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Câmara rejeita parecer do TCE 
e barra contas de Marcondes
Prestações referentes a 2017 e 2018 não passam pelo voto político de 14 vereadores; 
com base em relatório apresentado pelo Tribunal, ex-prefeito deve recorrer à Justiça

O ex-prefeito Fábio Marcondes, que deve tentar reverter na Justiça rejeição da Câmara sobre contas

Foto: Arquivo Atos

A Câmara de Lorena rejeitou 
as contas do ex-prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), 
dos exercícios 2017 e 2018, 
nesta semana. Apesar do pa-
recer favorável do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo e cerca de três horas do 
discurso de defesa na tribuna, 
os vereadores foram contrá-
rios ao ex-chefe do Executivo, 
que deve se basear na falta 
da comprovação de dolo para 
barrar a decisão.

As sessões realizadas nas 
últimas segunda (6) e terça-
-feira (7) contaram com as 
rejeições das contas de 2017 
e 2018, ambas por 14 votos 
a 3. Apenas os vereadores 
Wandinho (PSDB), Wanessa 
Andrea (Cidadania) e Fábio 
Matos (Cidadania) foram fa-

voráveis às contas e contrários 
ao parecer do relatório da 
Comissão de Finanças e Or-
çamento da Casa. Um cenário 
político de reviravoltas, pois 
nomes da base do ex-prefeito 
optaram pela desaprovação. 
Os relatores Bruno Lorena 
(PSDB) e Marcelo Alvaren-
ga (PSD) emitiram relatórios 
contrários ao parecer técnico 
do TCE, apontando eventuais 
irregularidades como a baixa 
efetividade das ações realiza-
das pelo controle, designação 
dos responsáveis por meio 
de portaria com acúmulo de 
funções e abertura de crédi-
tos adicionais, transferências, 
remanejamentos e transposi-
ções equivalentes a 29,69% da 
despesa prevista inicial.

14  x  3
placar da votação que rejeitou o parecer 

técnico apresentado pelo Tribunal de 
Contas do Estado sobre 2017 e 2018

Tropas norte-americanas 
e 5º BIL seguem com 
exercícios pela região

Pela primeira vez na América Latina, 
tropas americanas realizam exercício 
conjunto a brasileiros. Para compar-
tilhar experiências de campo, cerca 
de mil militares do 5º BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve) e americanos da 
101ª Divisão de Infantaria Aeromóvel 
iniciaram a operação Core 21 ‘Combi-
ned Operations and Rotation Exercises’ 
(Operações Combinadas e Exercícios 
de Rotação), em Lorena. As atividades 
seguem em Cachoeira Paulista e Re-
sende/RJ.
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Dois veículos do transporte 
público de Pindamonhanga-
ba foram alvos de criminosos, 
na manhã desta sexta-feira 
(10). De acordo com as in-
vestigações, o ataque foi feito 
por criminosos que estavam 
num Honda Civic prata, no 
que pode ter sido uma ten-
tativa de assalto frustrada à 
empresa e passageiros. Não 
houve vítimas.

Polícia investiga 
ataques a ônibus 
do Viva Pinda
na zona rural

Pág.  4

Pinda aprova 
orçamento 17% 
maior para o 
próximo ano

Por unanimidade, a Câmara 
de Pindamonhangaba aprovou 
na última sessão o projeto do 
Executivo referente à LOA 
(Lei Orçamentária Anual) de 
2022, que prevê que o Muni-
cípio deverá contar com um 
orçamento de quase R$ 622 
milhões no próximo ano. Cerca 
de 17% superior ao de 2021, 
o montante terá mais de sua 
metade aplicada nas áreas da 
Educação e da Saúde. Encami-
nhado ao Legislativo em 15 
de outubro pelo prefeito Isael 
Domingues (PL), o projeto foi 
colocado em discussão pelos 
vereadores na noite da última 
segunda-feira (6).

Saúde de Guará 
tem pedido para
notificação 
sobre faltosos

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou um requerimento de 
autoria do vereador Arilson 
Santos (PSC) que pede que a 
secretaria de Saúde faça uma 
checagem dos agendamentos 
feitos com pacientes para 
exames realizados pela rede 
pública municipal. A medida 
tem como objetivo diminuir o 
número de faltas de moradores 
da cidade nos exames.
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Prefeitura de busca apoio 
estadual para garantir 
avanços na Educação

Buscando recursos para 
promover melhorias em 
escolas de Cruzeiro, a 
Prefeitura solicitou apoio 
financeiro do Governo do 
Estado, na última semana. 
Além da modernização e 
ampliação de unidades 
educacionais, o Executivo 
projeta a implantação de 

uma nova creche. Em vídeo 
publicado no Facebook, o 
prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), apa-
rece ao lado do secretário 
estadual de Educação, Ros-
sieli Soares e da deputada 
estadual, Damaris Moura 
(PSDB).
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Estado entrega escrituras 
em Piquete e assina 
ordem de regularização 
fundiária em Canas

Após visitar Cachoeira Paulista e Lorena na 
última quinta-feira (2), para a entrega de casas 
populares da CDHU (Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano), o secretário 
executivo de Estado da Habitação, Fernando 
Marangoni, entregou escrituras e deu início 
a novos processos de regularização fundiária 
em Canas e Piquete. Canas deve investir cerca 
de R$ 1 milhão.

Fotos: Reprodução Fotos: Marcelo A. dos Santos
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Fábio Marcondes

Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...
O ‘pacto’ da traição

Após um período considerável 
de ‘gavetas’, sobrevivendo de uma 
legislatura para outra, as contas 2017 
e 2018 da administração Fábio Mar-
condes – aprovadas pelo Tribunal – 
foi assunto na Câmara de Lorena esta 
semana. E que assunto! Os postos 

do ex-prefeito 
que sobrevive-
ram às urnas 
do ano passa-
do botaram pra 
quebrar, quer 
dizer, pra re-
provar as contas 
de Marcondes, 
provavelmente 
numa tentativa 

em deixá-lo inelegível para 2024. Se-
guindo a numerologia do regimento 
interno, seriam necessários 12 votos 
para inverter o parecer técnico do Tri-
bunal pelo político no entendimento 
da oposição.

Traição – Pelas articulações, era 
necessário virar três vereadores que 
supostamente ‘salvariam a pele’ do 
ex-prefeito, para somar 12 e garantir 
sua inelegibilidade. Ninguém imagi-
nava que 4 dos mais improváveis de 
‘virar a casaca’ assinariam o pacto da 
traição – até porque se tratavam de 
vereadores que foram dependentes 
contumazes da administração de Fá-
bio Marcondes. A partir dessa soma, 
foi mamão com açúcar reprovar as 
contas no Legislativo por 14 votos a 3.

Mea-culpa – O episódio mais 
comentado na cidade foi a gravação 
da conversa entre o ex-prefeito com 
Bruno Camargo, um dos traidores 
ao lado de Beto Pereira, Washington 
da Saúde e Bruninho Ribeiro – o 
quarteto da contradição. O áudio que 

viralizou nas redes sociais revelando 
uma conversa de Bruno Camargo, 
um dia antes da ‘punhalada’, confes-
sando a Fábio Marcondes que estava 
pressionado a traí-lo, e pior, jogou 
no colo do prefeito Sylvio Ballerini a 
autoria da trama. Também ficou claro 
e evidente na conversa seu tráfico 
de influência no governo municipal, 
com indicações de cargos, emprei-
teiras para obras e ‘outras cositas 
más’. Beto Pereira, que faria parte 
da conversa, se acovardou – como 
sempre – e sumiu.

Resumo da ópera – Fabio Mar-
condes assumiu a autoria da grava-
ção. Informou que determinou aos 
seus advogados a transcrição do 
conteúdo, judicializando quanto a 
decisão da Câmara a respeito de suas 
contas; abertura de ação criminal 
contra Bruno Camargo por vantagens 
ilícitas; pediu investigação sobre a 
participação do prefeito Sylvio Bal-
lerini no esquema; além de denunciar 
o vereador que supostamente levou 
R$ 50 mil para protagonizar nas 
articulações.

Resposta imediata – O prefeito 
Sylvio Ballerini, indignado com seu 
nome envolvido nesta trama, infor-
mou sua total isenção do ocorrido; 
disse que este 
é um assunto 
totalmente de 
responsabili-
dade do Legis-
lativo. Refor-
çou que está 
focado em sua 
administração 
com todos os 
problemas co-
tidianos, inclusive os que herdou do 
governo passado. Ballerini enfatizou 
que, seu nome mencionado na grava-
ção, o suposto tráfico de influência 
nas decisões e deliberações da Pre-
feitura, não existem. Lamentou o fato 
de ter sido mencionado pelo vereador 
Bruno Camargo como autor intelec-
tual de uma reunião exclusiva para 
tratar assuntos relacionados as contas 
do ex-prefeito Fábio Marcondes.

LIÇÃO DE CASA
O período de campanha eleitoral é 

o momento em que os pretensos candi-
datos à corrida presidencial apresentam 
seus planos de governo.

Todos apresentam os seus planos 
de governo, mas não informam como 
implementá-los, pois como se sabe o 
país tem problemas do século XX para 
serem resolvidos.

Saneamento básico-água potável e 
tratamento do esgoto-, educação básica 
deficiente, inflação, recessão, dívida 
pública, distribuição de renda, custo do 
trabalho, baixa produtividade, geração 
de empregos, a economia informal, 
investimentos produtivos, melhoria do 
poder aquisitivo, altos impostos, subsí-
dios e barreiras alfandegárias (travam o 
crescimento do país), logística de trans-
portes e problemas comportamentais 
como o racismo, a desigualdade social, 
a discriminação de gênero e vai por aí!

Pelo passivo de problemas a serem 
resolvidos e uma falta de visão para 
as dinâmicas de um novo mundo que 

se alterna com uma velocidade sem 
limites: o avanço tecnológico.

A sociedade, grande parte da socie-
dade, desconhece os “fintech”, “strea-
ming”, bitcoin (moedas criptográficas), 
celulares com tecnologia de 3G quando 
o mundo opera com 5G, os meios de 
comunicação em plataformas eletrô-
nicas, os conflitos legais das novas 
aplicações como o “uber” um sistema 
aberto e livre de mobilidade urbana e 
os serviços de taxi, concessão legal e 
regulamentação governamental.

As plataformas digitais acelerando 
a informação e a formação de opinião 
em tempo real gerando falsas notícias, 
as “fake News”, a possibilidade de 
produção de “lives” onde os meios de 
comunicação atuais se sentem total-
mente superados e a necessidade de se 
reinventarem em tempo de acompanhar 
as mudanças tecnológicas.

O sistema cria a cada instante 
formadores de opinião que nada mais 
é do que a substituição dos políticos 
que até então eram os porta-vozes da 
sociedade.

Daí, o descrédito da classe política 
no mundo, a dificuldade dos partidos 
políticos em representar as necessida-
des da sociedade.

Resumindo a história, os políticos 
não estão sabendo se posicionar diante 
destes fenômenos que estão mudando o 
mundo e como interferem na mudança 
de comportamento das pessoas.

 É a desestruturação da política 
como conhecemos: a política tradi-
cional!

A constatação irrefutável do fosso 
abissal entre o mundo da inovação e o 

mundo arcaico em que vivemos e as 
dificuldades de mudar em função do 
baixo nível de escolaridade do país.

Caro leitor/eleitor, por um acaso 
você ouviu ou viu os nossos represen-
tantes políticos, dirigentes, discutindo 
as respostas para o impacto desse novo 
mundo no dia a dia dos cidadãos?

Por outro lado, a sociedade utiliza 
desses novos recursos em uma ve-
locidade inversamente proporcional 
aos dirigentes políticos e governantes, 
ainda, na forma de grupos para a sua 
sustentação no poder.

Portanto, este é o momento de a 
sociedade refletir sobre os problemas 
que a afligem como o flagelo do desem-
prego, a fome, a miséria, os invisíveis, 
a linha da pobreza, os analfabetos que 
desafiam a sociedade e os candidatos.

Aí, a grande dúvida: será que os 
pretensos candidatos perceberam a 
dinâmica de mudança do mundo e 
os meios para resolver estes novos 
problemas?

As dúvidas e incerteza, neste mo-

mento de campanha, e qual seria a 
orientação para o eleitor definir o seu 
voto?

Com certeza a plataforma dos can-
didatos serão uniformes como: acabar 
com a fome numa população aproxima-
da de 30 milhões de brasileiros; gerar 
empregos, melhoria do rendimento 
médio dos trabalhadores com a me-
lhoria da educação e da técnica para 
o avanço da produtividade brasileira; 
atrair investimentos com a recuperação 
da credibilidade internacional do país; 
reponsabilidade fiscal; competitividade 
e agenda ambiental.

 Propostas de governo, serão sem-
pre submetidas ao julgamento das ur-
nas, uma tradição que não deixa de ser 
fundamental, apesar do eleitor esquecer 
logo nas primeiras dificuldades e a 
justificativa do governante em afirmar 
que se trata de “herança” que residem 
na nossa história econômica e política 
para justificar o fracasso.

Falar em Plano de Metas, de Jus-
celino Kubitschek, o Plano Real de 
Fernando Henrique Cardoso, como 
programas orientadoras de gestão não 
tem mais sentido diante do acúmulo de 
problemas não resolvidos pelas políti-
cas de governo.

A falta de crescimento da produção 
brasileira, com PIB`s pífios, dificul-
tam qualquer plano de reabilitação da 
economia.

O país cresceu, em média, nestes 
últimos 30 anos, perto de 1 % ao ano e 
com perfis de crescimento alternados 
comparados a um “voo de galinha”, 
definido pelos economistas.

Galinha não voa!

  As dúvidas e incerteza, neste 
momento de campanha, e qual seria 

a orientação para o eleitor 
definir o seu voto?

“A política está muito 
atrasada diante dos 

interesses da sociedade”.
 Murilo de Aragão, cientista político

Centrão em Cruzeiro
Corre na boca pequena que pelo 

menos dois ou três vereadores esta-
riam sendo incentivados por alguns 
políticos - extra mandatos - sobre a 
criação de um 'centrão' na Câmara. 
A ideia não seria estabelecer uma 
oposição radical, apenas garantir 
equilíbrio nos debates e votações, 
para que os parlamentares tenham 
mais visibilidade na cidade, pensan-
do em 2024...

E por falar em Câmara...
...quem está buscando - fazer a 

diferença no Legislativo de Cruzeiro 
é o vereador Paulo Filipe (DEM). 
Disseram que no atendimento pre-
sencial com os eleitores ele segue 
em alta, seu empenho para o próxi-
mo ano é fortalecer sua imagem em 
plenário através de projetos.

Todos, menos um!!!
Parece que a sucessão de Jorge 

Currila na presidência da Câmara re-
serva várias surpresas e uma certeza. 
Pelo o que se ouviu nos corredores 
da Casa, qualquer um poderá ser 
eleito presidente, exceto 'aquele 
cabeçudo' que adora uma live! Sobre 
esta hipótese mais que certa, todos 
já concordaram 'no quase secreto' 
da maioria dos vereadores. Quem 
viver, verá...

Jogo duro
Enquanto a Câmara de Ca-

choeira segue nos procedimentos 
para a sessão de cassação, digo, de 
votação do relatório da Comissão 
Processante contra o mandato do 
prefeito Antônio Mineiro, a es-
peculação política acompanha as 
disposições dos nobres vereadores 
na hora do voto. Segundo as últimas 
informações nos balcões da Padaria 
Bom Jesus, a semana fechou com 
os oposicionistas contabilizando 9 
votos para cassar, porém, os mode-
rados acreditam que até a noite do 
dia 21, os ‘articuladores’ de Mineiro 
conseguem confirmar seus 4 votos, 
considerando que Adriana Vieira, se 
abstenha de votar.

A conta que não fecha
Ainda sobre a cassação de An-

tônio Mineiro, os matemáticos da 
política local indagam que: 5 - 1 = 4, 
mas se perder mais um voto pro lado 
de lá, a vaca foi pro brejo, ou seja, o 
homem perde o mandato. Por hora, 
Ângela Protetora, Thálitha Barboza, 
Agenor Todico, Rogéria Lucas e 
Adriana Vieira formam o ‘G5’ do 
prefeito. A dúvida é se caso houver 
à abstenção do voto da filha do vice-
-prefeito, e se a vereadora que segue 
descontente com a administração, 
decida pular de barco, qual será o 
‘plano B’ dos governistas?

Vem que tem!!!
Quem disse que Pinda não teria 

opções a deputado na cidade? Pois 
bem, o líder comunitário Fábio 
Duarte, ‘filho da terra’, com grande 
ascendência ao público evangélico, 
assim como de outros segmentos, 

fechou recentemente uma impor-
tante parceria com o deputado 
federal Junior Bozzella, lançando 
sua pré-candidatura a deputado 
estadual. Fábio, que tem o viés de 
batalhador por inúmeras reinvin-
dicações no município, sobretudo 
para a região do Araretama e tam-
bém na zona oeste, já está sendo 
visto pelo mercado político como 
uma boa opção para os eleitores que 
desejam escolher um representante 
local.

Bruno, Beto, Washington, Bruninho

Guerra fria
De fato e tendências antagônicas 

da política acabam sempre em con-
fronto na hora dos interesses, princi-
palmente quando o assunto é eleição. 
Em Pinda, da aparente parceria em 
curso entre os vereadores Herivelton 
Vela (PT) e Norbertinho Moraes 
(PP) no exercício do Legislativo, a 
validade termina ou se interrompe 
na eleição para deputado. Comen-
ta-se que ambos serão candidatos 
disputando o mesmo eleitorado para 
vaga na Assembleia Legislativa. 
Em resumo: a fruta que um gosta, o 
outro come até o caroço...

Invasão tucana
As últimas articulações para 

temporada de caça aos votos em 
Guaratinguetá, envolvendo a base 
do prefeito Marcus Soliva na Câ-
mara, demonstrou que o vice Regis 
Yasumura vai ter que buscar fora 
os votos que esperava vir por inter-
médio dos parlamentares. Na falta 
de PSDB atuante na terra de Frei 
Galvão, o tucano Junior Ortiz furou 
o bloqueio do PSC e conquistou o 
apoio explícito para sua candidatu-
ra a deputado estadual de três, ou 
melhor, quatro vereadores. Arilson 
Santos, Dani Dias e Pedro Saninni 
já estão palavreados com o filho do 
Bernardo, somando com Alexandra 
Protetora do PL, no mesmo bloco.

Acertando o alvo
O presidente da Câmara de Gua-

ratinguetá, Arilson Santos, anunciou  
esta semana que pretende antecipar 
R$ 300 mil à Prefeitura, provenien-
tes da economia do duodécimo, in-
dicando ao prefeito Marcus Soliva, 
que o dinheiro 
seja aplicado 
na futura Casa 
Abrigo, que a 
Assistência So-
cial pretende 
criar do municí-
pio para acolher 
mulheres víti-
mas de violên-
cia doméstica. Parece que Arilson 
decidiu antecipar este recurso, antes 
que a 'Dona Sombra' do Legislativo 
apareça para roubar a cena, após o 
projeto efetivado. Para quem enten-
de, um pingo é letra...

Impositivas
O presidente da Câmara de 

Lorena, Fabio Longuinho, deve en-
tregar ao prefeito Sylvio Ballerini, 
até o próximo dia 20, o orçamento 
de 2022 aprovado pelo Legislati-

vo, estimado em 
R$225 milhões. 
O diferencial 
deste ano serão 
as emendas im-
positivas - onde 
cada vereador 
deve fazer  a 
indicação de 
a p r o x i m a d a -

mente R$ 180 mil a ser investido 
no município, desde que 50% deste 
recurso, seja direcionado à Saúde.

Efetividade
Com aproximação da escolha 

do próximo presidente da Câmara 
de Aparecida, as propostas entre 
os postulantes ao cargo ganharam 
'publicidade' entre os vereadores, 
com repercus-
são à população, 
que por sua vez, 
torce para que o 
Legislativo se 
imponha como 
mediador para o 
desenvolvimen-
to da cidade. 
Neste quesito, 
Gu Castro ganha popularidade entre 
os eleitores internos e externos, pela 
sua visão de efetividade na vida 
pública.

Arilson Santos

Deputado Junior Bozzela e Fábio Duarte

Fabio Longuinho

Gu Castro
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Mesmo com aprovação do TCE, 
Câmara barra contas de Marcondes
Prestações referentes a 2017 e 2018 não passam pelo voto político de 14 vereadores; 
com base em relatório apresentado pelo Tribunal, ex-prefeito deve recorrer à Justiça

A Câmara de Lorena rejeitou, 
nesta semana, as contas do 
ex-prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido), dos exercícios 
2017 e 2018. Apesar do pa-
recer favorável do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo e cerca de três horas do 
discurso de defesa na tribuna, 
os vereadores foram contrários 
ao ex-chefe do Executivo, que 
deve se basear na falta da com-
provação de dolo para barrar 
a decisão.

As sessões realizadas nas 
últimas segunda (6) e terça-
-feira (7), contaram com as 
rejeições das contas de 2017 
e 2018, ambas por 14 votos a 
3. Apenas os vereadores Wan-
dinho (PSDB), Wanessa Andrea 
(Cidadania) e Fábio Matos 
(Cidadania) foram favoráveis 
às contas e contrários ao pa-
recer do relatório da Comissão 
de Finanças e Orçamento da 
Casa. Um cenário político de 
reviravoltas, pois nomes da 
base do ex-prefeito optaram 
pela desaprovação.

Os relatores Bruno Lorena 
(PSDB) e Marcelo Alvaren-
ga (PSD) emitiram relatórios 
contrários ao parecer técnico 

Da Redação
Lorena

O ex-prefeito Fábio Marcondes, que deve tentar reverter rejeição da Câmara sobre contas na Justiça

do TCE, apontando eventuais 
irregularidades como a baixa 
efetividade das ações realiza-
das pelo controle, designação 
dos responsáveis por meio 
de portaria com acúmulo de 
funções e abertura de crédi-
tos adicionais, transferências, 
remanejamentos e transposi-
ções equivalentes a 29,69% da 
despesa prevista inicial.

O ex-secretário de Negócios 
Jurídicos de Lorena, Adriano 
Aurélio dos Santos, represen-
tou a defesa de Marcondes 
e falou por uma hora e vinte 
minutos durante a sessão. Além 
de citar que o “o voto político 
não deve ser utilizado num 
julgamento técnico”, chegou 
a pedir nulidade do projeto de 
decreto alegando que as co-
missões, além de não seguirem 
os prazos regimentais, apre-
sentaram pareceres apenas 
do relator e não da Comissão 
completa.

Parlamentares como o pre-
sidente da Câmara, Fabio 
Longuinho (PSD) utilizaram a 
tribuna para justificar o voto 
e apresentar a “tranquilidade 
pela rejeição das contas”, 
frisando a democracia dos 
processos. “Tenho um posi-
cionamento divergente. Salvo 
maior juízo entendo que no 
meu voto (já que tenho que 

Foto: Arquivo Atos

Com aumento de 17%, Pinda aprova 
orçamento para atividades de 2022
Prefeitura estima quase R$ 622 milhões; recursos do legislativo tem queda de 32%

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por unanimidade, a Câmara 
de Pindamonhangaba aprovou 
na última sessão o projeto do 
Executivo referente à LOA 
(Lei Orçamentária Anual) de 
2022, que prevê que o Muni-
cípio deverá contar com um 
orçamento de quase R$ 622 
milhões no próximo ano. Cerca 
de 17% superior ao de 2021, 
o montante terá mais de sua 
metade aplicada nas áreas da 
Educação e da Saúde.

Encaminhado ao Legislativo 
em 15 de outubro pelo prefeito 
Isael Domingues (PL), o projeto 
foi colocado em discussão pelos 
vereadores na noite da última 
segunda-feira (6). Apesar do 
aval unânime, a proposta rece-
beu 272 emendas impositivas 
dos parlamentares.

De acordo com o projeto, o 
Município estima uma receita 
orçamentária de R$ 621,9 mi-
lhões para o exercício de 2022. 
O valor supera em R$ 90,597 
milhões o orçamento de 2021, 
que foi de R$ 531,3 milhões.

A pasta que contará com 
mais recursos no ano que vem 
será a da Saúde, que receberá 
o investimento de R$ 190,838 
milhões. O montante é 27% 
maior que o aplicado em 2021, 
que chegou a R$ 149,821 
milhões.

A segunda secretaria com 
maior orçamento para 2022, 
será a da Educação, que con-
tará com R$ 153,184 milhões. 
O valor supera em 16% o an-
terior, que foi de R$ 132,039 
milhões.

Juntas, as pastas da Educação 

e da Saúde deverão receber 
R$344,042 milhões, que re-
presenta 55% do orçamento 
total da cidade para o exercício 
de 2022.

No comparativo com a LOA 
de 2021, a principal mudança 
na receita orçamentária para 
o ano que vem foi a redução 
dos recursos que serão desti-
nados à Câmara. Enquanto o 
Legislativo teve neste ano um 
orçamento de R$ 19,5 milhões, 
ele contará em 2022 com 
R$13,2 milhões, representando 
uma queda de 32%.

As demais secretarias mu-
nicipais contarão com os 
seguintes orçamentos: Go-
verno e Serviços Públicos 
(R$63,812 milhões), Segu-
rança Pública (R$28,740 mi-
lhões), Finanças e Orçamento 
(R$28,555 milhões), Adminis-
tração (R$26,934 milhões), 
Negócios Jurídicos (R$ 26,465 
milhões), Assistência Social 
(R$24,478 milhões), Esporte 
e Lazer (R$16,142 milhões), 
Gabinete (R$ 10,598 milhões), 
Obras e Planejamento (R$9,2 
milhões), Meio Ambiente 
(R$8,543 milhões), Cultura e 
Turismo (R$6,170 milhões), 
Habitação (R$ 4,334 milhões) 
e Desenvolvimento Econômico 
(R$ 3,3 milhões).

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba explicou 
que o crescimento do valor do 
orçamento para 2022 foi mo-
tivado pela melhora na arreca-
dação de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) e pela chegada de 
mais recursos através do FPM 
(Fundo de Participação dos 
Municípios), ao longo de 2021.

Isael Domingues, que terá orçamento 17% maior para 2022 em Pinda

Fotos: Marcelo A.dos Santos

Solicitação é aprovada após faltas de 
moradores a exames pré-agendados 
na rede municipal; índice chega a quase 
50% do cronograma de atendimento

Com abstenções em alta, 
Câmara pede notificação 
a pacientes sobre vagas
e consultas em Guará

A Câmara de Guaratingue-
tá aprovou um requerimento 
de autoria do vereador Aril-
son Santos (PSC) que pede 
que a secretaria de Saúde 
faça uma checagem dos 
agendamentos feitos com 
pacientes para exames reali-
zados pela rede pública mu-
nicipal. Segundo o presidente 
da Casa, a medida tem como 
objetivo diminuir o número 
de faltas de moradores da 
cidade nos exames.

A proposta de Arilson vai 
de encontro à uma dificul-
dade enfrentada pelo setor 
de saúde no município, que 
tem identificado um núme-
ro crescente de abstenções 
em consultas e exames nos 
últimos meses. As consultas 
públicas passam pelo agen-
damento prévio, feito pela 
secretaria de Saúde. Os mora-
dores aguardam em uma fila 
online e são reposicionados 
em dias, de acordo com o 
atendimento da especialida-
de ou clínica geral.

“A gente tem uma proposta 
para fazer uma sugestão à 
secretaria para que ela possa 
criar um mecanismo que 
possa resolver esse problema 
ou amenizar. O caminho que 
nós encontramos é que as 
pessoas que estão com data 
marcada teriam que, em 48 
horas antes, fazer a confirma-
ção desse exame ou consulta. 
Se caso isso não acontecesse, 
a secretaria subentendia 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

que a pessoa não virá e cha-
ma automaticamente outros 
que estão na fila”, afirmou o 
vereador.

Na UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Parque São Fran-
cisco estavam agendadas 95 
consultas para generalista e 
foram registradas 17 faltas. 
Na pediatria eram esperadas 
202 consultas, mas foram so-
madas 80 faltas. No Pingo de 
Ouro, somando os atendimen-
tos de médicos e enfermeiros 
da ESF (Estratégia e Saúde da 
Família), foram agendadas 
157 consultas, mas houve 
um saldo de 91 faltas. A UBS 
do Pedregulho registrou 441 
consultas agendadas para 
generalista, com saldo de 185 
faltas. Na ginecologia foram 
283 agendamentos, com 76 
faltas, na pediatria foram 
127 consultas agendadas, 15 
pessoas faltaram.

“Tem gente na fila há muito 
tempo, com exame que acaba 
vencendo. Trata-se de dinhei-
ro público, porque se vencer 
o exame, tem que pedir de 
novo, começar novamente 
o processo. Seria um modo 
de agilizar essa fila e passar 
a responsabilidade, porque 
não entra na minha cabeça 
a pessoa que agendou a con-
sulta ou exame faltar nessa 
consulta. De duas a uma, ou 
ela foi para o particular ou 
não estava necessitando”, 
concluiu.

Aprovado de forma unâni-
me na Câmara, o requerimen-
to foi enviado à secretaria de 
Saúde, que tem 15 dias para 
responder.

também aplicar hoje) será 
para reprovação das contas 
do prefeito Fabio Marcondes 
pelo parecer da Comissão de 
Finanças aqui do município, 

pelo parecer dos três mem-
bros da comissão”, frisou o 
presidente, ao citar inúmeros 
apontamentos. “O técnico, 
embora tenha o esqueleto que 

aplicou corretamente os índi-
ces do Fundeb e corretamente 
a questão do pagamento dos 
precatórios, em tese, o gasto 
com folha de pagamento por 

si só não me legitima a ir no 
mesmo entendimento do TCE”.

Fábio Marcondes foi procu-
rado pela equipe de reporta-
gem do Jornal Atos para se 
posicionar sobre o ocorrido, 
mas até o fechamento desta 
edição nenhuma resposta foi 
enviada à redação.

Em entrevista à rádio Metro-
politana, na última quinta-feira 
(9), frisou que os apontamentos 
feitos pelo relatório contrário 
as suas contas foram avaliados, 
discutidos e julgados pelo Tri-
bunal como favoráveis.

2024? – A derrota do grupo 
de Marcondes nas eleições 
municipais de 2020 para Syl-
vio Ballerini (PSDB) gerou 
interrogações sobre o futuro 
político do ex-prefeito. Com as 
contas reprovadas na Câmara 
no início da semana, ele voltou 
as atenções do cenário político. 
De acordo com a fala de Fábio 
Marcondes à Metropolitana, 
ele pode recorrer na Justiça 
e reverter a medida, já que 
contou com a aprovação das 
mesmas contas pelo TCE.

Outra situação que pode 
dar respaldo ao ex-prefeito é a 
alteração da Lei de Improbida-
de Administrativa, sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL). A norma, que trata das 
punições a agentes públicos e 
políticos em práticas de enri-
quecimento ilícito, danos aos 
cofres públicos ou outros crimes 
contra a administração pública, 
teve alterações no texto original 
publicada no final de outubro.

O novo texto flexibiliza a 
lei, exigindo a comprovação 
de intenção (dolo) para a con-
denação de agentes públicos, 
deixando de prever punição 
para atos culposos (sem inten-
ção comprovada).
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Cruzeiro busca apoio estadual para 
garantir avanços no setor da Educação
Prefeitura solicita reforma de escolas e implantação de creche; Estado sinaliza de forma positiva

Buscando recursos para 
promover melhorias em 
escolas de Cruzeiro, a Pre-
feitura solicitou apoio finan-
ceiro do Governo do Estado, 
na última semana. Além da 
modernização e ampliação 
de unidades educacionais, o 
Executivo projeta a implan-
tação de uma nova creche. 

Num vídeo publicado em 
sua página oficial na rede 
social Facebook, o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), aparece ao 
lado do secretário estadual 
de Educação, Rossieli Soa-
res e da deputada estadual, 
Damaris Moura (PSDB). 
Segundo o chefe do Execu-
tivo, o trio havia acabado de 
participar de uma reunião 
na última quinta-feira (2) na 
sede da pasta de Educação 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Thales Gabriel exibe pedido de apoio financeiro ao Estado por construção e reforma de unidades escolares

em São Paulo, onde foram 
discutidas alternativas para 
melhorar a infraestrutura 
de unidades escolares de 
município.

De acordo com o prefeito, 
foi solicitado à Rossieli Soa-
res a liberação de recursos 
para a construção de uma 
quadra poliesportiva cober-
ta na escola estadual José 
Rodrigues Alves Sobrinho, 
no bairro Vila Canevari, e 
as reformas e ampliações 
dos prédios que abrigam os 
colégios estaduais Profes-
sor Abrão Benjamim (Vila 
Romana), Mário da Silva 
Pinto (Vila Ana Rosa No-
vaes) e Major Hermógenes 
(Centro). 

Fonseca revelou ainda que 
além de melhorias para as 
unidades de ensino secundá-
rio, foram tratadas, durante 
a reunião, medidas que 
contribuam para o avanço 
do ensino infantil. “Apro-

Polícia investiga ação criminosa que incendiou  
ônibus da Viva no Ribeirão Grande e Piracuama
Criminosos atearam fogo em dois veículos do transporte coletivo na região rural de Pinda

veitando a oportunidade, 
pleiteamos também o apoio 
estadual para a obra de am-
pliação da creche municipal 
Maria Rodrigues, que fica no 
bairro Vila Brasil, e para o 
cadastro autorizativo para 
a implantação de uma nova 
creche no bairro Km 4”, 
destacando a importância 
dessas demandas à cidade. 

Em resposta, o secretário 
de Educação sinalizou de 
forma positiva no vídeo, 
comprometendo-se a tentar 
acelerar o processo burocrá-
tico para que as melhorias 
sejam viabilizadas o mais 
breve possível.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
detalhes sobre o valor total 
solicitado junto ao Estado, 
mas o Executivo afirmou que 
só revelará o montante após 
a assinatura dos convênios, 
que ainda não possuem data 
para serem firmados. 

Dois veículos do trans-
porte público de Pindamo-
nhangaba foram alvos de 
criminosos, na manhã desta 
sexta-feira (10). De acordo 
com as investigações, o ata-
que foi feito por criminosos 
que estavam num Honda 
Civic prata e pode ter sido 
uma tentativa de assalto 
frustrada à empresa e pas-
sageiros. Não houve vítimas.

As linhas atendiam os 
primeiros passageiros dos 
bairros da região rural de 
Pindamonhangaba, como 
Ribeirão Grande e Piracu-
ama. Buscando preservar 
a segurança dos usuários 
e funcionários, a empresa 
recolheu todos os veículos 
de circulação ainda no iní-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

cio da manhã. Os ônibus 
voltaram às ruas por volta 
das 11h. “Triste. Muitos 
trabalhadores precisam do 
serviço prestado pela em-
presa... está ruim mesmo, 
mas nada justifica tamanho 
vandalismo, se estava ruim 
ficou pior agora sem ônibus. 
Pra quem necessita deste 
meio de transporte sofre, 
uma judiação”, comentou 
uma moradora nas redes 
sociais.

De acordo com relatos 
de populares, os crimino-
sos estavam armados e 
tiveram que sair do ônibus 
às pressas deixando seus 
pertentes dentro do veículo. 
No Ribeirão Grande, a ocor-
rência aconteceu próxima 
à Fazenda Nova Gokula, e 
no Piracuama, no início da 
estrada de acesso ao bairro 
das Oliveiras.

O caso segue sendo inves-
tigado pela Polícia Civil, com 
apoio da Polícia Militar e GCM 
(Guarda Civil Metropolitana). 
As imagens do COI (Centro de 
Operações Integradas) tam-
bém estão sendo utilizadas 
para esclarecer a ocorrência 
e identificar os criminosos.

Um dos ônibus incendiados em estrada rural de Pindamonhangaba

Fotos: Reprodução

Fotos: Divulgação PMC
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Moradores de Pindamonhangaba tem até 
o próximo dia 20 para solicitar IPTU online
Entrega de carnês físicos não será realizada em 2022; ação visa otimizar funcionamento público

Os moradores de Pindamo-
nhangaba têm até o próximo 
dia 20 para realizar o cadas-
tramento para receber IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e outros tributos 
como ISS (Imposto Sobre Ser-
viços) e Taxa de Localização e 
Funcionamento em formato 
digital. Em 2022, não have-
rá entrega física de carnês. 
A medida visa economizar 
recursos e agilizar processos.

A ação integra o programa 
“Cidade Inteligente”, que 
integra meios eficientes e 
oferecem comodidade à toda 
população. Para receber o 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Acesso principal da Prefeitura de Pinda; cidade mantém aberta solicitação para IPTU online até dia 20

tributo de forma eletrônica, 
é preciso que o contribuinte 
faça o cadastro digital pelo 
site oficial da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.
br. O projeto deve solucionar 
ainda a falta de recebimento 
dos carnês, principalmente 
em endereços desatualizados, 
o que dificultava o processo 
de entrega.

Segundo o diretor de Re-
ceitas e Finanças Fazendária, 
Vicente Corrêa, eles retor-
navam à gestão ou eram 
extraviados no processo de 
entrega. “Ainda existem en-
dereços incompletos e outras 
questões que interferem na 
entrega de carnês e guias”, 
esclareceu.

Lançado ainda em setem-

bro deste ano, no E-Tributo 
garante aos moradores a 
possibilidade de emitir se-
gundas vias de boletos ou 
carnês 24 horas, todos os 
dias da semana. A projeção 
dos organizadores é que 
a adaptação ocorra ainda 
nos últimos meses de 2021, 
tendo em vista que o IPTU 
terá vencimento em março 
e o cadastramento online já 
está disponível.

Em caso de dúvidas, os 
esclarecimentos podem ser 
obtidos pelo telefone (12) 
3644-5600, pelo portal 
1DOC (pindamonhangaba.
1doc.com.br/atendimento) 
e atendimento presencial na 
Prefeitura ou na Subprefeitu-
ra de Moreira César.

Fotos: Bruna Silva

Estado entrega escrituras em Piquete e assina ordem 
de serviço para regularização fundiária em Canas
Habitação anuncia novas casas populares para Canas; investimento de aproximadamente R$ 1 milhão para desapropriação

Gabriel Mota
RMVale

Após visitar Cachoeira Pau-
lista e Lorena na última quin-
ta-feira (2), para a entrega 
de casas populares da CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no), o secretário executivo 
de Estado da Habitação, Fer-
nando Marangoni entregou 
escrituras e deu início a novos 
processos de regularização 
fundiária em Canas e Piquete. 
Canas deve investir cerca de 

R$ 1 milhão por nova área 
para construções.

Avançando no setor ha-
bitacional, Canas tem três 
novos núcleos contemplados 
pelo Cidade Legal, os bairros 
Centro e Alto do Cruzeiro e a 
rua João Mendes de Almeida. 
A ordem de serviço, assinada 
por Marangoni na última 
sexta-feira (3), deve beneficiar 
mais de duzentas famílias. 
Já em fase final aparecem os 
bairros Dona Ana e Vila Freire 
e a travessa Santo Antônio.

Segundo a prefeita Silvana 
Zanin (PDT), a expectativa é 

de que os trabalhos de regu-
larização sejam concluídos 
em até seis meses. “Pelas 
palavras do secretário, existe 
a maior pressa para avançar 
para as próximas etapas e 
deve ser bem rápido”, frisou a 
chefe do Executivo, confiante 
no atendimento dentro dos 
prazos estabelecidos. 

 Além dos processos em 
andamento, mais quatro 
localidades foram sugeridas 
ao programa, o Izalino, Tuia, 
Rua do Meio e o restante do 
bairro Santo Antônio.

Em Piquete, Marangoni 

entregou mais 25 escritu-
ras a moradores do núcleo 
Piquete A. Junto ao Piquete 
B e Piquete C, o espaço com-
põe o residencial da CDHU 
no bairro Santa Isabel. O 
secretário de Meio Ambiente, 
responsável pela gestão das 
regularizações, João Bosco 
Ramos, explicou que “na épo-
ca as residências não foram 
regularizadas junto ao cartó-
rio de imóveis” e então foram 
inscritas no Cidade Legal. 

Ramos ressaltou ainda 
que 61 documentos estão 
prontos, mas ainda não foram 

entregues aos proprietários. 
Entre as motivações, a ina-
dimplência junto a Compa-
nhia.

Atualmente, Piquete pos-
sui oito núcleos sob regu-
larização pelo programa, 
totalizando 840 famílias 
contempladas. Os bairros 
Jardim Santa Isabel 2, São 
José, Vila Cristiana 2 e Alto 
da Bela Vista estão em fase 
final e devem ser os próximos 
entregues.

CDHU – Além das obras 
em andamento de cinquen-
ta casas populares, Silvana 

Zanin garantiu que outras 
cinquenta devem ser cons-
truídas na cidade. Uma área 
na rua João Mendes de Al-
meida está passando por um 
processo de desapropriação 
junto à Justiça e deve ser 
apresentada ao Estado em 
janeiro. “Já está para paga-
mento no ano seguinte, eu 
teria o ano inteiro para pagar, 
mas a Prefeitura pagará em 
janeiro para apresentar essa 
área ao CDHU. O juiz ainda 
tem que fazer o cálculo, mas 
falou aproximadamente entre 
R$850 e R$ 900 mil”.
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Sobre a Iguá Saneamento: 
A Iguá é uma companhia de 
saneamento, controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões e 
de parcerias público-privadas. 
Uma das principais operado-
ras privadas do setor no país, 
atualmente está presente em 
38 municípios de seis estados 
brasileiros – Alagoas, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, São Paulo e Paraná 
– por meio de 19 operações 
que beneficiam cerca de 7,2 
milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essen-
ciais que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo o 
planejamento estratégico SERR 
– Segurança hídrica; Eficiência 
na produção e distribuição de 
água; Responsabilidade na co-
leta e tratamento de esgoto; e 
Respeito às pessoas. Em 2020, 
a Iguá aderiu à Rede Brasil do 
Pacto Global (iniciativa das 
Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção. A com-
panhia foi eleita, em 2020, 
pelo quarto ano consecutivo, 
uma ótima empresa para se 
trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). 
Atualmente, emprega cerca 
de 1,5 mil pessoas. O nome 
Iguá é uma referência direta 
ao universo em que atua: em 
tupi-guarani, “ig” quer dizer 
água.www.igua.com.br

Iguá aposta em rede 
social corporativa para 
engajar colaboradores
Adesão ao novo canal digital alcançou a 70% em três meses

A Iguá, uma das maiores 
companhias de saneamento 
do Brasil, está apostando 
em um novo canal digital 
para dar voz aos seus mais 
de 1,7 mil colaboradores, 
aumentando o engajamento 
nas comunicações internas 
e estimulando a cultura vol-
tada às pessoas. Trata-se do 
Diga, que combina caracte-
rísticas de intranet e rede 
social corporativa, onde os 
funcionários compartilham 
informações sobre sua rotina 
de trabalho, interagem com 
publicações da empresa e dos 
colegas, e colaboram entre si. 
Disponível em aplicativo para 
celular e computador, passou 
a ser o principal ambiente de 
trânsito de informações da 
organização.

Em pouco mais de três me-
ses, a ferramenta já registrou 
uma resposta positiva por 
parte da equipe, com 70% dos 
profissionais cadastrados. O 
volume de posts feitos pelos 
funcionários vem crescendo 
a cada semana e hoje já é o 
dobro do que foi alcançado 
no lançamento, em julho. A 
plataforma traz conteúdos 
corporativos, notícias das 
operações, mensagens ad-
ministrativas, campanhas, 
recados dos líderes, galerias 
de fotos e vídeos. Há ainda es-
paços de interatividade, com 
pesquisa e enquetes, testes de 
conhecimentos e celebração 
de conquistas. 

“O Diga não veio somente 
para humanizar a comunica-
ção da Iguá, como faz parte 

Da Redação
Piquete

de uma estratégia de refor-
mulação para torná-la mais 
estruturada, dinâmica e acima 
de tudo voltada ao negócio e 
aos propósitos de expansão. A 
ideia é fortalecer a marca em 
todas as interações e consoli-
dar a imagem da companhia 
como protagonista na trans-
formação do saneamento”, 
diz Márcia Nunes, head de 
Comunicação Corporativa.

Segundo a executiva, várias 
iniciativas têm sido realizadas 
nessa direção. O planejamen-
to e as métricas passaram a 
ter papel central na busca por 
uma relação mais produtiva 
com os públicos, principal-
mente na escolha dos eixos de 
conteúdo. A atuação alcança 
a comunicação interna e as 
frentes externas, como digital 
e marketing institucional. O 
mais novo passo vem com 
a organização dos canais 
internos num sistema para 
que conteúdos e mensagens 
contemplem as necessidades 
corporativas e locais. “Nossa 
comunicação avança para tor-
nar-se mais estratégica, sinto-
nizada com os compromissos 
empresariais e em linha com 
as melhores práticas”, afirma.

Nesse contexto, destacam-
-se a criação a readequação 
de canais, alinhados por um 
padrão visual e pela assi-
natura “Crescer juntos é da 
nossa natureza”, que sintetiza 
o desejo da Iguá de evoluir 
com os colaboradores. Outra 
característica é o trabalho 
integrado com as operações 
para que as mensagens e 
ações estejam alinhadas. Uma 
amostra importante dessa 
nova comunicação interna 
é o Diga.

Um dos exemplos de in-
teração bem-sucedida pro-
porcionada pelo novo canal 
aconteceu por ocasião do Dia 
das Crianças. A companhia 
convidou o time a enviar um 
vídeo de até 40 segundos 
com seus filhos, enteados e 
parentes de até 12 anos fa-
lando sobre a importância da 
água para o futuro. A publica-
ção desta ação gerou quase 1 
mil visualizações e teve boa 
repercussão internamente. 
Como resultado, a empresa 
teve um vídeo espontâneo 
com a participação de mais 
de 30 crianças. 

O novo canal também si-
naliza o esforço da empresa 
em melhorar processos com 
inovação. “Precisávamos de 
um espaço democrático, que 
alcançasse de forma mais 
abrangente colaboradores 
de todos os cargos e locali-
dades, e fosse capaz de en-
gajar e manter informados 
os mais variados tipos de 
pessoas. A linguagem digital 
foi a resposta encontrada, 
e a melhor solução foi for-
marmos parceria com uma 
startup capaz de criar um 
ambiente totalmente cus-
tomizável e com a cara da 
Iguá”, explica.

A companhia aproveitou o 
contexto do aniversário de 
quatro anos para introduzir o 
app, e encerra 2021 otimista 
com os resultados obtidos até 
agora. “Esperamos gerar cada 
vez mais adesão, afinal com 
o lançamento do Diga, nossa 
comunicação interna evoluiu, 
tornando-se uma via de mão 
dupla, muito mais pautada 
em integração e trocas”, diz 
Márcia.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 33/2021 PROCESSO 457/2021

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 aquisição 
parcelada de Gás de Cozinha P13 e 
P45 e Cota de Botijão P13 e P45 vazio 
para diversas secretarias pelo período 
de 12 (doze) meses, que do dia 08 de 
dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 
2022 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 10 de 
janeiro de 2022 às 08:05h (Horário de 
Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h 
do dia 10 de janeiro de 2022 (Horário de 
Brasília). Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, conforme 
disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, considerando as justificativas constantes 
nos autos do presente processo, o ato de inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição de Vale 
Transportes para os Servidores através das empresas:
Processo 459/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 460/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 461/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 462/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 463/2021
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 464/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 465/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 466/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 467/2021
Empresa: Consórcio 123 São José Passes ME CNPJ 10.295.212/0001-05
Processo 468/2021
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 469/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 470/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Data da assinatura: 06/12/2021

Prefeito Sylvio Ballerini

CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SELECIONADAS – 
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

O Município de Lorena/SP convoca as OSCs abaixo relacionadas para comparecerem no Núcleo de 
Apoio ao Terceiro Setor, situado na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Olaria, Lorena/SP, no 
prazo de 15 dias, contados da data desta publicação, para apresentarem a documentação relacionada 
no item 9.2 do Edital de Chamamento Público nº 03/2021, Proteção Social Básica: LICEU CORAÇÃO 
DE JESUS CEDESP, CNPJ 60.463.072/0003-69; INSTITUTO DIALOGARE, CNPJ 17.257.786/0001-20; 
CENTRO SOCIAL MARIA RITA PERILLIER CEMARI, CNPJ 48.556.260/0005-06; SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS SOS, CNPJ 51.783.850/0001-44; ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE LORENA APAE, CNPJ 51.785.590/0001-46. Informações (12) 3185-3015, das 9h às 16h.

CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SELECIONADAS – 
CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

O Município de Lorena/SP convoca as OSCs abaixo relacionadas para comparecerem no Núcleo de 
Apoio ao Terceiro Setor, situado na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Olaria, Lorena/SP, no 
prazo de 15 dias, contados da data desta publicação, para apresentarem a documentação relacionada 
no item 9.2 do Edital de Chamamento Público nº 04/2021, Proteção Social Especial: ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LORENA - APAE, CNPJ 51.785.590/0001-46; INSTITUTO 
DIALOGARE, CNPJ 17.257.786/0001-20; ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ 35.797.364/0031-44. 
Informações (12) 3185-3015, das 9h às 16h.

CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SELECIONADAS – 
CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

O Município de Lorena/SP convoca as OSCs abaixo relacionadas para comparecerem no Núcleo de 
Apoio ao Terceiro Setor, situado na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Olaria, Lorena/SP, no 
prazo de 15 dias, contados da data desta publicação, para apresentarem a documentação relacionada 
no item 9.2 do Edital de Chamamento Público nº 05/2021, Proteção Social Especial: ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LORENA - APAE, CNPJ 51.785.590/0001-46; OSC 
MARIA DE NAZARETH, CNPJ 51.783.728/0001-78; VILA VICENTINA DA SAGRADA FAMÍLIA, CNPJ 
65.043.325/0001-05; VILA VICENTINA DE LORENA, CNPJ 46.694.782/0001-07; ALDEIAS INFANTIS 
SOS BRASIL, CNPJ 35.797.364/0031-44; ASSOCIAÇÃO AMANDO O PRÓXIMO – AAP, CNPJ 
15.585.000/0001-78. Informações (12) 3185-3015, das 9h às 16h.

HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 04/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

O Município de Lorena/SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento 
do Chamamento Público acima referido, cujo objeto é a celebração de Termo de Colaboração com 
Organizações da Sociedade Civil, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA o resultado final e as OSCs 
classificadas: Serviço Não Tipificado de Atendimento Integral a Pessoas com Deficiência Intelectual 
e Múltiplas Acima de 30 anos: Única proposta - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Lorena – APAE, proposta no valor de R$ 22.202,40 (vinte e dois mil e duzentos e dois reais e quarenta 
centavos); Serviço Não Tipificado de Atendimento ao Autista: Única proposta - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lorena – APAE, proposta no valor de R$ 56.160,00 (cinquenta e seis 
mil e cento e sessenta reais); Serviço De Complementariedade Ao Atendimento A Adolescentes Em 
Cumprimento De Medida Socioeducativa Em Meio Aberto: Única proposta - Instituto Dialogare, proposta 
no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais); Serviço Não Tipificado De Apoio E Orientaçao 
Familiar: Única proposta - Aldeias Infantis SOS Brasil, proposta no valor de R$ 151.250,00 (cento e 
cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta reais).

HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 05/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

O Município de Lorena/SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento 
do Chamamento Público acima referido, cujo objeto é a celebração de Termo de Colaboração com 
Organizações da Sociedade Civil, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA o resultado final e as OSCs 
classificadas: Serviço De Acolhimento Institucional Para Jovens E Adultos Com Deficiência Intelectual: 
Única proposta - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena – APAE, proposta no valor 
de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Serviço de Acolhimento de Idosos: 1ª colocada – 
Vila Vicentina Sagrada Família, proposta no valor de R$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil 
e oitocentos reais), 2ª colocada - Vila Vicentina de Lorena, com proposta no valor de R$ 288.000,00 
(duzentos e oitenta e oito mil reais), 3ª colocada - OSC Maria de Nazareth, proposta no valor de R$ 
192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais); Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente – 
Modalidade Casa Lar: Única proposta - Aldeias Infantis SOS Brasil, proposta no valor de R$ 1.008.000,00 
(um milhão e oito mil reais); Serviço Não Tipificado de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua: 
Única proposta - Associação Amando o Próximo – AAP, proposta no valor de R$ 319.680,00 (trezentos 
e dezenove mil e seiscentos e oitenta reais).

HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
O Município de Lorena/SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento 
do Chamamento Público acima referido, cujo objeto é a celebração de Termo de Colaboração com 
Organizações da Sociedade Civil, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA o resultado final e as OSCs 
classificadas: Serviço De Acolhimento Institucional Para Jovens E Adultos Com Deficiência Intelectual: 
Única proposta - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena – APAE, proposta no valor 
de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Serviço de Acolhimento de Idosos: 1ª colocada – 
Vila Vicentina Sagrada Família, proposta no valor de R$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil 
e oitocentos reais), 2ª colocada - Vila Vicentina de Lorena, com proposta no valor de R$ 288.000,00 
(duzentos e oitenta e oito mil reais), 3ª colocada - OSC Maria de Nazareth, proposta no valor de R$ 
192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais); Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente – 
Modalidade Casa Lar: Única proposta - Aldeias Infantis SOS Brasil, proposta no valor de R$ 1.008.000,00 
(um milhão e oito mil reais); Serviço Não Tipificado de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua: 
Única proposta - Associação Amando o Próximo – AAP, proposta no valor de R$ 319.680,00 (trezentos 
e dezenove mil e seiscentos e oitenta reais).

HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 03/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

O Município de Lorena/SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento 
do Chamamento Público acima referido, cujo objeto é a celebração de Termo de Colaboração com 
Organizações da Sociedade Civil, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA o resultado final e as OSCs 
classificadas: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários: 1ª 
colocada - Liceu Coração de Jesus, proposta no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil 
reais), 2ª colocada – Instituto Dialogare, proposta no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil 
reais), 3ª colocada - Centro Social Maria Rita Perillier – CEMARI, proposta no valor de R$ 124.800,00 
(cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais), 4ª colocada - Serviço de Obras Sociais – SOS, proposta 
no valor de R$ 67.260,00 (sessenta e sete mil e duzentos e sessenta reais), 5ª colocada - Serviço de 
Obras Sociais – SOS, proposta no valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais); Serviço Não 
Tipificado em Complementariedade ao PAIF: 1ª colocada - Liceu Coração de Jesus, proposta no valor 
de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais), 2ª colocada - Liceu Coração de Jesus, proposta no 
valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), 3ª colocada - Serviço de Obras Sociais 
– SOS, proposta no valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) - Desclassificada; Serviço 
Não Tipificado de Atendimento Integral a Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltiplas: Única 
proposta - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena – APAE, no valor de R$ 372.000,00 
(trezentos setenta e dois mil reais).

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SOBRE O RESULTADO PRELIMINAR E DECISÃO RECURSAL 
PROFERIDA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dentro do prazo de interposição de recursos previsto no Edital de Chamamento Público 03/21, foi 
apresentado, pela OSC Serviço de Obras Sociais – SOS, recurso em relação ao Serviço Não Tipificado 
em Complementariedade ao PAIF, no qual essa ocupou a posição de 3ª colocada, sendo desclassificada. 
Foi realizado julgamento do recurso apresentado pela Comissão de Seleção de Propostas das Parcerias 
instituída pela Portaria nº 22.265/2021, que reavaliou e alterou a pontuação da Instituição quanto ao 
item (E) Capacidade técnico-operacional, totalizando 6,0 pontos como Resultado Final, e permanecendo 
a colocação de 3ª colocada.

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVÊNIO Nº 02/2021 - APAE 
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Lorena – APAE, CNPJ 51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria de Saúde, 
celebram o Termo Aditivo 01 ao Convênio 02/21, que altera a conta bancária para recebimento dos 
recursos da parceria Projeto de Estimulação Precoce. Data de assinatura: 10/12/2021.

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO CONVÊNIO Nº 03 AO 
CONVÊNIO 04/2018

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 
47.563.739/0001-75, e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais 
d e  L o r e n a  –  A PA E ,  C N P J  n º 
51.785.590/0001-46, por meio da 
Secretaria de Saúde, celebram o Termo 
Aditivo 03 ao Convênio 04/2018, onde 
prorroga a vigência do Convênio nº 
04/2018, que versa sobre o atendimento 
clínico para crianças, adolescentes, 
jovens e adultos com Transtorno do 
Espectro Autista do município de Lorena, 
pelo período de 12 meses. Data de 
assinatura: 10/12/2021.
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Agente da Vigilância Epidemiológica faz visita a morador em trabalho para chegar à nova ADL, focando 2022

Nova análise de densidade larvária 
rastreia risco da dengue na RMVale
Cidades da região intensificam ações contra avanço do mosquito transmissor; 
estudo viabiliza medidas de prevenção e contenção da doença no próximo ano

Buscando garantir a pre-
venção e contenção de uma 
possível epidemia no próxi-
mo ano, cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te) realizam novas edições da 
ADL (Análise de Densidade 
Larvária) para identificar a 
proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti. Guaratinguetá 
e Aparecida apresentam alto 
índice, o que representa risco 
de epidemia.

A chegada do período chu-
voso acende o alerta para o 
risco de elevação dos casos 
de dengue. As cidades já se 
preparam para o enfren-
tamento ao Aedes. Em Pin-
damonhangaba, a análise 
realizada em outubro apre-
sentou 0,4% de proliferação, 
dado satisfatório, conforme o 
parâmetro do Ministério da 
Saúde. Aparecida registrou 
3,1%, o que indica estado 
de alerta das autoridades 
municipais. Segundo a pasta 
responsável, os bairros com 
maior número de infestação 
são Santa Rita, Itaguaçu e 
Vila Mariana.

Bruna Silva
RMVale

Situação semelhante é ob-
servada em Guaratinguetá, 
onde o IB (Índice Breteau) 
apontou 4,2%, isso é, a cada 
cem imóveis analisados, ao 
menos quatro apresentaram 
larvas do mosquito da den-
gue. O IPP (Índice de Infes-
tação Predial), que apresenta 
a relação de residências po-
sitivas para larvas do Aedes 
chegou a 3,4%, indicando que 
a cada cem imóveis visitados, 
cerca de três possuem cria-
douros. A cidade já planeja 
intensificação das ações em 
ao menos duas áreas críticas 
com o apoio do Catabagulho, 
além de medidas de controle 
de criadouros e nebulização.

Em Cruzeiro, os dados 
também seguem em alta, 
em cerca de 2,4%. Já em 
Caraguatatuba, a pesquisa 
apontou que a taxa de infes-
tação do mosquito é de 1,7%. 
A área um, que corresponde 
a região norte, próximo ao 
bairro Tabatinga, obteve o 
maior índice de infestação, 
cerca de 2,3%.

Para evitar o cenário epidê-
mico em 2022, a secretaria 
de Saúde tem realizado vis-
torias periódicas e bloqueios 
mecânicos. Os agentes do 
CCZ (Centro de Controle 

de Zoonoses) ainda estão 
percorrendo as ruas para 
a realização da última ADL 
do ano.

Embora não tenha aponta-

do os números da densidade 
larvária, Ubatuba totalizou, 
somente em 2021, mais de 
3,5 mil casos de dengue.

O Jornal Atos buscou 

dados dos municípios de 
Potim e São Sebastião sobre 
a dengue, mas até o fecha-
mento desta matéria não 
obteve retorno.

Fotos: Reprodução PMS

Prefeitura anuncia “Vale Gás municipal” e 
distribui botijões a famílias carentes em Canas
Benefício exige atualização cadastral por bimestre; projeto tem R$56 mil de investimento inicial

Rafaela Lourenço
Canas

Buscando reforçar o auxí-
lio às famílias em situação 
de vulnerabilidade social, 
a Prefeitura de Canas criou 
um projeto semelhante ao 
do Governo do Estado de São 
Paulo, Vale Gás. Com cerca 
de R$ 56 mil, o Município 
deu início a distribuição de 
botijões de gás por mês. O 
benefício deve durar um ano.

Além de ser contemplada 
pelo programa estadual que 
estipula requisitos, como 
beneficiários do extinto 
Bolsa Família serem inap-
tos as parcelas bimestrais 
de R$ 100, Canas aprovou 
na Câmara, há cerca de 
três meses, um programa 
municipal que, ao invés dos 
valores, são distribuídos os 
botijões às famílias.

De acordo com a prefeita 
Silvana Zanin (PDT), o pro-
jeto pode entregar até cin-

quenta botijões por mês às 
famílias que não recebem as 
parcelas do Estado. A inten-
ção é ampliar o atendimento 
social na cidade, abrangen-
do novos beneficiários.

Entre os requisitos está a 
renda per capita de até meio 
salário mínimo vigente. 
“Esteja com a Assistência 
Social, atualize a sua ficha 
sempre para que a Prefei-
tura esteja acompanhando 
as famílias nas necessidades 
variadas, e ali faz a sua ins-

crição”. Silvana explicou ain-
da que em novembro foram 
distribuídas cerca de trinta 
unidades, e dezembro será o 
primeiro mês completo das 
entregas.

Os interessados, além 
de manterem o CadÚnico 
(Cadastro Único) atuali-
zado, devem solicitar o 
serviço presencialmente na 
secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, de 
segunda à sexta-feira, das 
9h às 11h e das 13h às 16h, 

apresentando os documen-
tos RG, CPF, comprovante 
de residência, título de 
eleitor, carteira de trabalho, 
declaração de renda (retirar 
no Social), certidão de ca-
samento, certidão de nasci-
mento dos filhos (caso não 
tenham RG) e comprovante 
de escolaridade.

De acordo com o Municí-
pio, é obrigatório o preen-
chimento de um cadastro a 
cada dois meses solicitando 
o benefício.

Após o impedimento de-
vido às restrições impostas 
pela pandemia do novo co-
ronavírus, os atendimentos 
presenciais dos cartórios 
eleitorais foram retoma-
dos. O TRE (Tribunal de 
Regional Eleitoral) de São 
Paulo aposta na retomada 
gradativa para garantir 
assistência, a dez meses 
das eleições de 2022.

Para ser atendido, o elei-
tor deve realizar, obrigato-
riamente, o agendamento 
prévio por meio da pla-
taforma JE Digital, dispo-
nível no site do TRE-SP, 
localizado em “Serviço 
ao eleitor - Atendimento 
Virtual”, ou ligando para 
o número 148.

Mesmo com o fim das 
restrições no Estado, a 
coleta de biometria e a 
realização da fotografia 
para o título permanecem 
suspensas, como medida 
de prevenção ao Covid-19.

Ao eleitor, que pretende 
realizar o pagamento de 
multas por ausência nas 
últimas eleições, o TRE-SP 
está disponibilizando duas 
formas de pagamento rea-
lizadas diretamente no site 
da Justiça Eleitoral, por 
meio do PagTesouro, uma 
plataforma de recolhimen-
to de valores ao Tesouro 
Nacional.

Ao acessar a página, o 
eleitor clica em atendimen-
to online e depois multas 
– eleitor em débito e em 
quitação de multa. Neste 
caso, é necessário realizar 
a consulta de débitos inse-
rindo os seus dados. Caso 
tenha débito, o sistema 
disponibilizará, além da 
opção “emitir GRU” para 
impressão da Guia de Reco-
lhimento à União simples 
e pagamento exclusivo no 
Banco do Brasil, a opção 
pagar. Ao clicar nessa op-
ção, será direcionado para 
o fluxo de pagamento ins-
tantâneo via Pix ou cartão 
de crédito. Então, basta se-
guir as orientações em tela 
para efetuar o pagamento.

Quem optar por pagar 
via Pix poderá receber a 
chave de pagamento por 
meio de QR Code, com 
validade de 24 horas. O 
pagamento por cartão de 
crédito será intermediado 
pelos aplicativos PicPay e 
Mercado Pago.

O eleitor que optar pelo 
cartão deve ficar atento à 
cobrança da taxa de inter-
mediação, que é de 2,99%. 
Após efetuar o pagamento, 
a quitação da multa deverá 
ser processada no sistema 
da Justiça Eleitoral.

Da Redação
RMVale

Atendimento 
presencial
é retomado
em cartórios

Tropas brasileiras e norte-americanas seguem 
com exercícios militares pelas cidades da região
Iniciada em Lorena, Core 21 reúne cerca de mil soldados de Brasil e Estados Unidos para ação aeromóvel

Soldados lorenenses do 5º BIL se juntam à tropa norte-americana para ações e trocas de experiências

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Pela primeira vez na Amé-
rica Latina, tropas ameri-
canas realizam exercício 
conjunto a brasileiros. Para 
compartilhar experiências 

de campo, cerca de mil 
militares do 5º BIL (Bata-
lhão de Infantaria Leve) e 
americanos da 101ª Divisão 
de Infantaria Aeromóvel 
iniciaram a operação Core 
21 ‘Combined Operations 
and Rotation Exercises’ 
(Operações Combinadas e 

Exercícios de Rotação), em 
Lorena. As atividades se-
guem em Cachoeira Paulista 
e Resende/RJ.

A Core 21, que simula uma 
invasão aérea, conta com 
750 militares do 5º BIL e 
240 norte-americanos de 
um dos maiores agrupamen-

tos com cem aeronaves e 
um efetivo de aproximada-
mente trinta mil homens e 
mulheres. As preparações 
iniciaram na última semana 
no quartel e pelas ruas de 
Lorena. Já a cerimônia ofi-
cial foi realizada no 5º BIL, 
na última segunda-feira (6) 
e no dia seguinte, os traba-
lhos seguiram para Cacho-
eira Paulista, com ações no 
Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais).

Durante dez dias, os exer-
cícios, de forma estratégi-
ca, serão realizados com 
helicópteros armados e 
blindados leves utilizando 
recursos tecnológicos avan-
çados além de computado-
res portáteis. 

Segundo o comandante 
militar do Sudeste, general 
Tomás Miguel Miné Ribeiro 
Paiva, o trabalho conjunto 
segue uma tendência histó-
rica dos exércitos em apoios 
e compartilhamentos. “A 
interoperabilidade entre 
Brasil e Estados Unidos co-
meçou na Segunda Guerra 
Mundial. Hoje, nós temos 
tendências mundiais, nos 
conflitos modernos. Uma 
delas é operar com várias 
agências no campo de bata-

lha. Outras delas é trabalhar 
de maneira combinada, de 
maneira multinacional”, 
salientou.

O comandante ainda re-
lembrou operações como 
as missões de paz da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) no Haiti “e essa 
tropa do 5º Batalhão de 
Infantaria foi a que mais 
perdeu companheiros no 
terremoto”.

Para o major general Wi-
lian Thigpen, comandante 
do Exército Sul dos Estados 
Unidos, que salientou o 
planejamento desta ação 
há dois anos, o treinamento 
deve trazer benefícios para 
os países e exércitos parti-
cipantes. “Isso aumenta a 
camaradagem e a interope-
rabilidade das duas Forças. 
Nessa oportunidade, nós 
pudemos ver que esses sol-
dados estão aptos e prontos 
para atuar. Este ano, nós 
estamos aqui e, no ano que 
vem, a tropa brasileira vai 
aos Estados Unidos para 
seguir nesse intercâmbio 
no nosso Centro de Treina-
mento”.

No Brasil, a operação 
segue até a próxima quin-
ta-feira (16).
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Um ano de SociAtos!! Nada 
melhor que uma edição com 
mulheres incríveis, que fazem a 
diferença! 

#EdiçãoEspecialMulher 

Valéria Fortes é graduada em direito, 
geografia, história e pedagogia. São 32 anos 
dedicados à Educação.

"Nenhum país consegue realmente florescer se abafar o potencial feminino. Afinal, 
dessa maneira ele está se privando da contribuição de metade dos cidadãos."

Michelle Obama

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??
Mande para nós, hoje mesmo!!

Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com 
#táComigo?

Nós, Cassia e Vanessa, somos donas da loja 
Inovação Store, que fica na rua Comendador 
Custódio Vieira, 115, Centro. Trabalhamos com 
a numeração 38 ao 42 e principalmente com a 
moda Plus Size, uma categoria que muitas vezes 
é deixada de lado. Nossa loja é diferenciada por 
garantir caimento, qualidade, modernidade, 
exclusidade e, claro, muito amor naquilo que 
fazemos!

   Letícia Aquino, es-posa, mãe e empreendedora. A Nova Ótica sempre foi tradicional na cidade de Lo-rena, que era de meu sogro mas hoje, com meu marido, ingressei no comércio e abri-mos nossa loja: A Nova Ótica (loja 2). Amo o que faço e sou grata porque temos muitos clientes que hoje são amigos, o que nos motiva, principalmente em “fases ruins” seguirmos com fé, e muita vontade de vencer e melhorar ainda mais.

Sou Flávia Faria, sou proprietária do showroom Bellas Coisas, que fica na Av Godoy Neto, 113. Vendo roupas Midsize (tamanhos do 40 ao 50) com preços exce-lentes e ótima qualidade! Entrem em con-tato comigo pelo WhatsApp 98273-3143 ou pelo nosso Instagram @bellascoisas1! Será um prazer receber e atender vocês! Faça seu fim de ano muito especial!!!

  Sou Dalva Silva. É com enorme alegria 
que estamos juntos pra celebrar mais um 
Natal, totalizando 16 natais prestando 
serviço nesta cidade que me acolheu tão 
bem e fez Dalva Hair construir satisfação 
uma história de muito amor e carinho 
com suas clientes, ainda temos alguns 
horários disponíveis, consulte pelo What-
sApp (12)9887058850.

   Nós somos Flávia Sperancini e Fabiana 

Tereré, artesãs e proprietárias da CRIATIX Loja 

Colaborativa. Apoiamos o trabalho de artesãos 

e pequenos empresários da região toda. Uma 

loja super completa, onde você encontra pre-

sentes para toda a família: artesanatos, vestuário, 

acessórios, decoração, cosméticos veganos e 

muito mais. Venha nos conhecer: Rua Godoy 

Neto,392, Centro de Lorena.  Temos tudo para 

fazer seu Natal incrível!

   Há muitos anos buscando 

transformar vidas de mulheres 

através de lindas roupas, aces-

sórios maravilhosos, de cores 

vibrantes e neutras, de muitos 

estilos, do jeito que cada pessoa 

sonha. Sou Sylvia Gusses, da 

LovKauai. Faça seu fim de ano 

ser delicioso e lindo... venha co-

nosco. Espero por vocês, minhas 

lindas!

  Mariane Aya, proprietá-ria da AYA, empresaria há 8 anos. Estamos muito ansiosos por esse Natal. Passamos por muitas dificuldades no último ano.  Neste ano, espero que tenhamos um Natal em família e confiantes, ao mesmo tempo, boas vendas neste Natal, que será de suma importância para entrarmos em 2022 com um pouco mais de esperança. Ve-nham conhecer nossos calçados, bolsas, nossa alegria e o bem querer por todos vocês!

Nós somos da *Alecrim Dourado Temperos* 

e Conservas, de Guaratinguetá.  Não viemos 

apenas como meio de sustento, mas sim para 

fazer a diferença na vida e na mesa das pessoas. 

Esse é o nosso lema: Com amor e respeito fazendo 

a diferença para servir os melhores temperos, 

conservas, patês e massas. Estamos com agenda 

aberta para seus pedidos. Fora que temos para o 

Natal, mini kits com nossos produtos, para você 

cliente presentear seus amigos e ter em sua ceia.

Contato *Amanda* 12 981880663/ *Adriana* 

12 974082439

Somos proprietárias da loja Claudia Modas. Trabalha-mos com moda Plus Size (44 ao 52). Nossos modelos são pensados para você mulher moderna que não abre mais do conforto e elegância. Será um prazer recebê-las para as compras de final de ano. Nossas redes sociais: @clau-diamofas_plus. Whatsapp 12981295447. Um beijo... Cláudia e Ângela.

     Temos as mais lindas 

peças para deixar você mais 

bonita ainda em todas as oca-

siões, principalmente neste 

fim de ano. Colares, anéis, 

pulseiras, tudo de bom gosto 

e diferenciado. Semijóias in-

críveis!! Venha fazer parte de 

nossa família da Iris Palma 

Folheado. Será um prazer 

recebê-los!! Nosso contato: 

12.991511840

     Sou Priscila Reis, pro-

prietária da Esfinge Lingeries. 

Você precisa conhecer! É a 

loja de lingeries mais char-

mosa de Guaratinguetá e 

região, onde encontrará as 

melhores marcas, do sensual 

ao básico. Esfinge Lingeries. 

Fica na Rua Domingos Ro-

drigues Alves, 381, Centro, 

Guaratinguetá. Seja e faça um 

diferencial... venha conhecer 

lindas peças!!


