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Ação em Aparecida conta com participação de voluntários; estudo se inicia no próximo mês e tem duração de três anos

SOS Mata Atlântica e Santuário Nacional 
iniciam ações para proteger Rio Paraíba

O Santuário Nacional de 
Aparecida firmou uma parce-
ria com a Fundação SOS Mata 
Atlântica, que vai realizar o 
monitoramento de qualidade 
da água do Rio Paraíba do Sul 
pelos próximos três anos. A 
ação contará com apoio de 
voluntários.

A bacia do rio tem uma área 
de 56,5 mil km², abrangendo 
as regiões do Vale do Paraíba, 
Sul e Noroeste Fluminense e 
grande parte da Zona da Mata 
Mineira.

Segundo a Fundação, o 
monitoramento será realizado 
por voluntários. A coleta da 
água será feita no Porto do 
Itaguaçu e em Guaratinguetá, 
utilizando um kit de análise 
e indicadores de percepção 
para levantar o IQA (Índice de 
Qualidade da Água), padrão 
internacional adotado para 
avaliar a condição ambiental 
da água doce.

No último dia 23, uma ca-
pacitação foi realizada com 
os voluntários e a primeira 
amostra foi recolhida. Se-
gundo o biólogo e educador 
da SOS Mata Atlântica, Cesar 
Pegoraro, a pesquisa trará a 
luz para sociedade sobre um 
assunto que precisa de aten-
ção. “Não é digno que a gente 
tenha tão lindo, tão grande e 
historicamente importante 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

como o Rio Paraíba do Sul 
recebendo esgoto ‘in natura’ 
nessa altura da história bra-
sileira. Então a gente acredita 
que essa mobilização ajude 

a melhorar a condição so-
cioambiental e obviamente, 
com isso, a gente tenha mais 
qualidade de vida, setores 
econômicos mais fortalecidos 

Rio Paraíba do Sul, foco de projeto que faz parte de parceria entre o Santuário Nacional e o SOS Mata Atlântica, com foco na água oferecida
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e uma saúde mais próspera nas 
comunidades”.

Os indicadores levantados 
pela pesquisa serão anexados 
a um relatório técnico anual 

que estuda a qualidade das 
águas dos rios dos 17 estados 
da Mata Atlântica.

“Para nós a iniciativa é 
importante por dois motivos: 

primeiro porque faz parte de 
um grande projeto de restau-
ração já realizado na região, 
fruto da parceria entre a SOS 
Mata Atlântica e o Santuário 
de Aparecida”, explicou o geó-
grafo e coordenador da causa 
Água Limpa na SOS Mata 
Atlântica, Gustavo Veronesi. 
“E também porque, como par-
te de uma série de ações de 
educação e mobilização que 
vem acontecendo desde 2018, 
vai nos ajudar a acompanhar 
e analisar a qualidade da água 
do rio para saber que medidas 
podem e devem ser tomadas”, 
completou.

Esgoto – Em 2013, Apare-
cida  foi contemplada pelo 
programa “Água Limpa” do 
Governo do Estado e ga-
nhou uma ETE (Estação de 
Tratamento de Esgotos) que 
atingiria 100% do tratamento. 
Mas apesar do prognóstico, 
oito anos depois a situação 
continua a mesma.

Atualmente, a estação cole-
ta parte do esgoto da cidade 
(cerca de 70%), mas não trata 
nenhuma porcentagem, ou 
seja, o material chega na ETE 
e é despejado ‘in natura’ no 
Rio Paraíba.

À época, a obra teve um 
valor estipulado pelo Esta-
do em R$22,3 milhões na 
implantação do complexo, 
mas no ano de 2017, o então 
governo de Geraldo Alckmin 
(PSDB) anunciou que não iria 
mais fazer investimentos.

Polícia Federal apura denúncias sobre 
contratação de OS para a Saúde de Piquete
Operação investiga possíveis irregularidades em contrato pelo período de 2014 a 2019, durante o governo 
de Teca Gouvêa; se confirmados os apontamentos, penas podem chegar até 19 anos de prisão

A Polícia Federal deflagrou 
uma operação, na última quin-
ta-feira (11), em Piquete, para 
aprofundar as investigações 
sobre a contratação de uma 
OS (Organização Social) para a 
gestão da Saúde. Denominada 
“Equidna”, a ação contou com 
dois mandados de busca e 
apreensão. A ex-prefeita Teca 
Gouvêa (PSB) alegou desconhe-
cer as supostas irregularidades.

A operação apura possíveis 
ilegalidades da Prefeitura na 
contratação da OS Pró Vida, 
que geriu a Saúde local de 
2014 a 2019. Dois mandados 
de busca e apreensão foram 
cumpridos, além de medidas 
de constrição patrimonial (res-
trição de bens) em São Paulo.

Por nota, a Polícia Federal 
destacou que durante as in-
vestigações foram verificados 
indícios de que a contratada 
“quarteirizava” ilicitamente 

Rafaela Lourenço
Piquete

as atividades em contratos 
com empresas de posse dos 
dirigentes da OS por não terem 
“recursos humanos e materiais 
para suportar o objeto contra-
tado (trecho do documento)”.

Procurada pela equipe de 
reportagem do Jornal Atos, 
a então prefeita de Piquete, 
responsável pela contratação, 
disse desconhecer as irregu-
laridades no município e que 
buscará seu advogado para ter 
mais detalhes sobre a investiga-
ção da PF, pois não havia sido 
procurada nesta operação. “Ela 
(Pró Vida) foi contratada sim, 
prestou o trabalho todo que 
precisa prestar lá dentro do 
período legal que podia ser. 
Agora apareceu aí essa questão 
que estão falando que tem irre-
gularidades. Até agora o que a 
Polícia Federal perguntou pra 
mim, já perguntou. Não sei 
se foi em 2020 ou 2019, de-
pois ninguém perguntou mais 
nada”, destacou Teca Gouvêa.

Ao citar que suas contas de 
2013 a 2019 foram aprovadas 

pelo Tribunal de Contas, Teca 
reforçou que “ela funcionou 
normalmente em Piquete, fazia 
a seleção pública que tinha 
que fazer para a contratação 
dos profissionais, e dentro do 
normal e do que o próprio ju-
rídico da Prefeitura dizia estar 
correto, na época”.

Já a PF destacou que a mes-
ma organização faz parte de 
outra operação, a Nácar, que 
terminou com a prisão do pre-
feito de Guarujá, em setembro. 
“Se confirmadas as suspeitas, 
os investigados poderão res-
ponder por peculato, fraude a 
licitações e associação crimino-
sa, cujas penas, abstratamente 
cominadas, ultrapassam 19 
anos de reclusão”, destacou 
nota da Polícia Federal.

A atual gestão utilizou as 
redes sociais para publicar uma 
nota de esclarecimento em que 
alega não ter sido notificada 
sobre a operação. A Prefeitura 
frisou que, além de não fazer 
parte das investigações, a or-
ganização social não presta 
serviços ao Município desde 
janeiro de 2020.

Quanto a um posicionamen-
to da OS, até o fechamento 
desta edição não foi possível 
contatar os representantes 
pelos canais oficiais divulgados 
no site osprovida.org.br e pági-
na no Facebook. Na rede social, 
a última publicação está datada 
em março de 2020.

Foto: Arquivo Atos

A ex-prefeita Teca Gouvêa, que passa a responder sobre contratação de organização social para a Saúde
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Menino passeia de bicicleta pela rua sem pavimentação, na Vila Rica; bairro atendido em anúncio era foco de reclamações de moradores há anos

Ballerini assina ordem de serviço para início de 
pavimentação no Vila Rica na próxima semana
Convênios com o governo ultrapassam o valor de R$ 800 mil; conclusão do serviço tem previsão para abril

Reivindicação de longa data 
em Lorena, a pavimentação de 
um trecho do bairro Vila Rica 
deve ser iniciada na próxima 
semana. O prefeito Sylvio Bal-
lerini (PSDB) assinou na última 
quarta-feira (3) duas ordens de 
serviço para começo imediato. 

O investimento parte de 
convênios firmados com o go-
verno federal por intermédio 
do deputado Eduardo Cury 
(PSDB) e do vereador Bruno 
Camargo (DEM) e chega ao 
valor de R$ 832,7 mil.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento, Ro-
sana Reis, a primeira ordem de 
serviço, no valor de R$ 352,1 
mil, contempla as ruas Israel, 
Egito, França e, parcialmente, 
as ruas Alemanha e Dinamar-
ca. O prazo para a instalação 
dos blocos sextavados, que 
será realizada pela empresa 
Eskelsen, é de quatro meses. 

A outra ordem de serviço, no 
valor de R$ 480,6 mil, garante 
a pavimentação parcial, com 
asfalto, da avenida México e 
as ruas 26 de Agosto e Pana-
má, enquanto também instala 
blocos sextavados em trechos 
das ruas Alemanha, Inglaterra 
e Dr. João Pinto Antunes (a 
última, no Vila Geny). Para o 
trabalho, o prazo é de cinco 
meses, e a empresa vencedora 
foi a JB do Nascimento. 

Gabriel Mota
Lorena

A pavimentação é sonho 
antigo dos moradores, como 
relatou a costureira Maria do 
Carmo da Cunha, 58 anos, 
que se mudou para o bairro 
há cerca de um ano, mas que 
há oito iniciou a construção da 
casa com seu esposo. O casal 
tem um filho. “Aqui, quando 
não chove, é poeira demais. 
Quando chove, é barro demais, 
e a gente não tem para onde 
sair, fica totalmente preso 
dentro de casa porque você 
vai andar pelo mato e está 
arriscado encontrar cobras. 
Você vai pela rua e é lama, 
está arriscado escorregar, 
cair e sofrer alguma fratura” 
descreveu Maria do Carmo.

Além da locomoção preju-
dicada pelo estado das vias, 
muitos entregadores, até 
mesmo carteiros, esbarram 
na falta de identificação das 
ruas, e os moradores relatam 
dificuldade em receber esses 
serviços.

Mesmo com receio, Maria 
do Carmo espera que a pa-
vimentação seja concluída 
dentro do prazo estipulado. 
“A gente espera, né. Temos 
que pagar para ver, faz muitos 
anos que pedimos isso. Alguns 
vizinhos estão vendendo os 
terrenos porque não estão 
confiando que vai ter a pavi-
mentação aqui”.

Embora a ordem de serviço 
seja para início imediato, há 
um prazo para que as empre-
sas desloquem o maquinário e 

o material ao bairro. As obras 
devem se iniciar na próxima 
semana. Os fatores climáticos 
também podem alterar o co-
meço dos trabalhos. 

Rosana Reis ressaltou que 
outras ruas já estão inclusas 

em uma licitação que deve 
ocorrer neste mês. “No dia 
22 vai sair uma nova licitação 
que vai contemplar a outra 
parte das ruas Alemanha e 
Inglaterra e as ruas Marrocos, 
Holanda, Bélgica, Pedro Amé-

rico, Abílio Pereira e Miguel 
Rodrigues Santiago (as duas 
últimas no Aterrado). Acredito 
que o início das obras ocorra 
só no ano que vem”.

A secretária informou que 
também há projetos para a 

zona rural. “Teremos uma lici-
tação na estrada do Pedroso, 
no trecho entre o começo e o 
final do loteamento do bairro 
Novo Horizonte. Acredito que 
nesse ano a gente consiga 
liberar essa licitação”.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 057/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Aquisição de máquinas e implementos agrícolas destinados a renovação patrulha 
agrícola municipal, conforme descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I 
e do Convênio celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
conforme sob o nº 890477/2019. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
15/12/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de dezembro de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO PE 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: CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
ME - CNPJ: 40.274.237/0001-85 Vencedora do item: 81
Valor total: R$ 4.837,50(quatro mil, oitocentos trinta e sete reais e cinquenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2021
Contratada: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - CNPJ:55.309.074/0001-04
Vencedora do item: 149
Valor total: R$ 10.740,00(dez mil, setecentos e quarenta reais)
Contratada: L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP - CNPJ: 
07.654.936/0001-85
Vencedora dos itens: 06,08,12,14,16,18,20,22,24,32a38,47a50,53,54,61a64,6
7a70,73,74,78,80,
96,97,98,100,101,102,106,110,112a116,118a122,134,148
Valor total: R$ 131.092,50(cento e trinta e um mil, noventa e dois reais e cinquenta 
centavos)
DATA DE ASSINATURA: 01/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de chamamento Público n° 01/2021 – Gabinete PROC n° 2501/2021.

O município de Lorena-SP torna aberto o presente CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021, com 
observância da Lei Ordinária nº 3.928/2021 e do Decreto nº 7.668/2021, para Composição 
do Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos com o objetivo de regulamentar 
o Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos que irá atuar juntamente com a 
Ouvidoria Municipal da Secretaria de Gabinete.
O edital, objeto do presente chamamento público poderá ser baixado no endereço eletrônico 
www.lorena.sp.gov.br e preenchido manual ou digitalmente. As cópias dos documentos 
necessários para a inscrição deverão ser enviados para o email ouvidoria@lorena.sp.gov.
br a partir da data da publicação deste Edital até às 17h00 de 03/01/2022.
Informações através do e-mail ouvidoria@lorena.sp.gov.br
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
Nota explicativa

TOMADA DE PREÇO 07/2021 PROCESSO 438/2021
O Município de Lorena/SP torna público que no dia 19 de novembro de 2021 a publicação 
do edital da tomada de preço 07/2021 foi dada a devida publicidade conforme a lei 8.666/93 
e que a nota de aviso de licitação saiu com a data da sessão pública para 06 de dezembro 
de 2021 às 09:30 hrs. Ocorre que no preambulo do edital não saiu a data de abertura da 
sessão pública, porém conforme dito acima foi dado a devida publicidade necessária por 
lei, sendo assim, a sessão publica se mantém no dia 06 de dezembro de 2021 às 09:30 hrs.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 058/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de um veículo automotor, tipo Caminhão Basculante, zero quilômetro, 
ano de fabricação e modelo não inferiores a 2021, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
15/12/2021, às 10:30 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para 
os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a 
Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, 
devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão 
ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a 
Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição 
dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, 
ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de dezembro de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Lorena planeja ações gratuitas para 2022; ONG prioriza alimentação e reforma de canis com duzentos cães

Causa animal tem repasse de R$ 300 mil para 
UPA e promessa de Departamento de Proteção

O prefeito de Lorena, Syl-
vio Ballerini (PSDB), firmou 
um convênio de R$ 300 mil 
com a UPA (União Protetora 
dos Animais), que presta 
trabalhos voluntários há 24 
anos na cidade. Com o recur-
so, a prioridade é reformar 
os canis e garantir a alimen-
tação de aproximadamente 
duzentos cães. A Prefeitura 
prevê também para o pró-
ximo ano a criação de um 
Departamento de Proteção 
Animal.

Após a aprovação dos 
projetos na Câmara, a Pre-
feitura oficializou o repasse 
de R$300 mil provenientes 
de uma emenda dos depu-
tados Marcio Alvino (PL) e 
André do Prado (PL), federal 
e estadual respectivamente, 
por intermédio do vereador 
Bruno Lorena (PSDB). A UPA 
poderá utilizar o valor para 
obras e compra de insumos.

Segundo a presidente da 
ONG, Paola Giordani, esse 
recurso auxiliará principal-

Rafaela Lourenço
Lorena

mente na parte estrutural, já 
que não poderá ser utilizado 
para folha de pagamentos 
dos três funcionários regis-
trados. O valor também não 
pode ter destinação a servi-
ços de consultas, exames ou 
cirurgias em clínicas veteri-
nárias. “Precisamos arrumar 
os canis, arrumar a parte 
elétrica e hidráulica ‘que é 
muito cara’ (sic), a casa do 
caseiro, porquê na varanda 
da casa vivem animais que 
são mais velhos ou têm 
problemas, tem paralítico, 
inclusive. E quando chove 
muito, chove lá”, salientou. 

A documentação atuali-
zada e o título de utilidade 
pública possibilitaram o 
repasse direto à ONG. A 
prestação de contas será 
feita para a Prefeitura me-
diante notas fiscais de todas 
as aquisições.

Com a limitação do uso 
desta verba, a UPA continu-
ará com os bazares, rifas e 
campanhas, como a ‘Pizza 
da UPA’, para arcar com as 
despesas fixas dos colabora-
dores e gastos de tratamen-
tos veterinários. Atualmente, 

são nove animais internados 
e 17 em lares temporários, 
todos resgatados das ruas 
de Lorena, inclusive vítimas 
de maus-tratos e atropela-
mentos.

A expectativa do Executivo 
é de que em uma semana o 
recurso seja liberado.

O secretário de Saúde, 
Adailton José Pinto, também 
destacou a criação do Depar-
tamento de Proteção Animal.

Segundo o responsável 
pela pasta, o planejamento 
para definição dos serviços 
a serem prestados, local, in-
vestimento e ligação com a 
ONG deve iniciar em janeiro. 
“Ele é voltado mesmo para 
o recolhimento e o atendi-
mento emergencial, tipo um 
Pronto Socorro dos animais 
de pequeno e grande porte, 
e isso vai estar lincado mui-
to com o Meio Ambiente 
e Saúde, que a gente vem 
também com veterinário, 
anestesista”.

A expectativa é de que 
até julho essa parte organi-
zacional já esteja definida 
para avançar com o depar-
tamento.

Fotos: Arquivo Atos

Animais são foco de atendimento da UPA, instituição que conta com aporte de R$ 300 mil para estrutura
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Prefeitura de Ubatuba anuncia plano de  
combate a fluxos e furtos na região central
Medidas traçadas durante reunião do Conselho de Segurança; ações começam nesta semana

Após as reclamações de 
moradores de Ubatuba, a 
Prefeitura anunciou no últi-
mo fim de semana um plano 
de ações para tentar evitar 
novos fluxos (festas clan-
destinas em vias públicas) 
e furtos na região central 
do município. De acordo 
com dados do Estado, a ci-
dade 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 con-
tra o patrimônio e a ordem 
pública no Centro. Segundo 
o Executivo, as ações foram 
traçadas durante uma reu-
nião do Conseg (Conselho 
Municipal de Segurança), 
realizada no último dia 12. 
O encontro foi solicitado 
pela prefeita e pelo vere-
ador, 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 par-
ticipações do comandante 

Lucas Barbosa
Ubatuba

da 3ª Companhia da Polícia 
Militar, capitão Guilherme 
Alves, do presidente do Con-
seg, Eduardo Reigadas, da 
comandante da Guarda Civil 
Municipal, Patrícia Ferreira, 
do secretário de Segurança, 
major Edilson de Oliveira e 
do diretor de Trânsito, Rod-
ney 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 reinsta-
ladas as placas de proibido 
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, bus-
camos uma saída bem-feita 
para evitar a perturbação 
do sossego. Seguimos co-
brando o Estado, que é o 
responsável pela Segurança 
Pública, mas também busca-
mos assegurar nossa parte. 
Estamos montando a opera-
ção conjunta para o Verão 
2021/2022 com todos os 
órgãos envolvidos e, ao 
mesmo tempo, trabalhamos 
com a assessoria de Desen-
volvimento Econômico e a 
secretaria de Fazenda para 
elaborar o regramento e a 
normativa geral para fisca-
lização”, explicou a prefeita. 

Patrimônio – Segundo 
dados da secretaria de Se-
gurança Pública do Estado, 

Ubatuba registrou 926 fur-
tos 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 núme-
ro de roubos no comparativo 
entre o período, caindo de 
264 para 199 casos. 

Com o novo plano de me-
didas 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.


