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Dormitório de clínica clandestina

Lorena mantém atenção para período de chuvas 
com Plano Preventivo de Combate às Enchentes

Gabriel Mota 
Lorena 

Às vésperas do período 
de chuvas intensas, Lorena 
discute maneiras de inibir 
a formação de enchentes 
e reduzir os impactos. Du-
rante reunião no último 16, 
o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), secretários, o Corpo 

de Bombeiros e a Defesa Civil 
abordaram o Plano Preventi-
vo de Combate às Enchentes.

O conjunto de medidas 
estabelece os procedimentos 
que devem ser realizados 
diante cada situação e as 
responsabilidades de cada 
setor envolvido para di-
minuir os danos causados 
pelas chuvas. O plano será 
coordenado pela Defesa Civil 

e estará em vigor entre os 
dias 1 de dezembro e 31 de 
março. “Envolve a secretaria 
de Saúde com a Vigilância 
Sanitária, a secretaria de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social, caso aconteça o pior; 
agentes de trânsito... Espera-
mos que não aconteça, mas 
se algo de ruim acontecer, 
as secretarias já estão to-
das orientadas, o prefeito 

também está sabendo de 
tudo que está acontecendo”, 
contou o diretor da Defesa 
Civil, Samuel de Melo.

Também há um critério 
para definir os pontos de 
maior atenção neste período 
de chuvas fortes que envolve 
o histórico do município. 
“A gente pega o histórico 
dos últimos anos. O  pior 
foi 2015, em que famílias 

precisaram ser abrigadas 
no CSU. No ano passado, os 
bairros que mais sofreram 
foram Olaria do Simão, San-
ta Edwiges e rua João de 
Aquino. A maior atenção é 
dada para esses três pontos”, 
completou Melo.

Ações de desassoreamento 
de rios e córregos e limpeza 
de galerias pluviais foram 
realizadas em 15 bairros, 
incluindo os citados pelo 
diretor da Defesa Civil. Os 
rios Mandi, Piri, São João e 
Taboão foram atendidos.

De acordo com a Prefeitu-
ra, nos bairros Vila Passos, 
Santa Edwiges, Parque das 
Rodovias e trechos do Vila 
Nunes e Vila Brito estão sen-
do feitas obras de drenagem 
de grande extensão. Segundo 
a secretária de Obras e Pla-
nejamento de Lorena, Rosa-
na Reis, os investimentos nas 
obras de drenagem de gran-
de extensão ultrapassam os 
R$ 2,5 milhões. 

Entre as obras da gestão 
passada, também com o 
intuito de diminuir os da-
nos de enchentes, cerca de 
R$400 mil foram investidos 
na instalação do muro de 
contenção do Rio Mandi, 
no bairro Vila Geny. Na re-
cuperação de rios, mais de 
R$300 mil foram utilizados 
na construção dos gabiões 
no ribeirão Quatinga e no 
rio Taboão.

Ações para gerenciar riscos de alagamentos tem foco nos pontos mais críticos; medida vai até março

Obra para ampliação de estrutura contra enchentes em Lorena, que projeta operação para inibir danos causados durante o período de tempestades
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Na contramão de vizinhas, 
Guará mantém Carnaval
Escolas de samba já realizam eventos prévios; Oesg e Prefeitura seguem calendário

Cunha, Lagoinha e Ubatuba 
são algumas das cidades da 
região que atraíam foliões 
anualmente e confirmaram 
o cancelamento do Carnaval 
do ano que vem. Diferente dos 
municípios vizinhos, Guaratin-
guetá mantém o calendário 
festivo para 2022 e pode 
receber um número maior de 
pessoas para os cinco dias de 
festa. A programação vai dos 
festejos de rua aos desfiles das 
escolas de samba.

O Carnaval em Guaratin-
guetá é conhecido pelo bloco 
da Banda Mole e pelas apre-
sentações das agremiações, 
anualmente realizadas aos 
sábados e terça-feira, respecti-
vamente. Em 2022 não haverá 
competição entre as escolas 
de samba e os desfiles serão 
participativos. Os preparativos 
já tiveram início e o calendá-
rio de eventos será seguido, 
segundo o presidente da Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), 
Tiago Domingos. O prefeito Marcus Soliva, que anunciou que mantém planejamento para o Carnaval em Guará; escolas já se movimentam para garantir recursos
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Desatualização 
pode deixar 
24 mil famílias 
sem assistência

Um levantamento da EDP 
Bandeirante, concessionária 
responsável pela distribuição 
de energia elétrica na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
apontou que 24.456 famílias 
podem perder o desconto do 
programa Tarifa Social por 
falta de atualização do NIS 
(Número de Inscrição Social). 
A Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) emitiu a porta-
ria 443 em julho de 2020,  com 
validade até janeiro, impedindo 
que as concessionárias desca-
dastrem das famílias inscritas 
na Tarifa Social,
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Ilhabela decide 
dispensar uso 
de máscaras em 
locais abertos

Em medida polêmica, a Pre-
feitura de Ilhabela publicou 
um decreto no último fim 
de semana que desobriga o 
uso de máscaras de proteção 
contra a Covid-19 em espaços 
abertos.
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Clínica flagrada 
em situação de
cárcere privado 
em Ubatuba

Após uma denúncia anônima 
sobre maus-tratos, a Polícia 
Civil interditou na manhã da 
última segunda-feira (22) uma 
clínica de reabilitação de de-
pendentes químicos em Ubatu-
ba. Além de não ter permissão 
municipal para funcionar, o 
estabelecimento clandestino 
é acusado de cárcere privado 
por parte dos internos. De 
acordo com a Polícia Civil, 
durante o cumprimento do 
mandado de busca e apreensão 
foi constatado que a comunida-
de terapêutica, que não teve o 
nome divulgado, não possuía 
o alvará de funcionamento. 
Localizada na rua Xantina, no 
bairro Praia Dura, a clínica 
irregular pertence a um em-
presário de 40 anos.   

Pág.  3

Foto: Divulgação Polícia Civil



24 DE NOVEMBRO DE 20212

Ilhabela dispensa uso de 
máscaras em locais abertos

Cunha, Lagoinha e Ubatu-
ba são algumas das cidades 
da região que atraíam fo-
liões anualmente e confir-
maram o cancelamento do 
Carnaval do ano que vem. 
Diferente dos municípios 
vizinhos, Guaratinguetá 
mantém o calendário festivo 
para 2022 e pode receber 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Porta-bandeira da Unidos do Tamandaré, em 2020; escolas já se preparam para edição 2022, após confirmação do prefeito Marcus Soliva
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Guaratinguetá vai na contramão de 
vizinhas e mantém Carnaval para 2022
Escolas de samba já realizam eventos prévios para custear a festa; Oesg e Prefeitura seguem calendário

um número maior de pes-
soas para os cinco dias de 
festa. A programação vai 
dos festejos de rua aos des-
files das escolas de samba.

O Carnaval em Guara-
tinguetá é conhecido pelo 
bloco da Banda Mole e pelas 
apresentações das agremia-
ções, anualmente realizadas 
aos sábados e terça-feira, 
respectivamente. Em 2022 
não haverá competição 
entre as escolas de samba 

e os desfiles serão partici-
pativos. Os preparativos já 
tiveram início e o calendário 
de eventos será seguido, se-
gundo o presidente da Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), 
Tiago Domingos. “A Oesg 
já firmou com as escolas e 
as secretarias de Cultura 
e de Turismo a festa da 
corte mosmesca no dia 15 
de janeiro, para eleição da 
rainha, princesa e rei momo, 

e no dia 16 a definição da 
minirrainha para escolha da 
corte mirim do nosso Car-
naval”, explicou Domingos.

As agremiações farão os 
ensaios em suas quadras, 
normalmente, a partir de 
janeiro de 2022. Nos even-
tos confirmados em parceria 
entre a Oesg e a Prefeitura 
estão confirmados três dias 
com samba e seresta, a cada 
sexta-feira, com uma ban-
da de marchinhas; e duas 
escolas de samba por noite 
de apresentação, na praça 
Conselheiro Rodrigues Al-
ves, em fevereiro.

Segundo Domingos, não 
foi cogitada a possibilida-
de de cancelar o Carnaval. 
“Tudo que foi combinado 
e tratado está sendo se-
guido à risca. Em nenhum 
momento houve cogitação 
e mínima possibilidade de 
cancelamento em virtude 
de qualquer outro motivo, 
sabedores de que nós (Oesg) 
e o prefeito temos a plena 
noção e bom senso que a 
realização de qualquer tipo 
de evento é condicionada à 
questão da saúde. Não só 
as medidas sanitárias, mas 
o quadro de infecção e con-
taminação do coronavírus é 
levado em conta”, destacou 
o representante da Orga-
nização.

Repasses – O edital de 
chamamento público para 
as escolas de samba será pu-
blicado nesta semana. Como 
o desfile será participativo e 

não competitivo, as escolas 
receberão pagamentos de 
R$ 25 mil (por agremiação), 
desde que cumpram eventos 
pré-carnavalescos como en-
saios, festa da corte, eventos 
na praça Conselheiro com 
apresentação do samba e 
seresta, e tarefas pós-des-
files como a remoção das 
alegorias do entorno da 
avenida Presidente Vargas.

São seis grupos recreati-
vos em Guaratinguetá, que 
totalizam R$ 150 mil em 
pagamentos. A licitação 
para montagem das estrutu-
ras do desfile ainda não foi 
divulgada. A Prefeitura foi 
procurada para responder 
sobre a realização da festa 
e, através da assessoria de 
Comunicação, informou que 
o Carnaval de 2022 está 
mantido.

Pandemia – Guaratingue-
tá tem atualmente apenas 
um paciente internado na 
enfermaria exclusiva para 
Covid-19 e não há pacientes 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).

Até o momento, 97% da 
população com 12 anos de 
idade ou mais já recebeu 
a primeira dose das vaci-
nas contra o coronavírus e 
78,35% tomaram a segunda 
dose, que representa o ciclo 
completo da imunização 
contra a doença.

Em medida polêmica, a 
Prefeitura de Ilhabela pu-
blicou um decreto no último 
fim de semana que deso-
briga o uso de máscaras de 
proteção contra a Covid-19 
em espaços abertos. Em con-
trapartida, a determinação 
é para que os proprietários 
de estabelecimentos comer-
ciais exijam que os clientes 

Da Redação
Ilhabela

apresentem o comprovante 
de vacinação completa.

Baixado no fim da tarde 
da última sexta-feira (19) 
pelo prefeito Antônio Luiz 
Colucci, o Toninho Colucci 
(PL), o novo decreto muni-
cipal permite os moradores 
e turistas a circularem sem 
máscara por espaços aber-
tos da cidade.

Por outro lado, o uso do 
item de proteção segue 
obrigatório no transporte 
público, ambientes fechados 

e eventos ao ar livre com 
aglomeração de pessoas.

A outra novidade do de-
creto foi a obrigatoriedade 
de que os comerciantes 
permitam em seus estabele-
cimentos apenas a entrada 
clientes que já tenham to-
mado, no mínimo, as duas 
doses da vacina contra o 
novo voronavírus.

Os frequentadores devem 
apresentar o comprovante 
de vacinação impresso ou 
a carteira de vacinação digi-
tal, disponibilizada através 
do aplicativo ‘Conecte SUS’.

Apesar de criticado por 
parte da população nas 
redes sociais, Colucci justi-
ficou as novas medidas. “As 
pessoas nas ruas já não tem 
usado as máscaras com a 
mesma frequência. Temos 
92% da população vacina-
da com a primeira dose da 
vacina e mais de 82% com 
a segunda dose, temos as 
menores taxas de mortali-
dade do Brasil e os índices 
de internação são muito 
baixos, e por isso decidimos 
não exigir em áreas abertas. 
Por outro lado, vamos exigir 
a carteira de vacinação nos 
comércios. O cidadão tem o 
direito de não tomar a va-
cina, mas não pode colocar 
em risco outras pessoas”.

Decreto municipal polêmico destaca ainda exigência para 
apresentação de comprovante de vacinação completa
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Casa de reabilitação mantinha dependentes químicos em situações de irregularidade no Litoral Norte

Acusada por cárcere privado em Ubatuba, 
clínica clandestina é interditada pela polícia

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 PROCESSO 446/2021
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 de material audiovisual 
para a Secretaria de Comunicação Social, que do dia 24 de novembro de 2021 a 08 de 
dezembro de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de 
Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 08 de dezembro de 2021 às 08:05h 
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
09:00h do dia 08 de dezembro de 2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185- 3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 40/2021 PROC. Nº 477/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a Ata de registro de preço 
para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da atenção básica, 
do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos eventos da vigilância epidemiológica, 
pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 07 de dezembro 
de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021 PROC. Nº 340/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializa na prestação de serviços funerários, para 
atender demanda de municípios em situação de vulnerabilidade social, identificada pela 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social que serão prestados nas 
condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: PAROTHEFON COMERCIO DE URNAS MORTUARIAS, VELORIO E 
FLORICULTURA LTDA CNPJ: 08.247.359/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 1 a 14
VALOR TOTAL: R$ 102.988,72 (cento e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e 
setenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 442/2021-SUP; 
9397/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste no emplacamento de veículo para atender as necessidades do PROCON.
CONTRATADA: ESTAMPADORA TRIANGULO LTDA ME
CNPJ: 37.763.676/0001-47
DATA DA ASSINATURA: 23/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 PROC. Nº 240/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de 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, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: A. D. DAMINELLI EIRELI EPP - CNPJ: 10.749.758/0001-80
Vencedora dos itens: 39 a 46,75,76,123,124,141,142,144,145,146
Valor total: R$ 15.201,20 (quinze mil, duzentos e um reais e vinte centavos)
Contratada: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CNPJ: 65.817.900/0001-71
Vencedora dos itens: 31,85,95,99
Valor total: R$ 14.161,50 (quatorze mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
Contratada: DANIEL FERRARI ABRANTES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME
CNPJ: 28.004.857/0001-07
Vencedora dos itens: 136,138
Valor total: R$ 26.500,05 (vinte e seis mil, quinhentos reais e cinco centavos)
Contratada: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 40.724.582/0001-73
Vencedora dos itens: 25 a 28,55,56,65,66,71,72,86,103,104,131,132,140
Valor total: R$ 73.512,60 (setenta e tres mil, quinhentos e doze reais e sessenta centavos)
Contratada: MEDCOM EIRELI - CNPJ: 22.635.177/0001-05
Vencedora dos itens: 77,105,107,147
Valor total: R$ 9.423,00 (nove mil, quatrocentos e vinte e tres reais)
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021 PROC. Nº 305/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de fraldas geriátricas para a Secretaria de Saúde pelo período de 12 
meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA - CNPJ: 04.063.331/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 3,5,7
VALOR TOTAL: R$ 153.450,00 (cento e cinquenta e tres mil, quatrocentos e cinquenta 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2021

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após uma denúncia anônima 
sobre maus-tratos, a Polícia 
Civil interditou na manhã da 
última segunda-feira (22) uma 
clínica de reabilitação de de-
pendentes químicos em Ubatu-
ba. Além de não ter permissão 

municipal para funcionar, o 
estabelecimento clandestino 
é acusado de cárcere privado 
por parte dos internos. 

De acordo com a Polícia Civil, 
durante o cumprimento do 
mandado de busca e apreensão 
foi constatado que a comunida-
de terapêutica, que não teve o 
nome divulgado, não possuía o 
alvará de funcionamento. Loca-

lizada na rua Xantina, no bairro 
Praia Dura, a clínica irregular 
pertence a um empresário de 
40 anos.   

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Ubatuba revelou que a lei 
municipal de zoneamento não 
permite a instalação de entida-
des de recuperação neste ponto 
da cidade. 

No interior da clínica, os 
policiais civis e fiscais da Vigi-
lância Sanitária encontraram 
alimentos vencidos, diversos 
frascos de medicamentos, duas 
máquinas de cartão de crédito 
e um caderno com a contabili-
dade do negócio. Os materiais 
foram apreendidos e serão 
analisados pelos profissionais.  

Durante a operação, três 
assistidos relataram que per-
maneciam internados no local 
contra a vontade e que seus pa-
rentes efetuavam pagamentos 
mensais ao dono do estabele-
cimento. O trio prestará, em 
breve, um novo depoimento à 
Polícia Civil, que analisará se as 
denúncias poderão caracteri-
zar o crime de cárcere privado. 

O proprietário da clínica 
clandestina foi preso e encami-
nhado à Delegacia de Ubatuba, 
permanecendo à disposição da 
Justiça. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba informações sobre 
o nome da clínica, número 
de internados e o destino do 
grupo após a interdição, mas 
o Executivo não atendeu ao 
pedido. Na sequência, a repor-
tagem buscou dados junto à 
Polícia Civil de Ubatuba, mas 
até o fechamento desta edição, 
nenhum responsável foi loca-
lizado para comentar o caso.Abordagem da Polícia Civil na clínica, acusada por cárcere privado com dependentes químicos em Ubatuba

Foto: Divulgação Polícia Civil

Região tem 24 mil famílias que podem ficar 
sem a Tarifa Social por NIS desatualizado
Programa fornece até 65% de desconto na fatura para grupo de baixa renda; 
atendidos precisam buscar CadÚnico para garantir o benefício no próximo ano

Um levantamento realiza-
do pela EDP Bandeirante, 
concessionária responsável 
pela distribuição de energia 
elétrica na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), 
apontou que 24.456 famílias 
podem perder o desconto do 
programa Tarifa Social por 
falta de atualização do NIS 
(Número de Inscrição Social).

Em virtude da pandemia 
do novo corornavírus, a 
Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) emitiu 
a portaria 443 em julho 
de 2020, com validade até 
janeiro de 2022, impedindo 
que as concessionárias do 
país realizassem o desca-

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

dastramento das famílias 
inscritas na Tarifa Social. 

O desconto na conta de 
luz varia de acordo com o 
próprio consumo de energia, 
podendo chegar a até 65% 
com 30 kWh/mês. Na RM-
Vale as cidades de São José 
Dos Campos (7.567), Taubaté 
(3.433), Pindamonhangaba 
(3.104), Jacareí (2.411) Gua-
ratinguetá (1.668), Lorena 
(1.599) e Cruzeiro (1.265) 
são as que mais concentram 
famílias nesta situação.

Para ter acesso ao be-
nefício da Tarifa Social de 
energia elétrica é necessário 
realizar um cadastro no Ca-
dÚnico (Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal), que pode ser re-
alizado em uma unidade do 
Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social).

“É importante destacar 
que, a qualquer momento, 
o cliente que se enquadrar 
nos critérios definidos pelo 
Governo Federal e ainda não 
estiver inscrito no benefício, 
pode solicitar o cadastro no 
portal EDP Online, no ende-
reço edp.com.br/tarifasocial. 
Além disso, o cliente não 
precisa ser o titular da conta 
de energia para desfrutar do 
benefício, ou seja, se o cliente 
mora de aluguel, tem o NIS 
ativo e se encaixa nas regras 
da Tarifa Social, ele deve 
se inscrever no portal EDP 
Online”, explicou o gestor 
da EDP, Benedito Roberto de 
Miranda.

Após a inscrição, a empresa 
avaliará a documentação e, 
estando tudo certo, receberá 
o desconto na próxima fatura 
de energia.
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