008. De acordo com o pro-
cesso, apesar da exigência 
legal e a recomendação do 
Tribunal de Contas do Estado 
para que a gestão de Rozana 
apurasse o caso, o Ministé-
rio Público verificou que a 
ex-prefeita (que é esposa de 
Edson Mota) sequer concluiu 
a sindicância interna e o 
procedimento foi conduzi-
do de maneira “pro forma” 
(por apenas formalidade), 
demonstrando omissão. 

Apesar de negarem omis-
são e justificarem que a 
escolha da modalidade ina-
dequada de licitação ocorreu 
devido a um mau entendi-
mento entre os setores de 
engenharia e de licitação da 
Prefeitura em 2005, os ar-
gumentos de defesa dos ex-
-prefeitos não foram aceitos 
pela Justiça. Desta maneira, 
a dupla foi condenada a per-
da dos direitos políticos por 
três anos, ficando inelegíveis 
pelo período, e o pagamento 
de multa civil correspon-
dente a dez vezes o valor 
do subsidio que recebiam 
como agentes públicos. O 
valor do montante da pena-
lização não foi especificado 
no processo.

Fotos: Reprodução

eira Paulista, Antônio Mineiro 
(MDB); Silveiras, Guilherme 
Carvalho (PSDB) e São José 
do Barreiro, Alexandre Braga 
(PSDB) apresentaram pontos a 
serem discutidos para unificar 
as propostas para fomentação 
do turismo regional. O evento 
ainda teve a presença do presi-
dente da Voa SP, empresa que 
arrematou o Aeroporto Edu 
Chaves, Marcel Gomes.

Segundo o secretário de In-
dústria, Comércio e Gestão de 
Convênios, Rodrigo Muassab, 
as etapas de elaboração das 
ações práticas no aeroporto 
começam já em 2022. “O 
cronograma de ações e inves-
timentos serão feitos. Nós pre-
cisamos construir um terminal 
de passageiros para dar início 
a operação”.

O presidente da VOA SP 
citou que o aeroporto tem boa 
estrutura para receber voos 
comerciais, mas precisa de um 
terminal de passageiros com 
estrutura boa para receber as 
companhias aéreas e a deman-

da de viagens. Os investimentos 
começam no ano que vem, de 
acordo com as autoridades.

O foco inicial são as viagens 
com destino aos santuários de 
Aparecida, Frei Galvão, Canção 
Nova em Cachoeira Paulista e 
Renovação Carismática Católica 
em Canas, que compõem o Cir-
cuito da Fé. Oficialmente, não há 
nada confirmando a instalação 
de uma companhia aérea com 
operações no município, mas 
extraoficialmente, membros 
do Executivo informaram que 
a Azul tem interesse em operar 
na região.

Representantes do Desen-
volve São Paulo, através do 
superintendente Mauro Mi-
randa, Investe São Paulo com 
os representantes Rafael Ru-
bim e Eduardo Madeira, e do 
Sebrae com Ariane Canelas 
também estivaram presentes. 
O Sebrae pode auxiliar micros 
e pequenos empreendedores 
interessados em expandir ou 
iniciar as atividades do turís-
tico local.

Soliva fala no Invest Guará acompanhado dos prefeitos Guilherme Carvalho, Piriquito, Mineiro e Lê Braga

Ex-prefeito em Silveiras,Edson Mota é condenado por improbidade em processo licitatório da Saúde em 2005 

Fotos: Leandro Oliveira

O prefeito Thales Gabriel (esq.) visita obra de creche na Vila Romana

comandada pelo prefeito 
Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), anunciou as obras de 
modernização dos imóveis 
que abrigam a creche Padre 
Hamilton Guedes Ramos, no 
Vila Romana, e a Cozinha Pi-
loto Olga de Almeida Lage, 
no bairro Vila Washington 
Beleza.

Responsável pelo atendi-
mento de cerca de duzentas 
crianças de 0 a 3 anos, a 
creche Padre Hamilton 
será reformada através de 
um investimento municipal 
de R$ 148 mil. Segundo a 
secretaria de Obras e Ser-

viços Públicos, a unidade 
receberá novas mobílias, 
instalação de sistema de gás 
encanado, pintura, implan-
tação de novos equipamen-
tos de prevenção e combate 
a incêndios e adequações no 
piso que facilitem a aces-
sibilidade a portadores de 
necessidades especiais. A 
expectativa municipal é que 
a obra seja concluída até 14 
de janeiro do ano que vem.

A reforma da Cozinha Pi-
loto, viabilizada através de 
um investimento municipal 
de R$ 318 mil, consistirá 
na modernização do sis-

tema sanitário do prédio, 
melhorias nas áreas de 
recebimento de alimentos e 
de preparação das refeições 
e a adequação do layout 
da padaria e do estoque de 
mantimentos.

A previsão do Executivo é 
que o serviço seja finalizado 
até 5 de fevereiro de 2022. 
“As obras estão a todo vapor 
e vão trazer mais qualidade 
nos atendimentos realizados 
por nossa querida creche, 
que atende as famílias da 
Região Leste da cidade, e 
nossa Cozinha Piloto, que 
prepara as merendas para 
os alunos das escolas da 
rede municipal. Nosso tra-
balho para garantir melho-
rias à nossa população não 
para”, destacou o prefeito.

Fotos: Reprodução PMC
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APOLO TUBULARS S.A.
CNPJ nº 42.419.150/0001-84

NIRE nº 35.3.0033682-8
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021
LOCAL E HORA: Realizada por videoconferência por conta do isolamento social decorrente da 
pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), às 13:30 horas. PRESENÇA: Presente 
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”). 
Registra-se. ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides Raphael e Cesar Augusto Peixoto de 
Castro Palhares (Diretores da Companhia). CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em 
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: 
Amin Alves Murad - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. ORDEM 
DO DIA: Deliberar e votar sobre (x) a proposta da administração para alterar os itens (g), (h), (k) e 
(o), todos do artigo 20 do estatuto social da Companhia; e (y) a convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, para data e hora a ser definida pelo Conselho de Administração, para 
deliberar e votar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a alteração dos itens (g), (h), (k) e (o), todos do 
Artigo 20 do estatuto social da Companhia, na forma da proposta da administração da Companhia; 
(ii) caso o item (i) da ordem do dia seja aprovado, a consolidação do estatuto social da Companhia; e
(iii) a autorização à administração da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para 
a concretização das matérias acima, caso aprovadas. DELIBERAÇÕES: Primeiramente, foram 
declarados abertos os trabalhos da Reunião e lida a ordem do dia, tendo o Presidente esclarecido 
aos demais Conselheiros que a ata a que se refere esta Reunião será lavrada na forma sumária, 
facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei. Após 
debates acerca dos itens constantes da ordem do dia o Conselho de Administração aprovou, por 
unanimidade de votos: 1) A alteração dos itens (g), (h), (k) e (o), todos do Artigo 20 do estatuto social 
da Companhia, que serão apresentados para deliberação dos acionistas com a seguinte redação: 
“Artigo 20 - (...) g) deliberar sobre a contratação de empréstimo ou assunção de dívida de valor 
superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais); h) deliberar sobre a aquisição, alienação ou 
oneração de qualquer ativo permanente da Companhia de valor igual ou superior a R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais); (...) k) deliberar sobre a celebração de contratos de qualquer natureza de 
valor global superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) ainda que se refiram a despesas 
previstas no orçamento anual, excetuando-se as contratações referidas na alínea “g”, as quais se 
submetem exclusivamente às regras nela estabelecidas; (...); o) deliberar sobre a constituição de 
qualquer espécie de garantia pela Companhia em beneficio ou em favor dela própria, de sociedade 
sob controle comum ou de suas controladas e coligadas, direta ou indiretamente, de valor igual ou 
superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), inclusive em atos estranhos ao objeto social, ou 
a constituição de garantia pela Companhia em beneficio ou em favor de terceiros, de qualquer valor; 
(...)”; 2) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 12 
de novembro de 2021, às 15:00 horas, em primeira convocação, e, em segunda convocação, para 
data e hora a ser definida, para deliberar e votar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a alteração dos 
itens (g), (h), (k) e (o), todos do Artigo 20 do estatuto social da Companhia, na forma da proposta da 
administração da Companhia; (iii) caso o item (i) da ordem do dia seja aprovado, a consolidação do 
estatuto social da Companhia; e (iv) a autorização à administração da Companhia para tomar todas as 
medidas necessárias para a concretização das matérias acima, caso aprovadas. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro 
próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes. 
Membros Presentes à reunião: Amin Alves Murad - Presidente do Conselho de Administração; Paulo 
Cesar Peixoto de Castro Palhares -Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antônio Joaquim 
Peixoto de Castro Palhares; Alcides Morales Filho; e Carlos Eduardo de Sá Baptista - Membros do 
Conselho de Administração. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Todos os documentos que suportaram 
a presente reunião encontram-se arquivados na sede da Companhia. Certifico que a presente ata 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021. Cesar Augusto 
Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 
541.342/21-6 em 09/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cidade contemplada com convênio de 
quase R$ 2 milhões; três bairros estão 
na lista para drenagem e pavimentação

Guará tem dez mil que não 
tomaram a primeira ou 
segunda dose contra a Covid
Número preocupa secretaria da Saúde, que descarta desobrigação 
do uso de máscara; apesar de ausências, cidade registra o melhor 
resultado nos números totais imunizados anti novo coronavírus

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá vive um con-
traste que tem preocupado o 
setor de saúde municipal. En-
quanto quase 97% da popula-
ção já recebeu a primeira dose 
das vacinas contra a Covid-19, 
apenas 76,05% do mesmo pú-
blico recebeu a segunda dose. 
Há uma abstenção de cerca 
de dez mil pessoas que não 
compareceram para receber a 
segunda etapa da imunização. 
A secretaria de Saúde está 
convocando os faltosos.

De acordo com a secretária 
de Saúde de Guaratinguetá, 
Maristela Macedo, que con-
cedeu nesta quarta-feira (10) 
uma nova coletiva de impren-
sa, os dados são preocupantes 
pois esse público faltoso não 
concluiu o esquema vacinal 
completo com a primeira e 
a segunda doses. O mínimo 
aguardado para o setor era 
de 85% da população com as 
duas doses já recebidas.

“Nós temos que achar pelo 
menos 9% dessa população. 
Hoje, o nosso VaciVida (siste-
ma de acompanhamento do 
andamento da imunização 

em cada município) aponta 
dez mil faltosos. A gente já 
ligou uma, duas, três vezes, 
com todas as dificuldades, 
que eu vivo falando que o 
telefone não atende, que o 
número não é aquele, então 
a gente vai lançar mão de 
outras estratégias”, detalhou 
Maristela.

Segundo a secretária, o setor 
fez procura dos faltosos, mas 
não teve retorno com os con-
tatos por telefone. A secretaria 
deu início à campanha de con-
vocação e deve ampliar os cha-
mados com cartazes, banners 
e carros de sons em bairros da 
cidade. “Essa população, essas 
dez mil pessoas, precisam ser 
imunizadas”, enfatizou.

Ainda durante a coletiva, 
a secretária afirmou que 
com os índices atuais de 
imunização completa com 
a primeira e segunda dose 
fica inviável projetar o fim 
da obrigatoriedade do uso 
de máscaras. Na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
apenas Ilhabela prevê o fim 
do uso das máscaras para a 
próxima semana.

Região – Em outubro, o 
Jornal Atos apontou que 

Lorena registrava um total 
de quase 11 mil faltosos, 
somadas as aplicações da 
primeira, segunda e terceira 
doses contra a Covid-19. Em 
Potim eram cerca de 2,1 mil 
pessoas que não compare-
ceram para a conclusão da 
imunização.

Segundo a ferramenta 
Vacinômetro, do Governo do 
Estado, Lorena tem 67,63% 

Vacinação contra a Covid-19 em Guaratinguetá; com dez mil sem imunização até o início da semana, cidade supera 70% de doses aplicadas

Fotos: Reprodução PMU

de pessoas com esquema 
vacinal completo enquanto 
Potim tem 64,74%. Cruzei-
ro tem 69,45%, Aparecida 
68,77% e Pindamonhangaba 
68,77%.

Guaratinguetá é o único 
município da região acima 
dos 70%, com 70,79. No Li-
toral Norte, Caraguatatuba 
tem 70,47% da população 
vacinada.

Ubatuba conquista 
apoio federal para 
conter alagamentos

Buscando modernizar o 
sistema de drenagem para 
evitar novos alagamentos 
em três bairros de Ubatuba, a 
Prefeitura firmou na tarde da 
última sexta-feira (5) um con-
vênio de R$ 1,9 milhão com 
a Caixa Econômica Federal. 
Além de melhorias no sistema 
de captação e escoamento de 
águas pluviais (provenientes 
da chuva), o serviço prevê 
reparos na pavimentação de 
diversas vias. 

Realizada no Gabinete 
Municipal, a assinatura do 
convênio contou com as par-
ticipações da prefeita Flavia 
Pascoal (PL), da coordena-
dora do Gigov (Gerência do 
Governo da Caixa Econômica 
Federal), Lucia Gonçalves de 
Moraes, e de outros represen-
tantes federais e da cidade. 

A Prefeitura de Ubatuba 
explicou, em nota divulgada 
nas redes sociais, que os 
recursos, provenientes do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, serão aplicados em 
obras de pavimentação e de 
modernização no sistema de 
drenagem dos bairros Itaguá, 
Estufa 1 e Estufa 2. 

Com a celebração do convê-
nio, o Executivo terá até 180 

Lucas Barbosa
Ubatuba

dias para entregar o projeto 
técnico e a documentação ne-
cessária para análise da Caixa 
Econômica. Na sequência, a 
instituição financeira pública 
deverá autorizar o Município 
a abrir um processo licitatório 
para a contratação da empresa 
que será responsável pelas 
obras. 

A expectativa municipal é 
que o serviço comece no início 
do primeiro semestre do ano 
que vem. A lista das vias que 
serão contempladas pela ação 
deverá ser divulgada em breve 
pelo Executivo. 

Rotina – Os rotineiros alaga-
mentos em Ubatuba durante 
o Verão, período marcado 
por fortes chuvas, são uma 
antiga reclamação de turistas 
e moradores, que cobram há 
décadas avanços no sistema 
de captação e escoamento de 
águas pluviais. 

Em 2 de janeiro, uma tem-
pestade deixou dezenas de 
vias inundadas, carros debaixo 
d’água e casas alagadas em 
seis bairros, entres eles Itaguá, 
Estufa 1 e Estufa 2. Na ocasião, 
16 famílias tiveram de deixar 
seus lares, sendo abrigadas 
temporariamente no Ginásio 
de Esportes Tubão. À época, 
o caso reacendeu o debate 
na cidade sobre a urgência 
de melhorias no sistema de 
drenagem.
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Depois de suspeitas de fraudes, 
Sabesp esclarece modificação 
para as contas residenciais

É SÓ NA ULTRA FRIDAY QUE TEM ESSE 
COMBO DE VANTAGENS.

INTERNET FIXA
MAIS ESTÁVEL DO BRASIL,
CONFIRMADA PELO SPEEDTEST ®

+

POR 1 ANO

LEVE
ASSINE 250 MEGA

350MEGA
R$
POR99,99

NO COMBO

POR MÊS

ULTRAVELOCIDADE
E DISCOVERY+ JUNTOS.

Oferta Black Friday válida de 10 a 24/11/2021, na contratação combinada dos serviços anunciados, promocionalmente Claro net vírtua 350 Mbps (250 Mbps mais 100 Mbps adicional) 
com Claro Móvel OU TV a partir de R$ 149,98/mês. Assinatura discovery+ inclusa por 12 meses, após esse prazo, cliente deverá optar pelo serviço. Oferta sujeita à análise de crédito, permanência mínima de 12 meses, pagamento em débito 
automático e fatura digital. O cancelamento de um ou mais serviços pode acarretar em multa proporcional e perda de benefícios atribuídos à oferta. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada, em conformidade com a Regulamentação 
de Qualidade da Anatel vigente. Consulte condições de aquisição, restrições no Regulamento da oferta e disponibilidade técnica dos serviços e canais em seu endereço https://www.claro.com.br/black-friday "Com base nas análises da Ookla® do Speedtest 
Intelligence® referentes aos dados do Consistency Score™ no Brasil do 3º trimestre de 2021. Marcas comerciais Ookla® usadas sob licença e reimpressas com permissão. A velocidade da internet pode variar em função das condições externas da rede. Para mais 
informações, acesse claro.com.br."

Moradores questionam novo formado e temem golpes; nova 
disposição de informações causa estranhamento na região

Com os secretários Imaculada Conceição Magalhães e Paulo Cézar Félix, Thales acompanha planta do HR

Fotos: Divulgação PMC

Thales Gabriel assina projeto estadual para 
construção de Hospital Regional em Cruzeiro

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Elaborado pelo Governo do 
Estado, o projeto executivo 
de construção do Hospital 
Regional de Cruzeiro foi assi-
nado pela Prefeitura na última 
quarta-feira (10). Orçada em 
aproximadamente R$ 100 mi-
lhões, a obra deve ser iniciada 
até o fim do primeiro trimestre 
do ano que vem.

O anúncio da aprovação do 
projeto executivo, que detalha 
como ocorrerá a edificação, foi 
realizado pelo prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), em um 
vídeo publicado na página ofi-
cial da Prefeitura de Cruzeiro 
nas redes sociais. Nas imagens, 
o chefe do Executivo apare-
ce ao lado da secretária de 
Saúde, Imaculada Conceição 
Magalhães, e do secretário 
de Obras e Serviços Públicos, 
Paulo Cézar Félix. 

De acordo com Fonseca, o 
projeto, elaborado pelos téc-
nicos da secretaria estadual 
de Saúde, recebeu o aval de 
Félix e da Vigilância Sanitária 
de Cruzeiro. Na sequência, o 
documento foi reencaminhado 
ao Estado, que agora possui 
autorização para providenciar 
a abertura do processo licita-
tório para a contratação da 
empresa que será responsável 
pela construção.

O prefeito revelou que o pro-

Expectativa é que obra comece até o fim de março; futura unidade terá 18 mil m² de área construída

jeto estabelece que a unidade, 
que terá uma área construída 
de 18 mil m², contará com seis 
andares e um heliponto (base 
para pouso e decolagem de 
helicópteros). O prédio será 
erguido no terreno do Recinto 
de Exposições de Cruzeiro, per-

tencente ao Estado, localizado 
na rodovia Deputado Nesralla 
Rubez, no bairro Vila Juvenal. 
“Esse é um momento histórico 
para Cruzeiro, o qual compro-
va que efetivamente teremos o 
Hospital Regional construído 
em nosso município. A implan-

tação da unidade contribuirá 
para que a população do Vale 
Histórico e do Circuito da Fé 
não precise mais se deslocar 
até Taubaté e São José dos 
Campos em busca de atendi-
mento”, comemorou Fonseca.

De acordo com Imaculada, 
o novo aparelho público, que 
terá cerca de duzentos leitos, 
oferecerá uma série de exames 
e procedimentos de diversas 
especialidades médicas. “Os 
pacientes terão acesso a servi-
ços de oftalmologia, pediatria, 
ortopedia e neurocirurgia. 
Além de hemodiálise, também 
serão ofertados exames de 
colonoscopia e de endoscopia. 
As gestantes de alto risco con-
tarão também com uma UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
neonatal. Assim, o atendimen-
to à população da região terá 
muito mais abrangência e 
agilidade”.

A expectativa do chefe do 
Executivo é que a construção 
do Hospital Regional seja 
iniciada até o fim de março 
de 2022.

Tripé – Há mais cinco anos 
mantendo tratativas com o 

Estado em busca de sediar o 
Hospital Regional, Cruzeiro 
ganhou, no início de 2021, 
a concorrência pelo atendi-
mento.

Em 20 de abril, o prefeito de 
Lorena, Sylvio Ballerini (PSDB), 
entregou ao governador João 
Doria (PSDB), em São Paulo, 
um projeto técnico que apre-
sentava diversos argumentos 
para que cidade fosse escolhida 
para abrigar o aparelho de 
Saúde, mas a iniciativa não 
surtiu efeito já que Doria, du-
rante visita em 22 de maio à 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), anunciou a vitória de 
Cruzeiro. Na ocasião, o tucano 
revelou ainda que a expectativa 
é que a obra tenha um prazo 
de conclusão de até 36 meses.

Coube a Lorena a promes-
sa do Estado para investi-
mento para a estruturação 
e ampliação da Santa Casa, 
para atendimento regio-
nal, assim como a unidade 
de Guaratinguetá. As duas 
cidades ainda aguardam a 
definição dos valores e pla-
nos para a obra.

Após um grupo de mora-
dores suspeitarem de frau-
des com a modificação do 
formato de conta de água, a 
Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) esclareceu que 
as contas são verdadeiras. 
A desconfiança surgiu após 
a circulação de um vídeo, 
por meio de redes sociais, 
que havia uma quadrilha 
aplicando golpes.

Por meio de grupos em 
rede sociais, diversos in-
ternautas questionaram a 
veracidade das contas que 
passaram a ser entregues 
recentemente. “Alguém mais 
percebeu isso?”, questionou 
uma moradora, referente ao 
número de identificação no 
boleto.

Segundo o gestor comer-
cial da Sabesp na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), Leandro Ribeiro, as 
contas não são falsificadas. 
“A companhia adotou um 
novo sistema comercial com 
o objetivo de aprimorar o 
relacionamento com os seus 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

consumidores. Dessa forma, 
algumas informações na 
conta foram alteradas com 
a modernização da platafor-
ma. Por exemplo, o cliente 
passa a ser cadastrado por 
seu CPF ou CNPJ, facilitando 
situações como mudanças 
de titularidade, e onde era 
informado o número do 
RGI, passa agora a constar 
o número do fornecimento, 
que será a nova forma de 
identificar a ligação e o 
cliente”, explicou.

A expectativa é que o novo 
sistema comercial integre o 
processo de transformação 
da companhia. Os respon-
sáveis esclareceram que os 
clientes com cadastro atua-
lizado receberam, ao longo 
do mês de setembro, infor-
mativos acerca da mudança. 
Aqueles que ainda tiverem 
dúvidas sobre a veracidade 
dos boletos a serem pagos 
podem tirar dúvidas pelo 
telefone 0800 0550191 ou 
pelo site sabesp.com.br.

Novo modelo de conta de água da Sabesp, que gerou dúvidas na região

Fotos: Bruna Silva
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 

LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto 
e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa RJC Defesa 
e Aeroespacial Ltda, a participarem da Assembleia Extraordinária, que se 
realizará no próximo dia 16 de novembro de 2021, às 07h00, em convocação 
única, respeitando quorum legal, na sede da empresa, situada na Estrada do 
Piaguí, Km1, no bairro Porto do Meira, na cidade de Lorena/SP, para tratar de 
assuntos referente a Campanha Salarial. 
Lorena/SP, 12 de novembro de 2021.

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 39/2021 PROC. Nº 434/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de Empresa 
Especializada na organização e realização do evento Natal de Luz 2021 da cidade de 
Lorena/SP com a locação de equipamentos, serviços e materiais compostos de Peças 
para Decoração e Iluminação e Construção e fornecimento de 01 (uma) casa estrutural, 
medindo no mínimo 05 x 05 metros, a realizar-se às 09h30min do dia 26 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
Aviso de Licitação

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO / EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021 PROCESSO 397/2021
O Município de Lorena-SP torna público o Julgamento de Impugnação e a Reabertura da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é 
a prestação de serviços em realização transporte de pacientes em veículo Ambulância 
Simples, com equipe técnica de enfermagem e motorista necessários à remoção, de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
A Impugnação ao Edital apresentada pelas empresas A & G SERVIÇOS MÉDICOS – LTDA 
e MANDELA SOLUÇÕES LTDA, ambas foram ACOLHIDAS PARCIALMENTE, conforme 
Parecer Jurídico e Resposta a Impugnação de Edital da Secretaria de Saúde. Deste modo 
houve alterações no Edital. As alterações ocorreram:
- na redação das cláusulas 10.1.1.5 do Edital e 2.1.2. do Anexo I – Termo de Referência; e
- na inclusão das cláusulas 10.1.1.6. e 10.1.1.7 do Edital.
A nova data da sessão será no dia 26 de Novembro de 2021, às 09h30min, na Prefeitura 
Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h 
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02 – Contrato 188/2019 – Processo 663/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 188/19, pelo período de 12 (doze) meses, 
a partir de 13 de novembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03256/2021: Ficha nº 53:
02.01; 02.01.05; 04; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 663/19-SUP; 
10.833/19-GPRO
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02 – Contrato 189/2019 – Processo 663/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 189/19, pelo período de 12 (doze) meses, 
a partir de 13 de novembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03256/2021: Ficha nº 53:
02.01; 02.01.05; 04; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 663/19-SUP; 
10.833/19-GPRO
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02 – Contrato 190/2019 – Processo 665/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 190/19, pelo período de 12 (doze) meses, 
a partir de 13 de novembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03240/2021: Ficha nº 413:
02.04; 02.04.01; 12; 366; 0026; 2046; 01; 3.3.90.39.43; 200.0013.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 665/19-SUP; 
10.833/19-GPRO
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02 – Contrato 191/2019 – Processo 665/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 191/19, pelo período de 12 (doze) meses, 
a partir de 13 de novembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03240/2021: Ficha nº 413:
02.04; 02.04.01; 12; 366; 0026; 2046; 01; 3.3.90.39.43; 200.0013.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 665/19-SUP; 
10.833/19-GPRO - DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02 – Contrato 192/2019 – Processo 664/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 192/19, pelo período de 12 (doze) meses, 
a partir de 13 de novembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03254/2021: Ficha nº 241:
02.01; 02.01.15; 27; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 664/19-SUP; 
10.833/19-GPRO - DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02 – Contrato 193/2019 – Processo 664/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 193/19, pelo período de 12 (doze) meses, 
a partir de 13 de novembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03254/2021: Ficha nº 241:
02.01; 02.01.15; 27; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 664/19-SUP; 
10.833/19-GPRO
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

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 401/2021-SUP; 
8746/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
CNPJ Nº: 01.875.153/0007-30
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

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 403/2021-SUP; 
8797/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de sementes adesivas para aplicação em auriculoterapia a serem 
utilizadas em oficina realizada como Prática Integrativa Complementar na Academia 
de Saúde.
CONTRATADA: MEDIC PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP
CNPJ: 00.979.499/0001-20
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: Pregão Presencial Nº 38/2020 - PROC. Nº 431/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da nota de abertura do processo 
licitatório acima referido cujo objeto é a contratação de empresa especializada em transporte 
de pacientes em veículo UTI móvel com equipe médica e equipe técnica de enfermagem 
necessária à remoção de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
pelo período de 12 meses. A correção consta no objeto do processo licitatório, onde lê-se “cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada com o objetivo de reabilitação de pacientes 
neurológicos, com sessões a serem realizadas em local adequado, nas dependências da 
contratada, devendo estar no máximo a 20 km do
município de contratação, para garantir a segurança e proteção à saúde do usuário SUS, para 
as sessões de equoterapia, pelo período de 12 meses” leiase “cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em transporte de pacientes em veículo UTI móvel com equipe médica 
e equipe técnica de enfermagem necessária à remoção de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses”. O restante permanece inalterado.

Projetos focam o desenvolvimento de produtos que beneficiem a sociedade

Com um contrário isolado, 
exoneração de comissionados 
passa pela Câmara de Lorena

A Câmara de Lorena aprovou 
o projeto de resolução da mesa 
administrativa que deve exone-
rar 12 assessores parlamenta-
res na próxima terça-feira (16). 
A medida discutida em plenário 
atende apontamentos do Tribu-
nal de Contas pelo excesso de 
servidores em comissão.

Aprovado por 13 votos 
contra um do vereador Elcio 
Vieira Junior, o Elcinho (PSB), 
o projeto busca equiparar a 
quantidade de funcionários 
comissionados a de concursa-
dos, já que o excesso de cargos 
sem concurso está entre as 
justificativas de rejeições de 
contas de ex-presidentes como 
em 2014, 2016, 2017 e 2018. 
No comparativo, atualmente 
são quarenta trabalhadores 
concursados e 57 de confiança.

A ação, que completa outro 

Rafaela Lourenço
Lorena

projeto de resolução aprovado 
em abril exigindo a escolari-
dade em nível superior para 
ser contratado na Câmara, 
foi defendida pelo presidente 
Fábio Longuinho (PSD), du-
rante a sessão, após Elcinho se 
posicionar contrário as exone-
rações. “Ratifico o parecer que 
a promotora (de Justiça) emitiu 
neste caso pela manutenção 
dos cargos, até porquê já teve 
uma grande redução, de 119 lá 
atrás em 2010 para 57”, salien-
tou o parlamentar ao defender 
seu voto isolado.

Também na tribuna, o pre-
sidente refrescou a memória 
dos presentes no plenário, de 
internautas e ouvintes que 
acompanhavam a sessão, de 
que no início desta legisla-
tura, Elcinho foi o “principal 
motivador de um projeto” que 
permitiria apenas um assessor 
por vereador, ou seja, ainda 
mais demissões. “O senhor 
mudou então de opinião ao lon-

go desses dez meses de nossa 
legislatura” frisou, ao destacar 
que a atual gestão acompanha 
o Tribunal e que pretende ter as 
respectivas contas aprovadas, 
o oposto de seus antecessores.

O efeito das demissões será 
a partir do próximo dia 16 e, 
consequentemente, servidores 
serão remanejados para suprir 
a demanda de trabalhos.

Atualmente os gastos com 
a folha de pagamentos giram 
em torno de 64,5%, e com a 
redução dos 12 comissionados 
será possível uma reforma 
administrativa para o próximo 
ano, reajustando salários como 
de motoristas e auxiliares de 
limpeza em até 70%. O concur-
so ainda é analisado, mas deve 
ser aberto entre 2022 e 2023.
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Polícia Federal apura denúncias sobre 
contratação de OS para a Saúde de Piquete
Operação investiga possíveis irregularidades em contrato pelo período de 2014 a 2019, durante o 
governo de Teca Gouvêa; se confirmados os apontamentos, penas podem chegar a 19 anos de prisão

A Polícia Federal defla-
grou uma operação, na 
última quinta-feira (11), 
em Piquete, para aprofun-
dar as investigações sobre 
a contratação de uma OS 
(Organização Social) para 
a gestão da Saúde. Deno-
minada “Equidna”, a ação 
contou com dois mandados 
de busca e apreensão. A 
ex-prefeita Teca Gouvêa 
(PSB) alegou desconhecer 
as supostas irregularidades.

A operação apura possí-

Rafaela Lourenço
Piquete

veis ilegalidades da Prefei-
tura na contratação da OS 
Pró Vida, que geriu a Saúde 
local de 2014 a 2019. Dois 
mandados de busca e apre-
ensão foram cumpridos, 
além de medidas de cons-
trição patrimonial (restrição 
de bens) em São Paulo.

Por nota, a Polícia Federal 
destacou que durante as 
investigações foram veri-
ficados indícios de que a 
contratada “quarteirizava” 
ilicitamente as atividades 
em contratos com empresas 
de posse dos dirigentes da 
OS por não terem “recursos 
humanos e materiais para 

suportar o objeto contrata-
do (trecho do documento)”.

Procurada pela equipe de 
reportagem do Jornal Atos, 
a então prefeita de Piquete, 
responsável pela contrata-
ção, disse desconhecer as 
irregularidades no município 
e que buscará seu advogado 
para ter mais detalhes sobre 
a investigação da PF, pois 
não havia sido procurada 
nesta operação. “Ela (Pró 
Vida) foi contratada sim, 
prestou o trabalho todo que 
precisa prestar lá dentro 
do período legal que podia 
ser. Agora apareceu aí essa 
questão que estão falando 

que tem irregularidades. 
Até agora o que a Polícia 
Federal perguntou pra mim, 
já perguntou. Não sei se foi 
em 2020 ou 2019, depois 
ninguém perguntou mais 
nada”, destacou Teca Gouvêa.

Ao citar que suas contas 
de 2013 a 2019 foram 
aprovadas pelo Tribunal de 
Contas, Teca reforçou que 
“ela funcionou normalmen-
te em Piquete, fazia a sele-
ção pública que tinha que 
fazer para a contratação dos 
profissionais, e dentro do 
normal e do que o próprio 
jurídico da Prefeitura dizia 
estar correto, na época”.

Já a PF destacou que a 
mesma organização faz 
parte de outra operação, a 
Nácar, que terminou com 
a prisão do prefeito de 
Guarujá, em setembro. “Se 
confirmadas as suspeitas, 
os investigados poderão 
responder por peculato, 
fraude a licitações e as-
sociação criminosa, cujas 
penas, abstratamente co-
minadas, ultrapassam 19 
anos de reclusão”, desta-
cou nota da Polícia Fe-
deral.

A atual gestão utilizou as 
redes sociais para publicar 
uma nota de esclareci-

mento em que alega não 
ter sido notificada sobre a 
operação. A Prefeitura fri-
sou que, além de não fazer 
parte das investigações, 
a organização social não 
presta serviços ao Municí-
pio desde janeiro de 2020.

Quanto a um posicio-
namento da OS, até o fe-
chamento desta edição 
não foi possível contatar 
os representantes pelos 
canais oficiais divulgados 
no site osprovida.org.br e 
página no Facebook. Na 
rede social, a última pu-
blicação está datada em 
março de 2020.

Ação é aposta para fomentar a economia local a partir das atividades dos moradores; medida vislumbra alta temporada

Com foco no estímulo econômico, Caraguá cadastra 
pescadores artesanais, maricultores e produtores rurais

Em ação que tenta fomen-
tar a economia pesqueira  
local, a Prefeitura de Cara-
guatatuba realiza até o fim 
deste mês o cadastramento 
de pescadores artesanais, 

Bruna Silva
Caraguatatuba

maricultores e produtores 
rurais. O objetivo é atualizar 
o cadastro e construir ponte 
de fortalecimento econômi-
co através de fornecedores 
e comerciantes. 

De acordo com a secreta-
ria do Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca de Caragua-
tatiba, a identificação das 

pessoas que desempenham 
essas atividades é importan-
te para que a cidade elabore 
políticas públicas e defina 
estratégias para alavancar 
o setor.

O levantamento de dados 
é feito por meio de um ques-
tionário que busca identifi-
car todos que estejam aptos 

e desejam fornecer os pro-
dutos a restaurantes, hotéis 
e bares, possibilitando o elo 
entre quem produz e quem 
vende ou consome os pro-
dutos dentro do município.

A atividade da pasta prevê 
também o cadastramento 
dos comerciantes que de-
sejam receber os produtos 

locais, gerando renda para 
os envolvidos. Há ainda a 
avaliação da criação de um 
selo de produtos e pescados 
para fortalecimento do co-
mércio municipal.

Os pecadores e mariculto-
res de Caraguatatuba devem 
se cadastrar no link https://
tinyurl.com/4cve8484 e 

os produtores no  https://
tinyurl.com/t2crw4zx até 
o próximo dia 30.

Em caso de dúvidas os in-
teressados podem ligar para 
o telefone (12) 3897-2530 
ou comparecer na secretaria 
do Meio Ambiente, Agricul-
tura, que fica à rua Santos 
Dumont, nº 502, no Centro.

Formatura de 119 anos do 5º BIL
Presidiu a formatura o coronel Milton Ferreira Junior, chefe do Estado-Maior da 

12ª Brigada de Infantaria Leve. As autoridades presentes foram tenente coronel 
Maurício Aparecido França, comandante do 5º BIL, general R1 Ruthenio Ferreira 
do Vale, o prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini e militares da reserva que compõem 
o Encontrão.

A formatura contou ainda com a presença de militares da reserva, familiares, 
amigos do Batalhão e atiradores do Tiro de Guerra de Cruzeiro, que atualmente é 
chefiado pelo subtenente Luís Gomes de Souza Junior.

O 5º BIL é uma das mais antigas e tradicionais unidades do Exército Brasileiro. 
Sua origem remonta aos primórdios da colonização, tendo sua árvore genealógica 
dois ramos que se originaram em locais e épocas diferentes. O primeiro ramo tem 
origem no Terço da Bahia, em 1631, em Salvador-BA; o segundo, iniciado pelo Re-
gimento de Moura, em 1767, no Rio de Janeiro. As unidades de ambos os ramos, 
ao longo da nossa história, mudaram várias vezes de lugar e de nome, vindo a se 
encontrarem, em 1923, na cidade de Lorena, com a denominação de 5º Regimento 
de Infantaria.
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Movimentação no Festival da Içá em 2019, que foi sucesso entre visitantes e moradores da cidade; evento também foi afetado pela pandemia

Festival da içá é promessa para 
reaquecer economia de Silveiras

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Silveiras realiza no 
sábado (14) a quarta edição do 
Festival Içá. Neste ano o evento 
retorna com novidades como 
competições culinárias e aulas 
gastronômicas.

Como em sua primeira edi-
ção, em 2017, o objetivo do 
festival é promover a utilização 
da especiaria na culinária por 
meio de comidas típicas como 
a farofa da formiga (içá), carro-
-chefe do evento. 

Segundo a secretaria de 
Cultura e Turismo, o festival 
é importante para reaquecer 
a economia municipal e pro-
pagar a valorização dos costu-
mes silveirenses. A proposta 
é apresentar a içá como um 
alimento de alta lucratividade 
e com variações gastronômicas 
que ultrapassam a barreira dos 
alimentos salgados.

“A expectativa para econo-
mia é de aquecimento total, um 
exemplo disso é que as pousa-
das já estão lotadas”, exempli-
ficou o secretário da Cultura e 
Turismo, Leandro Mineirinho. 
“Eu não tenho o dado específico 
da última arrecadação, mas em 
minha apuração com o dono 
da única cozinha que trabalha 
no evento, a parte alimentícia 
do evento deve ter movimen-
tado na faixa de R$25 mil 
a R$ 30 mil no mínimo, no 
ano de  2019”, acrescentou o 
secretário.

A programação para os dois 
dias é preenchida com apre-
sentações musicais (shows de 

Thamiris Silva 
Silveiras

Com competições culinárias, apresentações e comidas típicas, evento retorna após 
cancelamento da última edição; cidade aposta em aquecimento do calendário turístico

Daia Marinho, Kaique Lennon 
e Jorge Chalita no sábado, e 
Júlio Cezar, Zé Viola e Laercio 
Violeiro no domingo), comidas 
típicas e exposição de artesa-
nato. “Este ano nós teremos 
duas aulas shows com dois 
chefes de cozinha, vamos ter 
também o concurso Taman-
duão, que vai ser uma competi-
ção de quem come mais farofa 
de içá por um determinado 
tempo. Para dar mais uma 
incrementada na programa-
ção, vamos ter também uma 
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entrevista contando causos e 
curiosidades a respeito da caça 
da içá”, detalhou Mineirinho.

O evento será realizado neste 
final de semana no Rancho 
Tropeiro, localizado na praça 
Anacleto, s/n. Os organizadores 
asseguram a aplicação das 
medidas sanitárias contra a 
Covid-19, como a orientação 
ao público para utilização de 
máscaras e uso do álcool em 
gel, disponível em pontos es-
tratégicos do festival.

Içá no prato – Um estudo do 
biólogo Eraldo Medeiros Costa 
Neto, da Universidade Estadual 
de Feira de Santana-BA, apon-
tou que a içá, uma espécie de 
formiga também conhecida 
como saúva, possui alto valor 
proteico com até 44% de pro-
teína em comparação com as 
carnes de frango, que tem 23%, 
e a de boi, que chega a 20%.

Conhecida como Tanajura 
(fêmea da espécie), a formiga 
ainda não tem destaque como 
prato típico nacional e para 
processo de venda e criação 
por falta de regulamentação 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e 
da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária).


