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Infraestrutura da rodoviária volta a
ser alvo de críticas em Guaratinguetá

Requerimentos evidenciam queixas de trabalhadores e usuários que passam por terminal de ônibus
Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá
voltou a abordar as más condições estruturais da rodoviária.
Os apontamentos são, em
especial, sobre infiltrações nas
paredes e teto do terminal de
ônibus, que abriga os guichês
das empresas rodoviárias e
pontos comerciais instalados
no local. Em épocas de chuvas,
foram registrados alagamentos
no piso inferior do prédio.
Na última semana, a vereadora Danielle Dias (PSC) pediu
que providências sejam tomadas para melhores condições
de trabalho aos funcionários
e de acesso aos usuários dos
serviços prestados. De acordo
com a parlamentar, a queixa
é de uma funcionária de uma
das empresas de ônibus que
operam na rodoviária. “Ela
(colaboradora) mandou vídeo,
mandou foto, está preocupada
porque a condição de trabalho
está ruim. Goteira, infiltração,
quando chove dá problema no
telhado. Esses dias desabou
uma massa do telhado e quase
caiu na cabeça de um passageiro”, salientou.
Dani citou que com a projeção turística que Guaratinguetá
tem ganhado nos últimos
anos e os projetos atuais para
fomentar o turismo, como
pavimentação da estrada do
Gomeral e reforma do Mercado
Municipal, é importante que o

terminal rodoviário esteja bem
estruturado para receber os
passageiros. Uma alternativa
apontada pela vereadora é a
possível captação de recursos
para reforma do prédio através
do Dade (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias). “O Arilson (Santos,
presidente da Câmara) comentou hoje que estão pedindo
para baixar o preço do aluguel
porque não querem continuar
lá. No meu requerimento eu
pergunto à Prefeitura se existe a possibilidade de pleitear
recursos do Dade”, finalizou.
Citado por Dani, o presidente
do Legislativo apresentou um
requerimento neste ano solicitando informações sobre os
valores dos aluguéis cobrados
aos proprietários de lanchonetes e lojas na rodoviária. Também neste ano, em fevereiro, o
vereador Fabrício Dias (MDB)
reiterou um requerimento do
ano passado, e abordou a falta
de melhorias no prédio. “Nós
perguntamos por qual motivo
não foram realizadas as obras
de melhorias na infraestrutura,
que estavam sob a responsabilidade da secretaria de
Mobilidade Urbana, conforme
a prefeitura havia alegado no
primeiro requerimento. Perguntamos se havia previsão
de realização de obras naquele
local e projetos ou cronograma
físico e financeiro para execução das obras”, detalhou o
parlamentar.
No requerimento, Dias ques-

área de guichê para compra de passagens na rodoviária de Guaratinguetá próximo às infiltrações no telhado; críticas continuam na Câmara

tiona as obras realizadas entre
2020 e 2021, além das medidas tomadas para garantir
acessibilidade para pessoas
com deficiência ou mobilidade
reduzida. A vistoria do prédio
também foi indagada pelo
parlamentar.
"Quem passa e olha com
atenção vê que falta um certo
cuidado. O teto está mofado,
quando chove, igual hoje, tem
goteira. Se chove forte já chegou a ter inundação, além da
gente sentir que falta um cui-

dado maior com a rodoviária",
informou Gustavo Camargo,
estudante de 21 anos, que utiliza o espaço todas as semanas.
Uma funcionária de uma
das empresas rodoviárias, que
preferiu não se identificar, chamou a atenção para os riscos
de quem trabalha no local. "A
gente tem a sensação que, dependendo da chuva, pode ser
que o teto descasque, caia. Mas
além disso tem a questão da
segurança, que ainda persiste”.
Outro lado – Segundo o se-

cretário de Mobilidade Urbana
e Segurança Pública, Marco
Antônio “Major” de Oliveira,
foi encerrada uma licitação
que definiu uma prestadora de
serviço para emitir um laudo
técnico referente às necessidades da rodoviária. “O primeiro
passo nosso é a reforma do
telhado para depois verificarmos outras questões, como
iluminação, parte elétrica e pintura da rodoviária. A primeira
etapa, que é a contratação da
empresa que vai avaliar toda

ABPF recebe doação para acelerar obra
de reconstrução de ferrovia em Cruzeiro
Associação busca retomada do trem turístico; rota até Minas Gerais segue desativada desde 2001
Lucas Barbosa
Cruzeiro

Responsável pelo projeto
que busca reativar o trem
turístico de Cruzeiro, a ABPF
(Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) recebeu
na última semana uma doação
de materiais para o avanço da
reconstrução da ferrovia que
liga a cidade paulista ao Sul de
Minas Gerais. Orçada em aproximadamente R$ 15 milhões,
a obra é uma das apostas da
entidade e do Executivo para
impulsionar o setor turístico
do município.
Num vídeo publicado em
sua página oficial na rede
social Facebook, o prefeito Thales Gabriel Fonseca
(PSD) anunciou na última
quinta-feira (18) que a ABPF
foi contemplada pela CPTM
(Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos) com a doação
de mil dormentes, que são

enormes peças de madeira
que sustentam os trilhos da
linha férrea. Segundo o chefe
do Executivo, a contribuição
foi intermediada pelo secretário estadual de Infraestrutura
e Meio Ambiente, Marcos
Penido, após um pedido municipal.
Os materiais fornecidos
serão implantados no trecho
paulista da linha férrea que
liga Cruzeiro à Passa Quatro,
em Minas Gerais. Iniciada pela
ABPF em fevereiro deste ano
e contando com o apoio da
Prefeitura, a ação prevê a recuperação de 25 quilômetros
da ferrovia até o fim de 2026.
Segundo o diretor-presidente da ABPF, Bruno Crivelari, já
foram reconstruídos em Cruzeiro cerca de 3,5 quilômetros
do ponto que liga a Estação
Central à Estação Rufino de
Almeida. A expectativa da
Associação é que a recuperação deste primeiro trecho,
que tem seis quilômetros de

Foto: Divulgação PMC

Linha ferroviária em Cruzeiro, que tem reconstrução acelerada por doação; projeto tenta reativar trem turístico

a estrutura, já foi feita, e assim
que ela nos entregar esse laudo, vamos contratar a empresa
para fazer a obra referente ao
telhado”, respondeu.
A empresa terá dois meses
para emitir um laudo para a
secretaria. Após isso, a pasta vai
fazer uma nova licitação para
definir a executora da obra.
Ainda segundo o Major, cuidados referentes ao banheiro,
limpeza e segurança do prédio
foram tomados, com contratação de empresas responsáveis.
extensão, seja concluída até o
fim de 2022.
Após a reconstrução da rota
Cruzeiro/Passa Quatro-MG, a
ABPF reativará o passeio de
trem entre as duas cidades,
interrompido desde 2001
devido ao avançado estado
de deterioração da ferrovia.
Além das belezas naturais
do trajeto, o trecho é considerado histórico, já que foi
palco das principais batalhas
travadas durante a Revolução
Constitucionalista de 1932.
Enquanto a ABPF é a responsável pelo investimento
e pela execução da obra, a
Prefeitura de Cruzeiro tem
contribuído nos trabalhos de
remoção de entulhos e de busca por doações e apoio junto
ao Governo do Estado. “Essa
é uma importante parceria
entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade
civil organizada. É através
dessa união que Cruzeiro vai
crescer. Estamos juntos nessa
empreitada, em busca do desenvolvimento, do fomento
do turismo e da geração de
emprego e renda”, ressaltou
o prefeito.
De acordo com a direção da
ABPF, existe a expectativa de
que mais lotes de materiais,
como peças dormentes, sejam
em breve doados pela CPTM.
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Comércio varejista se prepara para fim de ano
e espera recuperação com fim de restrições
Associações comerciais preparam sorteio; Lorena aposta em parceria entre setor com o poder público
Foto: Rafaela Lourenço

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Com a chegada do final do
ano, o comércio das cidades da região começa a se
preparar para as compras
da Black Friday, Natal e Réveillon. Neste ano, um desafio especial, o planejamento
para as primeiras grandes
datas pós reabertura da economia, atingida pela crise da
pandemia da Covid-19. Para
alavancar as vendas, em
Cruzeiro, Pindamonhangaba
e Guaratinguetá o setor fará
sorteio de prêmios como
motos, notebooks, televisores, Iphones e vale-compras.
Com avanço da vacinação
e liberação das restrições
impostas pelo Governo do
Estado de São Paulo para
evitar a proliferação da
Covid-19, a ACC (Associação
Comercial de Cruzeiro), Acip
(Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba) e a Aceg (Associação
Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá) estão preparando uma programação
especial.
Em Guaratinguetá, a Aceg
pretende montar um espaço
na praça Conselheiro Rodrigues Alves que terá área de
alimentação com restaurantes e lanchonetes, além de
shows e a volta da casinha
do Papai Noel, que no ano

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

passado não pôde ser montada devido à pandemia.
“Nós já estamos preparando
o Natal juntamente com a

Prefeitura de Guaratinguetá, então teremos concurso
de loja mais decorada, teremos uma mega ação de

sorteio de uma moto, notebook, televisores e vários
vale-compras. Além disso,
iremos ter um show de
encerramento do Natal, no
dia 27 de dezembro”, informou o presidente da Aceg,
Guilherme Schindler Gigli.
Outra novidade será o
Papai Noel itinerante que
vai percorrer bairros da
cidade. Para Gigli, a expectativa é que a data gere um
grande fluxo de pessoas no
comércio de Guaratinguetá.
“A expectativa é boa, pois
no ano passado nós não
tivemos nem Papai Noel,
então foi um Natal bem
triste e melancólico. Neste
ano a gente espera que a
vacinação esteja concluída
para que a gente faça um
grande Natal (...) e que a
gente possa vender 10% a
mais do que a gente vendeu
em 2020”.
Em Pindamonhangaba,
a Acip está preparando a
chegada do Papai Noel na
cidade e também fará um
sorteio de uma moto zero
quilômetro no dia 22 de
dezembro. Para participar

o consumidor deve comprar um valor mínimo de
R$40 nas lojas associadas
e participantes da promoção. Para a presidente da
Associação, Ana Cristina
Pucci de Souza, o setor deve
gerar novos empregos para
o final do ano. “A gente tem
uma expectativa positiva
de crescimento, já que as
pessoas voltaram às ruas,
claro que com cautela, mas
quando as pessoas voltam
às ruas, então com certeza
elas voltam a gastar, os
empregos começam a melhorar, as fábricas voltaram
a contratar, então a gente já
vê aumento de empregos na
cidade”.
Ainda de acordo com Ana
Cristina, as vendas do comércio terão um aumento
de 3% a 4% durante o mês
de outubro. “Pindamonhangaba é uma cidade privilegiada, onde mesmo na
pandemia, foram abertas
muitas lojas. Claro que
tivemos fechamentos, mas
tivemos muitas aberturas e
isso ajudou bastante a gente
não perder empregos da

cidade”, finalizou.
Em Cruzeiro, a ACC também fará sorteios de valecompras, uma moto, duas
televisões de quarenta e
duas polegadas, dois Iphones XR, além de vários
prêmios em dinheiro. Além
disso, a entidade traz uma
novidade, pois neste ano,
os vendedores dos estabelecimentos sorteados serão
contemplados com premiações também em dinheiro.
De acordo com o presidente
da ACC, Newton Fabio da
Rocha, as contratações para
o setor devem ficar acima
dos 5%. “Acreditamos que
com o avanço da vacinação
local e regional, a economia
tende a retomar e com isso
os lojistas estão confiantes
e já iniciaram contratações
temporárias com possibilidades de efetivação,
inclusive”.
Rocha destacou que os comerciantes da cidade estão
bem animados. “Olhando o
cenário geral econômico do
país e os desafios que todos
ainda enfrentam por causa
da pandemia, o comércio
local está bem otimista,
e estimamos um crescimento para este ano, uma
retomada acima dos 10%
comparados ao ano de 2020
(...). Precisamos que o consumidor recupere o quanto
antes essa confiança para
que o consumo volte ao normal. Isso é o que desejamos
para nossos associados em
Cruzeiro, e claro, para todas
as demais cidades também”,
finalizou.
A Acial (Associação Comercial, Industrial, Autônomos e Liberais) e a Prefeitura de Lorena debatem as
ações para o planejamento
do final de ano.
Um grupo de comerciantes se reuniu com o prefeito
Sylvio Ballerini (PSDB) e o
presidente da Associação,
Ulisses Fucuda, que também
ocupa a secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade.
Segundo a Acial, a expectativa é para uma campanha
de incentivo às vendas para
retomar o crescimento no
setor. A iniciativa, que receberá o nome “Amo Lorena,
Compro Aqui”, deve oferecer
ações culturais e recreativas
em parceria com a Prefeitura, durante o próximo ano.
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Editais de Proclamas — APARECIDA
ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA,
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber
de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
2418- JOSÉ MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA E KATIUCE
OLIVEIRA SANTOS. Ele, nacionalidade brasileira, auxiliar de
produção, solteiro, nascido no dia 15 de novembro de 1996,
residente e domiciliado Rua Doutor Cesar Cortes Sigaud, 105, São
Sebastião, Aparecida-SP, filho de LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA
e PATRICIA ALVES DEImage OLIVEIRA SILVA. Ela, nacionalidade
brasileira, Enfermeira, solteira, nascida no dia 17 de junho de
1993, residente e domiciliada Rua Doutor Cesar Coites Sigaud,
105, São Sebastião, Aparecida-SP, filha de LUIS ANTONIO DOS
SANTOS e MARILIA ANICEIA DE OLIVEIRA SANTOS.
2419- LUÍS CARLOS MOREIRA e LILIAN APARECIDA RAMOS
GOMES. ELE, nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro,
nascido no dia 23 de outubro de 1983, residente e domiciliado
Rua Joaquim Garcia dos Reis, 165, Santa Rita, Aparecida-SP, filho
de JOAQUIM MOREIRA E MARIA APARECIDA DIAS MOREIRA.
ELA, nacionalidade brasileira, Gerente de loja, solteira, nascida
no dia 10 de outubro de 1986, residente e domiciliada Rua
Joaquim Garcia dos Reis, 165, Santa Rita, Aparecida-SP, filha
de HAMILTON TEIXEIRA GOMES E MARIA APARECIDA RAMOS
GOMES.
2420-TIAGO CURSINO Dos SANTOS e JOSIANE AUGUSTA
PEREIRA. Ele, nacionalidade brasileira, líder de manutenção,
solteiro, nascido no dia 20 de agosto de 1988, residente e
domiciliado Rua Padre Gebardo, 117, Aparecida-SP, filho de
ISAIAS TIAGO CURSINO DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA
CURSINO DOS SANTOS. ELA, nacionalidade brasileira,
assistente administrativo, solteira, nascida no dia 06 de junho de
1988, residente e domiciliada Rua Padre Gebardo, 117, Santa
Rita, Aparecida-SP, filha de JOSÉ PEREIRA e MARIA JOSÉ
AUGUSTO PEREIRA.
2421- LUÍS PAULO PEREIRA E FERNANDA CAROLLINE
FERREIRA DOS SANTOS. ELE, nacionalidade brasileira,
autônomo, solteiro, nascido no dia 21 de agosto de 1991,
residente e domiciliado Rua Manoel Monteiro de Castilho,
100, São Sebastião, Aparecida-SP, filho de JOSÉ EUGÉNIO
PEREIRA FILHO e VALDIRENE MARIA DOS REIS PEREIRA.
ELA, nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida no dia
12 de abril de 1996, residente e domiciliada Rua Luiz Thomaz de
Lima, 192, Centro, Potim-SP, filha de JOEL FELIPE DOS SANTOS
e ANDREIA FORTES FERREIRA DOS SANTOS.
2422- ADAMS CRISTIAN DE OLIVEIRA FRANCISCO e KÁTIA
BARBOSA CASTRO. ELE, nacionalidade brasileira, vigilante,
solteiro, nascido no dia 22 de setembro de 1986, residente e
domiciliado Rua Felippo, 10, Vila Mariana, Aparecida-SP, filho de
NILVA DE FÁTIMA FRANCISCO. ELA, nacionalidade brasileira,
balconista, solteira, nascida no dia 05 de novembro de 1988,
residente e domiciliada Rua Felippo, 10, Vila Mariana, AparecidaSP, filha de ANTONIO CARLOS DA SILVA CASTRO e SANDRA
APARECIDA BARBOSA CASTRO.
2423- JOEL LANDIM MOURÃO e ANA PAULA PIMENTEL LIMA.
Ele, nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteiro,
nascido no dia 29 de setembro de 1980, residente e domiciliado
Avenida Itaú, no 371 Itaguaçu, Aparecida-SP, filho de IZAURO
MOURÃO e MARIA VALDEA MOURÃO. Ela, nacionalidade
brasileira, pedagoga, solteira, no dia 14 de março de 1984,
residente e domiciliada Avenida Itaú, no 371. Itaguaçu, AparecidaSP, filha de JOSÉ MELQUÍADES LIMA e TANIA MARIA COSTA
PIMENTEL.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2021 PROCESSO 411/2021
O Município de Lorena-SP torna público o Rerratificação de Edital e a Reabertura da
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é
a aquisição de equipamentos (bipap, cpaps, cadeira de rodas e cadeira de banho), para
utilização dos pacientes no pós-alta de infecção por COVID-19, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. A alteração ocorreu somente
na data de cadastramento, abertura e início da sessão de disputa de preços, preâmbulo
do Edital. Do dia 25 de novembro de 2021 ao dia 09 de dezembro de 2021 até às 08:00h
(Horário de Brasília), a Prefeitura de Lorena 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 09 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 09 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.
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Desafios da Inovação com a
água para futuras gerações
Processos e conscientização contribuem para melhorar a distribuição nas residências
Afinal, a água é um recurso
finito, indispensável para todos os seres vivos, com papel
fundamental no desenvolviDe acordo com a Organizamento econômico.
ção Mundial da Saúde (OMS)
De acordo com Mateus Ba91% da população mundial
naco, diretor geral da Águas
já presenciou melhorias na
Piquete, do grupo Iguá Saneamento: “a empresa segue
o Plano Nacional de SanePrefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
amento Básico – o Plansab
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP
– que pretende universalizar
o abastecimento de água no
AVISO
DE
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 051/2021 - Edital nº 055/2021 – Proc. Adm. Mun. n°
Brasil até 2023, por meio do
229/2021
PREGÃO
(PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021
desenvolvimento tecnológiCRITÉRIO
DE JULGAMENTO:menor
menorvalor
valor global.
por item.
CRITÉRIO
DE JULGAMENTO:
co e da inovação no setor,
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DEDECESTA
BÁSICA,
PARA ENTREGA
OBJETO:
REGISTRO
PREÇOS
PARA COMPRA
FUTURA EPARCELADA,
PARCELADA CONFORME
DE
ESPECIFICAÇÕES
E QUANTIDADES
CONSTANTES
NO TERMO
DE REFERÊNCIA.
envolvendo fatores sociais,
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES
NO
DATATERMO
DA REALIZAÇÃO:
02 de DESTINADOS
junho de 2021ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
DE REFERÊNCIA,
organizacionais e econômicos
HORÁRIO
DE INÍCIO:
14:30 horasPAULISTA.
(horário de Brasília) - início do credenciamento.
PREFEITURA
DE CACHOEIRA
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipalque
de interagem no processo de
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 15 de dezembro de 2021
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
entrega junto à população”.
HORÁRIO
DE
INÍCIO:
9:30
horas
(horário
de
Brasília)
início
do
credenciamento.
Paulista/SP, CEP 12.630-000.
No saneamento, os proLOCAL
DA REALIZAÇÃO
DAconsultado
SESSÃO: Sala
reuniões
da Prefeitura
Municipalda
de Prefeitura
EDITAL
na íntegra
poderá ser
na de
Sala
de Licitações
e Compras
Cachoeira
Paulista - SP,
localizada
na Av.
Coronel Domiciano,
nº 92, Centro,
Cachoeira
Municipal
de Cachoeira
Paulista
– SP,
localizada
na Av. Coronel
Domiciano,
nº 92, Centro,
cessos inovadores trazem
Paulista/SP,
CEP 12.630-000.
Cachoeira
Paulista/SP,
CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
diversos benefícios que conTelefones:
3186-6022
3186-6010.
EDITAL(12)
na íntegra
poderá/ (12)
ser consultado
na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura
tribuem para melhorar a enMunicipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
trega da água nas residências.
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010
Além disso, o consumo
consciente é dever de todos e
AVISO DE LICITAÇÃO
com ações simples podemos
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 052/2021 - Edital nº 056/2021 – Proc. Adm. Mun. n°
preservar o recurso, auxilian231/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item
do as futuras gerações:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
• tomar banhos mais rápidos,
CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
fechando o chuveiro para se
DO SERVIÇO DE SAÚDE E SANTA CASA DE MISERICÓDIA - RSS DOS GRUPOS “A”,
ensaboar ou lavar os cabelos;
“B” e “E” GERADOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA- SP.
DATA DA REALIZAÇÃO: 14 de dezembro de 2021
• escovar os dentes sem deiHORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
xar a torneira aberta;
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de
• não lavar roupas em excesCachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
so, utilizá-las mais de uma vez
Paulista/SP, CEP 12.630-000.
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura
caso elas não estejam sujas;
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
• na limpeza de quintal e
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br,
calçada, priorizar o uso de
telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010
vassoura ou reaproveitar
AVISO DE LICITAÇÃO
água da máquina de lavar
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 056/2021 - Edital nº 060/2021 – Proc. Adm. Mun. n°
roupas;
236/2021
• instalar torneiras e regisCRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
tros com menor fluxo de água,
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER
incluindo válvula de descarga;
A FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO
• fazer reparo de vazamentos
DE REFERÊNCIA.
assim que detectados;
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 14 de dezembro de 2021
• reutilizar e reciclar;
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
Página 1
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de
• regar jardins e plantas em
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
horários em que não haja
Paulista/SP, CEP 12.630-000.
muita incidência solar e prioEDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura
rizar o uso de regador, em vez
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
de mangueira;
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010
• usar adequadamente os
Da Redação
Piquete

qualidade da água que consomem. E isso está relacionado
com os processos de captação,
tratamento e a conscientização das pessoas que impactam positivamente na vida e
o desenvolvimento humano.

serviços de esgotamento sanitário, como não jogar lixo no
ralo da pia e vaso sanitário,
interligar-se corretamente
nas redes de esgoto e de drenagem de águas pluviais.
Sobre a Iguá Saneamento:
A Iguá é uma companhia de
saneamento, controlada pela
IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de
sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário
por intermédio de concessões e
de parcerias público-privadas.
Uma das principais operadoras
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
essenciais 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 coleta 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 companhia
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.
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Em estado de alerta sobre dengue, Caraguá faz
última avaliação do ano para rastrear doença
Densidade larvária de junho e setembro destacam risco de epidemia; Prefeitura faz novo levantamento
Fotos: Divulgação PMC

Bruna Silva
Caraguatatuba

Com foco em eliminar a possibilidade de uma epidemia de
dengue em 2022, os agentes de
controle da doença de Caraguatatuba iniciaram, nesta semana,
as ações para a última ADL
(Análise de Densidade Larvária)
deste ano. A avaliação realizada
anteriormente, em setembro,
apontou 1,7%, dado que acende
o alerta para infestação.
De acordo com dados do Município, a última ADL realizada
há cerca de dois meses apontou
que infestação do mosquito
Aedes aegypti de 1,7%, enquanto em junho foi de 1,8%.

A referência do Ministério da
Saúde indica estado de alerta.
Quando o índice é menor que
1,0% é considerado satisfatório,
de 1,15 a 3,9% é preciso cautela nas ações de prevenção e
acima de 4% é considerado
como alto risco.
O biólogo e coordenador do
Controle da Dengue, Ricardo
Fernandes, enfatizou que a
análise é importante pois é
uma forma de direcionar as
ações de combate ao mosquito
nos próximos meses, tendo em
vista o início do verão e a grande circulação de turistas na
cidade. “O trabalho será ainda
mais intensificado nas áreas
com maior infestação, além
de informar a população quais

são os principais criadouros
em cada bairro do município”.
Entre as áreas que devem
receber ações mais severas
está a “área um”, que corresponde a região próxima ao
bairro Tabatinga, no norte de
Caraguatatuba. A área obteve
a maior taxa de infestação,
ficando cima de 2,3%.
Cerca de seiscentos quarteirões e mais de 3,3 mil imóveis
devem ser vistoriados até o
dia 15 de dezembro, além dos
pontos estratégicos com grande acúmulo de materiais como
empresas de reciclagem, floriculturas, oficinas mecânicas,
ferros-velhos e borracharias,
que receberão visitas a cada
15 dias.

Ubatuba anuncia plano de
combate a furtos no Centro
Lucas Barbosa
Ubatuba

Trabalho dos agentes epidemiológicos em Caraguatatuba, município que apresentava risco sobre dengue

Após as reclamações de
moradores de Ubatuba, a Prefeitura anunciou no último
fim de semana um plano de
ações para tentar evitar novos
fluxos (festas clandestinas em
vias públicas) e furtos na região central do município. De
acordo com dados do Estado,
a cidade praiana registrou
até setembro um aumento de
17% no número de furtos em
comparação com o mesmo
período de 2020.
Em nota divulgada no site
oficial da Prefeitura no último
dia 13, a atual gestão municipal, comandada pela prefeita
Flavia Pascoal (PL), revelou detalhes do plano de medidas que
buscará conter o crescimento
de crimes contra o patrimônio
e a ordem pública no Centro.
Segundo o Executivo, as ações
foram traçadas durante uma
reunião do Conseg (Conselho
Municipal de Segurança), realizada no último dia 12. O encontro foi solicitado pela prefeita
e pelo vereador, Eugênio Zwibelberg (PSL), após denúncias
de moradores sobre o aumento
de furtos na tradicional rua
Guarani, no bairro Itaguá, e
os transtornos causados por
fluxos na avenida Iperoig e na
rua Salvador Correia no Centro.
Além do parlamentar e da
chefe do Executivo, a reunião
contou com as participações
do comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, capitão
Guilherme Alves, do presidente
do Conseg, Eduardo Reigadas,
da comandante da Guarda Civil
Municipal, Patrícia Ferreira, do
secretário de Segurança, major
Edilson de Oliveira e do diretor
de Trânsito, Rodney Stuart.
Após consenso entre os presentes, Flavia anunciou que
haverá a partir desta semana
a intensificação do patrulhamento e de ações de fiscalização por parte da Guarda Civil
Municipal e da PM nos locais
indicados pela população. A
Prefeitura revelou que serão
reinstaladas as placas de proi-

bido estacionar entre as 0h às
6h nos pontos de ocorrência
de fluxos, resultando em multas aos condutores que forem
flagrados desrespeitando a
regra. “Com o apoio de todas
as forças de Segurança, buscamos uma saída bem-feita
para evitar a perturbação do
sossego. Seguimos cobrando
o Estado, que é o responsável
pela Segurança Pública, mas
também buscamos assegurar
nossa parte. Estamos montando a operação conjunta para o
Verão 2021/2022 com todos
os órgãos envolvidos e, ao mesmo tempo, trabalhamos com a
assessoria de Desenvolvimento
Econômico e a secretaria de
Fazenda para elaborar o regramento e a normativa geral

para fiscalização”, explicou a
prefeita.
Patrimônio – Segundo dados
da secretaria de Segurança
Pública do Estado, Ubatuba
registrou 926 furtos até setembro deste ano. O número
supera em 17% o montante
da mesma época de 2020, que
foi de 789. Em contrapartida,
a cidade teve uma queda de
24% no número de roubos no
comparativo entre o período,
caindo de 264 para 199 casos.
Com o novo plano de medidas de atuação na região
central, o Munícipio e a PM
buscarão contribuir para a
redução de crimes contra o
patrimônio, principalmente
na região central e turística
da cidade.

