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O presidente da Câmara de Guaratinguetá, Arilson Santos, que encaminhou nova verba após polêmica entre poderes por verba para a saúde

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

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

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

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

A devolução ocorre duas 
semanas após o presidente 
da Câmara criticar publica-
mente o remanejamento de 
R$ 200 mil (citados acima) 
oriundos de emenda parla-
mentar do deputado esta-
dual Estavam Galvão (DEM), 
que teriam como destino a 
reforma dessa unidade de 
saúde. Na ocasião o recur-
so teria sido encaminhado 
para outro posto de saúde, 
do Jardim Esperança. Nesta 
semana, Arilson confirmou 
que foi à secretaria e aca-
bou informado que houve 
um equívoco e a verba não 
foi remanejada. “Na última 
terça-feira, nós tivemos uma 
reunião com a subsecretá-
ria de Saúde, onde houve 
erro de comunicação e eles 
(secretaria municipal de 
Saúde) acharam essa verba 
de R$ 200 mil que não foi 
remetida ao posto do Jardim 
Esperança. Esses R$ 200 mil 
retornaram para o posto do 
Campinho, só que serve só 
para reforma. Com esses 
R$ 300 mil vai dar para 
fazer (ampliação), soma-se 
R$ 500 mil para reforma e 
ampliação”, citou.

O recurso obtido através 
de emenda parlamentar, 
segundo o presidente da 
Casa, não pode ser investido 
na ampliação da unidade de 
saúde e deve ser usado para 
reparos e reforma. Ainda 
segundo o vereador, o local 
precisa de expansão devido 
ao aumento populacional da 
região atendida.
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Valor representa fatia de economia do duodécimo, já devolvido ao Executivo neste ano

Câmara de Pinda aprova Sistema Único de Assistência Social
Proposta regulamenta novo sistema da pasta e promete colaborar por recursos para ampliar auxílio a público mais vulnerável

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

Implantado em todo o Bra-
sil há 16 anos, o Suas precisa 
passar por processo de re-
gularização e adequação na 
realidade de cada município. 
A prefeitura destacou que 
Pindamonhangaba é uma 
das primeiras da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) a aprovarem a nova 
lei, que busca regulamentar 
e efetivar as ações de assis-
tência social em um sistema 
único que visa integração e 
participação. A cidade tem 
recebido nos últimos quatro 
anos avanços no setor, como 
a criação da secretaria de 
Assistência Social, descen-
tralização e inauguração da 
sede do Cadastro Único para 
o Bolsa Família e a revitali-
zação e reorganização dos 
Cras (Centros de Referência 
em Assistência Social).

Com a aprovação dos ve-
readores, todos os usuários 
do Cras, Creas (Centro de 

Referência Especializada 
em Assistência Social) e pro-
gramas de transferência de 
renda possuem agora uma lei 
que assegura os seus direitos. 
“O Suas regulamenta o que 
já existe e garante o avan-
ço, pois assim poderemos 
buscar recursos federais e 
estaduais de forma integrada 
e participativa (...). Tivemos 
dois ganhos, o primeiro a 
criação da nossa secretaria 
de Assistência Social e agora 
a aprovação do Suas, que ra-
tifica nossas ações”, explicou 
a secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda.

Cravi – A Câmara liberou 
ainda a abertura de um cré-
dito adicional de R$ 310 
mil para a implantação do 
Cravi (Cento de Referência à 
Vítimas de Violência). A ação 
ocorre em parceria entre o 
Município, Ministério Público 
e Governo do Estado. O local 
contará com atendimento 
psicológico, social, além de 
servir como meio da rede de 
apoio às vítimas de violência. 
A expectativa é que o espaço 
atenda, também, pessoas 
que foram expostas a crimes 
como feminicídio.

Foto: Reprodução PMP

Atendimento ao morador em situação de rua, no Centro de Pindamonhangaba; Câmara vota por Suas
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ACONTECEU!

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

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

O problema residia no financia-
mento deste programa.

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

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

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

Em caso de derrota procure o novo 
presidente!

A primeira irresponsabilidade.
A segunda irresponsabilidade foi 

furar o teto de gastos que o Centrão 
prontamente resolveu!

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

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

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

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

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

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

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

fiscais.
Minha impressão, estava sem ter o 

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

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

Um superministro sem experiên-
cia de setor público.

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

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

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

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

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

Saiu da universidade para o mer-
cado financeiro.

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

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

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

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

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

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

   Um superministro 
sem experiência de 

setor público

“Furar teto para 
ganhar eleição é 

irresponsabilidade 
com as futuras gerações.”

  Paulo Guedes, outubro de 2020.

O prefeito de Pinda, Isael Domingues, e o cantor sertanejo Chitãozinho acompanham apresentação da unidade habitacional

Cantor é parceiro da Exsa Urbanismo, responsável pelo 
empreendimento; mais de quatro mil postos de emprego

Com foco no desenvolvimento 
habitacional, Pindamonhangaba 
e a Exsa Urbanismo lançaram, na 
última quinta-feira (21), o Resi-
dencial Evidências. O local terá a 
construção de dois loteamentos 
fechados com mais de quinhentos 
lotes cada. O evento contou com a 
participação do cantor sertanejo 
Chitãozinho.

O empreendimento é resultado 
da parceria entre a dupla Chi-
tãozinho e Xororó e a iniciativa 
privada. O residencial ficará na 
região oeste de Pindamonhan-
gaba, próximo ao Loteamento 
Residencial Village Splendore, 
também implantado pela Exsa 
Urbanismo. É esperado que cada 
loteamento tenha cerca de 550 
áreas disponíveis para aquisição. 

De acordo com o projeto, a 
intenção é integrar cidade e 
natureza, a fim de proporcionar 
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aos moradores segurança, como-
didade e sofisticação. Segundo 
os responsáveis pela empresa, o 
projeto foi iniciado em Indaiatuba 
e, atualmente, está Camaçari-BA. 
É esperado que sejam lançados 
mais dois loteamentos no próximo 
ano, o Jardim Paiol e o Residencial 
Visconde da Palmeira.

O novo empreendimento deve 
gerar cerca de 4,5 mil novos pos-
tos de trabalho de Pindamonhan-
gaba. “São muitos empregos ge-
rados em várias áreas, sobretudo 
na construção civil, porque é um 
setor que está aquecido. Temos 
em pauta outros empreendimen-
tos dessa natureza e que deve fo-
mentar o segmento de empregos. 
Nós estamos dando abertura para 
compensar a defasagem que as 
pessoas ficaram desempregadas 
pela pandemia. Nossa cidade não 
sofreu tanto, se comparado com 
outras cidades, mas ainda temos 
um gargalo que é a diminuição 
de acesso a empregos. O em-
preendimento vem fechar essa 

Pinda recebe “Residencial 
Evidências”, com presença 
do sertanejo Chitãozinho

Fotos: Bruna Silva

úlcera”, afirmou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Ao Jornal Atos, Chitãozinho 
ressaltou que a idealização do 
projeto ocorre há cerca de sete 
anos e que apesar dos trâmites 
burocráticos lentos, o público e 
os fãs terão acesso à moradia de 
qualidade e segurança num local 
aconchegante. 

Doação – Um violão do cantor 
setanejo foi doado pelo músico ao 
Fundo Social de Solidariedade da 
cidade. A expectativa é que o ins-
trumento seja colocado em leilão 
para arrecadação de fundos para 
a entidade, com foco nas famílias 
que vivem em vulnerabilidade 
social.

“Foi uma grande surpresa para 
nós quando descobrimos que 
íamos ganhar um violão autogra-
fado pelo Chitãozinho. Pensamos 
em leiloar e fazer um grande leilão 
junto a uma ação significativa”, 
garantiu a presidente da insti-
tuição e primeira-dama, Cláudia 
Domingues.
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Sustentabilidade e seu impacto 
no desenvolvimento das cidades 

A educação é a base de 
qualquer desenvolvimento. 
Quando se trata do meio 
ambiente não é diferente, 
tanto é que algumas áreas 
de conhecimento têm cres-
cido e aprimorado o olhar 
das pessoas para o tema da 
Sustentabilidade. 

Com o progresso econômi-
co, o consumo tem aumenta-
do e assim o desequilíbrio na 
natureza, devido ao excesso 
de lixo e de poluição, além do 
uso indiscriminado dos re-

Da Redação
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cursos naturais disponíveis, 
por exemplo, a água. 

De acordo com Sergio 
Bovo: “É preciso ter uso 
consciente da água, acres-
cida do estabelecimento de 
estratégias quanto ao reuso 
nas atividades cotidianas. O 
consumo sustentável é saber 
utilizar os recursos naturais 
para satisfazer as nossas 
necessidades, sem compro-
meter gerações futuras”, 
completa o diretor operacio-
nal da Águas Piquete.  

Portanto, mudanças com-
portamentais, é o caminho 
para gerar uma sociedade 

O que os pequenos municípios podem auxiliar para um mundo melhor 
mais atenta em oferecer o 
seu melhor ao planeta. 

Com isso, iniciativas devem 
estar alinhadas com práticas 
de reciclagem, refloresta-
mento, utilização de energias 
renováveis e reutilização 
de água. Assim como man-
ter uma cidade arborizada, 
desempenhando funções 
vitais como o controle da 
temperatura, aumento da 
umidade do ar, qualidade 
dos mananciais, controle 
de erosão e manutenção da 
biodiversidade.  

As pequenas cidades au-
xiliam na sustentabilidade 

com atitudes como: plantio 
de árvores, diminuição do 
uso do carro, uso responsá-
vel da água, economia local, 
desenvolvimento de hortas 
orgânicas, reciclagem, dentre 
outras.  

Ainda segundo Bovo, “a 
Águas Piquete tem aumen-
tado a produtividade das 
atividades desenvolvidas, 
mantendo a qualidade dos 
serviços por meio de uma 
gestão estratégica eficiente e 
uma boa comunicação com a 
comunidade local, alertando 
quanto ao consumo conscien-
te e o papel do cidadão”.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 51/21 - PROCESSO 324 e 325/21 SUP – 6581 e 6582/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de seguro veicular para o veículo VW/15.190, placa DKI 0091, 
DOBLO ESSENCE 7L E, placa GIQ1F33 e DOBLO ESSENCE 7L E, placa FPB7F29, da 
Secretaria de Educação.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 3.684,87 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e 
sete centavos)
VIGÊNCIA: das 24 horas do dia 24/09/2021 às 24 horas do dia 24/09/2022
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 53/21 - PROCESSO 384/21 SUP – 7285/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de testes de controle de 
qualidade e laudo radio métrico dos aparelhos de RX odontológico do CEO I e II, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: PROTERAD RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA
CNPJ: 31.607.683/0001-73
VALOR TOTAL: R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 PROC. Nº 269/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Atenção 
Básica, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
Contratada: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI EPP
CNPJ: 27.600.270/0001-90
Vencedora dos itens: 56,70,114,162,168,172,204,208,286,312
Valor total: R$ 44.703,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e tres reais)
Contratada: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 14.112.327/0001-60
Vencedora dos itens: 35
Valor total: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 PROC. Nº 259/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material elétrico para manutenção 
dos próprios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o 
Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver 
necessidade.
CONTRATADA: ELETROGUARÁ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CNPJ: 09.421.080/0001-23
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,5 a 8,49 a 52,61,62,99,100,183,184,229,230,243,24
4,265,318,
319,326,327,336 a 339,342,343,350,351,368,369,382,383
VALOR TOTAL: R$ 237.174,70 (duzentos e trinta e sete mil, cento e setenta e quatro 
reais e setenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 PROC. Nº 339/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças e acessórios para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 
de Lorena, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a 
Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
EIRELI - CNPJ: 11.371.179/0001-00
Vencedora dos itens: 16,18,21 a 25,53,54,55,58 a 64
Valor total: R$ 295.400,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais)
Vigência: 12 (doze) meses
Contratada: VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP
CNPJ: 16.722.128/0001-07
Vencedora dos itens: 37,74,79,80
Valor total: R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais)
Vigência: 12 (doze) meses
Contratada: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 09.043.182/0001-52
Vencedora dos itens: 4,36,39,41,47,73
Valor total: R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais)
Vigência: 12 (doze) meses
Contratada: LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI EPP - CNPJ: 07.373.901/0001-25
Vencedora dos itens: 3,6,7,40,43,44,69,71
Valor total: R$ 135.200,00 (cento e trinta e cinco mil e duzentos reais)
Vigência: 12 (doze) meses
Contratada: FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP
CNPJ: 60.345.675/0001-02
Vencedora dos itens: 12,20,29,45,49,57,66
Valor total: R$ 146.225,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos e vinte e cinco reais)
Vigência: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Eletrônico nº 12/2021 – Processo nº 240/2021
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens 10, 29, 30, 51, 52, 60, 
82, 84, 88, 90, 91 e 92 do presente certame, cujo objeto é registro de preços para aquisição 
de Insulinas Análogas, medicamentos e demais objetos de ação judicial cadastrados na 
Assistência Farmacêutica, pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista o ocorrido 
conforme informado na Ata de sessão pública e relatórios do Pregão Eletrônico onde 
estes itens foram fracassados ou desertos.
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada 
à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.
DATA DA ASSINATURA: 27/10/2021

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 384/2021-SUP; 
7285/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada na execução de testes de controle de 
qualidade e laudo radio métrico dos aparelhos de RX odontológico do CEO I e II, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: PROTERAD RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA
CNPJ: 31.607.683/0001-73
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 37/2021 PROC. Nº 397/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 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 realizar-se às 09h30min do 
dia 19 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:

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021 PROC. Nº 398/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia de pavimentação em bloco sextavado de concreto em ruas do 
bairro vila rica e asfáltica em ruas do bairro do aterrado, município de Lorena/SP, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do 
dia 22 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.

Santa Casa de Aparecida prepara 
fechamento de leitos de UTI Covid
Queda de internações é motivo para encerramento de ala; 
enfermaria também tem planejado fechamento em novembro

A Santa Casa de Aparecida 
registra número baixo de 
pacientes internados nas alas 
de enfermaria e UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para pa-
cientes com sintomas ou diag-
nosticados com a Covid-19. De 
acordo com a administração 

Leandro Oliveira
Aparecida

do hospital, a baixa ocupação 
permite que o hospital feche, 
em novembro, boa parte dos 
leitos dos dois setores.

Diferente de 4 de agosto, 
quando o administrador Frei 
Bartolomeu Schulz acenou 
com a possibilidade de fechar 
leitos de UTI e a Santa Casa 
precisou manter as vagas 
abertas devido aumento do 
número de internados, dessa 

vez o fechamento passou pelo 
aval da DRS (Diretoria Regional 
de Saúde). Na UTI, cerca de 
60% dos leitos atuais devem 
ser fechados.

“Percebemos uma queda 
significativa, tanto no nú-
mero de procura por atendi-
mento como no número de 
internações. Podemos dizer 
que tivemos uma queda de 
60% na procura e nos atendi-

mentos nesse período de três 
semanas”, explicou Schultz, 
ao responder sobre a baixa 
necessidade de internação no 
hospital.

De acordo com o adminis-
trador, a DRS não autorizou 
o fechamento total da Ala 
Covid-19 pois a Santa Casa é, 
além de Aparecida, referência 
para Potim e Roseira. “Nossa 
conversa com a DRS é de 
não fechar totalmente, mas 
diminuir leitos, podendo ficar 
em novembro com entre três 
a quatro leitos de internação. 
Como a procura diminuiu bas-
tante, nós entendemos que é 
possível dar conta da demanda. 
Caso tenha mais pessoas, nós 
recorremos a Cross (Central de 
Regulação de Oferta de Servi-
ços de Saúde), haja vista que 
temos hospitais em Taubaté, 
Guará e Lorena com vagas 
disponíveis para UTI Covid”.

Dos 22 leitos atuais de enfer-
maria, o hospital deve manter 
sete exclusivos para pacien-
tes com Covid-19. Segundo 
Schultz, os leitos serão desti-
nados a pacientes de cirurgias 
eletivas e outras naturezas. 
Hoje, a Santa Casa tem apenas 
um paciente internado na en-
fermaria e dois na UTI covid.

O hospital vai manter todos 
os 10 leitos de UTI e 22 de 
enfermaria abertos até 31 de 
outubro.

Centro de Enfrentamento à Covid-19 de Aparecida; cidade anuncia fechamento de leitos para novembro

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Traficante é preso com mais de 
cem quilos de drogas em Lorena

Da Redação
Lorena

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

De acordo com a Polícia 

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

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

Em vistoria na residência, 

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

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

Da Redação
Lorena
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Lorena inicia obras no Solar Conde de 
Moreira Lima por estrutura bicentenária

Enquanto a restauração do 
Solar Conde de Moreira Lima 
não se concretiza, a Prefei-
tura de Lorena anunciou na 
última segunda-feira (25) 

Lucas Barbosa
Lorena

que promoverá ações para 
conter o avanço de danos no 
prédio histórico. Construído 
há quase dois séculos, o imó-
vel, popularmente conhecido 
como Casa da Cultura, está 
fechado para a visitação de-
vido a problemas estruturais. 

Em nota publicada na pá-

gina oficial da Prefeitura na 
rede social Facebook, a atual 
gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), revelou que será ini-
ciada, entre 15 e 30 dias, uma 
obra emergencial para tentar 
frear a deterioração do Solar, 
tombado como patrimônio 

histórico pelo Condephaat 
(Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico) 
em 1975.

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

Prefeitura anuncia trabalhos em prédio histórico, centro da cultura de Lorena; restauro segue sem data para início
de restauração do imóvel, 
o serviço de contenção de 
danos estruturais será execu-
tado pela equipe da secretaria 
de Obras e Planejamento Ur-
bano. A expectativa municipal 
é que a ação seja concluída 
em até sessenta dias.

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

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

Os trâmites burocráticos 
para a viabilização da restau-
ração imóvel foram iniciados 
pela antiga gestão municipal, 
comandada pelo ex-prefeito 
Fabio Marcondes (sem parti-
do), que solicitou em 2019 a 
autorização do Condephaat. 
Enquanto aguardavam a 
resposta do órgão estadual, o 
Executivo e a Fundação Olga 
de Sá apresentaram o proje-
to de adequação do prédio, 
elaborado pela Arquitetura 
Plena, durante um evento no 
Unifatea (Centro Universitá-
rio Teresa d'Ávila) no início 

de junho de 2019. No fim 
de julho, a administração de 
Marcondes investiu R$ 1,3 
milhão na compra do Solar 
junto à Santa Casa de Lorena. 
No fim de dezembro de 2020, 
o Condephaat aprovou a res-
tauração do prédio. 

Histórico – Localizado na 
região central de Lorena, 
o Solar Conde de Moreira 
Lima é um dos principais e 
mais antigos cartões postais 
da cidade. Construído em 
1832, o prédio foi a moradia 
oficial do conde Joaquim José 
Moreira Lima Júnior que 
recebeu no local a visita de 
grandes nomes da nobreza 
durante o século 19, como 
o Imperador Dom Pedro 2º, 
a Imperatriz Teresa Cristina 
e a Princesa Isabel. Após o 
falecimento do Conde, em 
1926, e a publicação de seu 
testamento, o espaço foi do-
ado à Santa Casa de Lorena. 
Com o passar das décadas, 
o Solar, que recebeu apenas 
uma reforma em 1876 e uma 
ampliação em 1880, teve 
diversas utilizações como Or-
fanato Santa Carlota, Ginásio 
Escolar Arnolfo de Azevedo, 
Instituto Santa Tereza e Co-
légio Sesi. 

Devido a seu projeto arqui-
tetônico de estilo neocolonial, 
o imóvel foi tombado como 
patrimônio histórico pelo 
Condephaat em 1975. No 
fim da década de 1970 o 
Solar passou a ser utilizado 
pela Prefeitura de Lorena, 
sediando a secretaria de 
Cultura e Turismo até 2020. 
Além de eventos e exposições 
de arte, o local, antes da pan-
demia da Covid-19, abrigava 
projetos musicais, artísticos 
e culturais. 

Foto: Lucas Barbosa

Prédio histórico, Solar Conde Moreira Lima é foco de obra para restauração; proposta da Prefeitura é alavancar o turísmo histórico na cidade


