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Das 22 unidades anunciadas pela Prefeitura, apenas sete tiveram o local definido; secretaria estuda ampliação de estrutura

Pontos de Entrega Voluntária são instalados em Lorena 

Feirão amplia o parcelamento de 
dívidas de contribuintes com a Saeg
Proposta da autarquia de Guaratinguetá é renegociar débitos em dezembro para virar o ano com 
menor déficit; fornecimento de água de usuários inadimplentes passa a ser cortado em janeiro

Antes de retomar o corte 
no fornecimento de água 
dos contribuintes inadim-
plentes em Guaratinguetá, 
a Saeg (Companhia de Água, 
Esgoto e Resíduos) man-
tém até o próximo dia 17 
um feirão para renegociar 
pagamentos dos débitos 
existentes dos clientes. A 
proposta é ampliar e faci-
litar as condições de paga-
mentos ainda neste mês, 
para evitar que a água seja 
cortada em janeiro.

A renegociação se divi-
de em três categorias. Na 
primeira delas, os usuários 
com dívidas somadas em até 
R$ 1,5 mil, podem parcelar 
em 24 vezes e devem efetu-
ar o pagamento mínimo de 
uma prestação de entrada. 
Quem tem débitos entre R$ 
1,5 mil e R$ 3 mil, pode di-
vidir em 36 vezes. Usuários 
com contas acima dos R$ 3 
mi devem parcelar em 48 
vezes, com entrada de 10% 
do valor total da dívida.

O feirão atende as pesso-
as que ainda não fizeram 
negociações e também as 
famílias que já negociaram 
seus débitos e buscam uma 
forma mais fácil e com 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

condições ampliadas para 
pagamentos. “Quem já tem 
parcelamento pode procu-
rar a Saeg e fazer um repar-

Conta de água da Saeg, que passa por processo que tenta reduzir número de indimplentes no fornecimento de água em Guaratinguetá

Foto: Arquivo Atos

A secretaria de Meio Am-
biente de Lorena iniciou a 
instalação dos PEV’s (Pontos 
de Entrega Voluntária) na 
última terça-feira (30). Até o 
momento, foram anunciados 
sete locais que receberão as 
unidades. Os 15 restantes 
devem ser anunciados até 
a próxima semana. 

Os primeiros pontos de-
finidos são: Biblioteca Mu-
nicipal, praça Arnolfo de 
Azevedo, Prefeitura, Sads 
(Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social), 
Câmara Municipal, CSU 
(Centro Social Urbano) e 
rodoviária. 

“Os PEV’s funcionam como 
se fosse uma gaiola, uma 
guarita, onde estarão os 
bags (tipo de bolsa utilizada 
para armazenar o material 
reciclável). Na parte frontal 
da estrutura, tem os mate-
riais que podem ser descar-
tados”, explicou o secretário 
Radamés Lázaro.

Nos Pontos de Entrega 

Gabriel Mota 
Lorena

Voluntária são permitidos 
os descartes de papéis, pa-
pelão, metais, latas, vidros, 
plásticos e embalagens 
longa-vida (leite e suco). Os 
PEV’s ficarão disponíveis em 
pontos que tenham facili-
dade de monitoramento de 
câmeras. “Se a gente deixar, 
de repente, em áreas mais 
desprovidas dessa atenção, 
eles podem ser roubados, 
furtados ou danificados” 
completou o secretário. 

A ação foi aprovada pela 
comerciante Leda Maria. 
Moradora do bairro Vila 
Hepacaré, ela cobrou uma 
divulgação mais ampla so-
bre o serviço e os locais em 
que está disponível. “Acho 
que é uma medida acertada, 
mas acho que precisa fazer 
mais divulgação para as 
pessoas verem, porque aqui 
fica escondido, né? Só quem 
está vendo é quem está 
passando por aqui” opinou 
Leda Maria. 

A retirada do material 
contido nos bags será feita 
pela empresa responsável 
pela coleta de lixo do mu-
nicípio, a Eppo. Para isso, Posto de coleta seletiva na rodoviária de Lorena; Pontos de Entrega Voluntária são instalados na cidade

Foto: Gabriel Mota

a escolha dos pontos levou 
em consideração a rota do 
caminhão de coleta seleti-
va, que não abrange toda a 
cidade. Lázaro afirmou que 
há um plano para atender a 
demanda desses moradores 
que não recebem o serviço. 

“A gente tenta programar 
junto ao caminhão da secre-
taria de Serviços Municipais 
dias pontuais para fazer 
essas coletas, ou através do 
‘cata-treco’ para melhorar o 
atendimento a esses locais 
que não foram contempla-
dos. Ainda não conseguimos 
divulgar uma data para 
essas ações porque depen-
de de um alinhamento com 
outras secretarias, como 
a de Serviços Municipais, 
para que possa atender 
mais rápido possível essa 
demanda”.

Embora receba o mesmo 
nome, em Lorena, os PEV’s 
são diferentes dos que foram 
implantados em Guaratingue-
tá e Pindamonhangaba, que 
contam com estruturas mais 
amplas em uma área cons-
truída. A Prefeitura debate a 
ampliação da área para o PEV.

celamento. Só não estamos 
fazendo, inclusive tem nos 
cartazes, parcelamento de 
quem já tem dívidas judicia-

lizadas. Se você tinha uma 
dúvida e o departamento 
jurídico entrou com ação ju-
dicial, nós não iremos fazer 

o parcelamento”, explicou o 
diretor comercial da compa-
nhia, Saluar Magni.

Para os casos de dívi-

das judicializadas, o con-
sumidor deve procurar o 
departamento jurídico da 
Companhia para elabora-
ção de um acordo que vai 
constar o parcelamento da 
dívida, além dos honorários 
advocatícios, já que houve 
abertura de uma ação judi-
cial. “Você pode ter o nome 
judicializado, negativado 
e ter o corte da água”, de-
talhou.

A Saeg tem um valor de 
cerca de R$ 4 milhões de 
débitos abertos de contri-
buintes. Os débitos variam 
de acordo com cada resi-
dência e classe social, e 
segundo Magni, houveram 
negociações feitas de dívi-
das acima dos R$ 100 mil. 
O corte no fornecimento 
de água dos inadimplentes 
sem renegociação começa 
em janeiro de 2022.

As negociações são feitas 
exclusivamente presencial-
mente, na sede do departa-
mento comercial, que fica 
na rua Rafael Brotero, nº 
63, no Centro de Guara-
tinguetá. Os consumidores 
devem levar as contas em 
atraso, documento de iden-
tidade, CPF e em caso de 
a conta estar no nome de 
outra pessoa, basta levar 
uma procuração assinada 
pelo titular da conta.
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Vereadores questionam Carnaval em Guará; 
região segue com indefinições sobre evento
Dani Dias pede posição de Comitê da Covid-19 e MDB é contra; Pinda, Cruzeiro também adia definição

Diversas cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) e as 
principais praças carnavalescas 
do Sul de Minas cancelaram o 
Carnaval de 2022. Em Guara-
tinguetá, a Prefeitura mantém 
a festa confirmada, mas já 
há uma movimentação de 
vereadores questionando o 
planejamento com o avanço 
de casos pelo mundo e a dis-
seminação da nova variante 
da Covid-19, a ‘Ômicron’. Na 
Câmara, Fabrício Dias (MDB) 
se posicionou contra o festejo e 
deu publicidade à uma nota do 
diretório municipal do partido. 
Dani Dias (PSC) pediu que o 
comitê sanitário municipal de 
crise da Covid-19 emita um 
parecer técnico sobre os riscos 
do evento.

O requerimento de Dani 
abriu portas para uma longa 
discussão no plenário. A ve-
readora pediu que o comitê 
municipal emita um parecer 
técnico, com base nos médicos 
e infectologistas que compõem 
o grupo, sobre os riscos de 
disseminação da doença no 
Carnaval da cidade.

“Eu, como vereadora, fui mui-
to cobrada tanto na internet 
quanto na rua, com relação a 
isso, senti falta de pareceres e 
posicionamentos mais técnicos 
de pessoas que entendem da 
área, são do setor da saúde, 
médicos, infectologistas por 
exemplo. Na pandemia, nós 
tínhamos o comitê de enfren-

Leandro Oliveira
RMVale

tamento à Covid-19, que era 
muito atuante, há um ano e 
meio, e orientou o prefeito 
Marcus Soliva a tomar decisões 
importantes, sendo uma delas 
referente ao uso obrigatório da 
máscara antecipado”, detalhou 
Dani.

Na mesma semana o dire-
tório municipal do MDB se 
posicionou contra o Carnaval 
de 2022. “Nesse momento, 
deixamos bem claro no nosso 
posicionamento acatando o 
interesse da maioria da popu-
lação que tem se manifestado 
e dos riscos que entendemos, 
em função de toda essa pro-
blemática que temos assistido 
em outros países, dessa quarta 
onda que tem acontecido e 
da nova variante Ômicron”, 
afirmou. “Não somos contra 
o Carnaval. Reconhecemos e 
gostamos do Carnaval, uma 
das principais manifestações 
culturais do nosso município. 
Entretanto, vemos com preo-
cupação tudo aquilo que pode 
acontecer”, citou Fabrício Dias.

O vereador citou ainda ou-
tros eventos que podem gerar 
aglomerações e causar proble-
mas futuros. “A gente solicita 
ao prefeito que repense a re-
alização do carnaval, mais em 
uma condição de prudência”, 
concluiu. Diferente de Fabrício, 
Dani não pediu o cancelamento 
da festa, mas a atuação do 
comitê para analisar os riscos 
reais de uma nova onda de 
casos de Covid-19 e se seria 
prudente cancelar o Carnaval 
ou mantê-lo confirmado. 

Após o apontamento, o even-
to continua confirmado no 

cronograma do governo de 
Marcus Soliva (PSC) para 2022.

Nova variante – Do lado de 
fora dos gabinetes e das praças 
carnavalescas, o Estado e o Go-
verno Federal se atentaram aos 
riscos de uma nova variante 
detectada em países africanos 
e que desperta alerta na Eu-
ropa. A ‘Ômicron’ representa 
“risco global” de acordo com a 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde). Três casos foram confir-
mados no Brasil, todos eles em 
pessoas que desembarcaram 
em São Paulo.

A lista de cidades do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte que 
já cancelaram o Carnaval de 
2022 fica maior a cada dia. As 
principais praças festivas como 
São Luiz do Paraitinga, Cunha 
e Ubatuba, não realizarão o 
evento. Na última semana, São 
José dos Campos confirmou o 
cancelamento e acompanhou 
as vizinhas Jacareí e Taubaté, 
três maiores municípios da re-
gião. Potim também oficializou 
o cancelamento, assim como 
Roseira.

Há indefinições sobre a rea-
lização da festa nas cidades de 
Cachoeira Paulista e Cruzeiro, 
que ainda não se posicionaram 
sobre o evento. Piquete vai defi-
nir se realiza ou não o Carnaval 
apenas em janeiro.

Mesma situação de Pinda-
monhangaba, que aguarda as 
festas de fim de ano e a nova 
realidade da variante Ômicron 
para definir o futuro do festejo, 
segundo entrevista concedida 
pelo prefeito Isael Domingues 
(PL) ao programa Atos no Rá-
dio desta sexta-feira (3).

Porta-bandeira da escola Tamandaré durante o desfile de 2019; Carnaval 2022 é confirmado em Guará

Foto: Arquivo Atos
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 05/2021 – PROC. Nº 398/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento da Tomada de Preço acima referida, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei Complementar 123/2006 e Lei Federal 8666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é 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, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO os 
procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora:
EMPRESA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - CNPJ: 03.750.447/0001-76
VALOR TOTAL: R$ 1.298.427,79(um milhão, duzentos noventa e oito mil, quatrocentos 
vinte e sete reais e setenta e nove centavos) - DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 06 – Proc. Nº 8263/2021GPRO

Contrato nº 03/17 – PP Nº 02/17
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA
CNPJ Nº: 02.971.616/0001-35
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 
aproximadamente 1,08% (um inteiro e oito décimos por cento) ao Contrato nº 03/17, 
decorrente do Processo Licitatório nº 17/17, PP nº 02/17, firmado em 31/01/2017, nos 
termos previstos em sua Cláusula 2.2.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 
2.2 do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 1,08% (um inteiro e oito décimos 
por cento), equivalentes a R$ 57.346,74 (cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis 
reais e setenta e quatro centavos) ao valor global do contrato, destinados a alteração 
quantitativa, de incluso de novas linhas de transporte.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato é de R$ 57.346,74 (cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta 
e seis reais e setenta e quatro centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 5.345.482,31 (cinco 
milhões, trezentos quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um 
centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 399/2021SUP; 8677/2021GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviço 
de usinagem e solda da roçadeira tatu, para atender as necessidades da Secretaria de 
Serviços Municipais
CONTRATADA: METAL MECANICA E ISOLANTES LTDA
CNPJ/MF Nº: 01.010.563/0001-23 - DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 407/2021SUP; 8999/2021GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviço de 
embuchamento da rosca do parafuso do coxim do câmbio da Citroen Janfer, para atender 
as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais
CONTRATADA: METAL MECANICA E ISOLANTES LTDA
CNPJ/MF Nº: 01.010.563/0001-23 - DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 433/2021SUP; 8354/2021GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviços de 
arbitragem de futebol de campo para atender as necessidades da Secretaria de Esportes.
CONTRATADA: CLOVIS ROGERIO MARCAL DA SILVA08112152888
CNPJ/MF Nº: 27.653.436/0001-36
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 454/2021SUP; 9943/2021GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada em realização de exames não disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICOS ANDRADE LTDA EPP
CNPJ/MF Nº: 07.185.057/0001-51 - DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE 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: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.847.630/0001-10
Vencedora dos itens: 25,31,33,59,69,73,75,87,129,147,183,187,219,221,301,311,365, 
367,383, 387,389,391,395,409,411,421,425
Valor total: R$ 130.819,50 (cento e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta 
centavos)
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 22/2021 PROC. Nº 402/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de pó de café para diversas secretarias 
pelo período de 12(doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, 
quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora dos itens: 01,02 - Valor total: R$ 101.370,00 (cento e um mil, trezentos e 
setenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 35/2021 PROC. Nº 390/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para fornecimento parcelado de areia média, rachão 
e pedra brita nº 01,02 e 03, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais, pelo período de 12(doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora dos itens: 01,02
Valor total: R$ 144.998,00(cento quarenta e quatro mil, novecentos noventa e oito reais)
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 39/2021 PROC. Nº 434/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na organização e realização do evento 
Natal de Luz 2021 da cidade de Lorena/SP, com a locação de equipamentos, serviços e 
materiais, compostos de peças para decoração e iluminação, construção e fornecimento 
de 01 (uma) casa estrutural (casa do Papai Noel), medindo no mínimo 05X05 metros e 
estruturas para apresentações, pelo período de 06 (seis) meses, que integrou o Edital em 
todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: G.G. ESTRUTURA E LAZER LTDA - CNPJ: 23.765.600/0001-46
Vencedora dos itens: 01AO 28 - Valor total: R$ 131.215,00(cento trinta e um mil, duzentos 
e quinze reais) - DATA DA ASSINATURA: 03/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 433/21 SUP – 8354/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de arbitragem de futebol de campo, para atender as 
necessidades da Secretaria de Esportes, nas condições estabelecidas neste contrato e na 
proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: CLOVIS ROGERIO MARCAL DA SILVA08112152888
CNPJ Nº: 27.653.436/0001-36 - VALOR TOTAL: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial Nº 41/2021 PROC. Nº 453/2021
EDITAL RERRATIFICADO
O Município de Lorena-SP torna pública a Rerratificação do Edital da Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é Contratação 
de serviços de vigilância eletrônica para diversas secretarias, pelo período de 12 meses.
A modificação no edital consta na inclusão do item 10.1.4.4 do edital.
A sessão não irá mudar a data, continuando a realizar-se às 09h30min do dia 15 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
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 PROCESSO 455/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
parcelada de material de consumo para as atividades administrativas e educacionais 
do Município, que do dia 07 de dezembro de 2021 a 17 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 17 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 no mesmo dia 
(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 ELETRÔNICO Nº 32/2021 PROCESSO 456/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
de material odontológico para o Centro de Especialidades Odontológicas I e II e estratégias 
da Saúde da Família, que do dia 07 de dezembro de 2021 a 16 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 16 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 no mesmo dia 
(Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Dengue: ações de saneamento 
básico ajudam na prevenção
A maneira mais eficiente de controle da doença é 
eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti

Que a água é um bem pre-
cioso e essencial para a vida 
humana todos sabem, mas 
quando o assunto é a den-
gue o acúmulo ou armaze-
namento incorreto podem 
trazer sérios riscos à saúde. 
O descarte irregular de lixo 
em vias públicas também é 
um problema, já que basta a 
combinação da chuva e uma 
simples tampinha plástica 
para abrigar centenas de 
larvas que irão se transformar 
em mosquitos transmissores 
da doença, como também 
Chikungunya e a Zica.

Da Redação
Piquete

A concessionária de água 
da cidade, a Águas Piquete, 
empresa do Grupo Iguá, faz 
um trabalho de conscientiza-
ção, uma vez que a prevenção 
passa pelas boas práticas de 
saneamento básico.

“A população é nossa im-
portante aliada na luta contra 
a dengue. Fazer o armazena-
mento correto de água em 
recipientes completamente 
vedados e higienizados, des-
cartar os resíduos em locais 
adequados, e realizar a limpe-
za da caixa d’água a cada seis 
meses podem contribuir para 
eliminar alguns criadouros 
do mosquito”, completa Ma-
teus Banaco, diretor geral da 
Águas Piquete.

Confira algumas dicas de combate à dengue:
As garrafas devem ser embaladas e descartadas na lixeira, 
em local coberto ou de boca para baixo.
Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados.
Mantenha a piscina sempre limpa. Use cloro para tratar a 
água e o filtro periodicamente.
Limpe e nivele as calhas.
Mantenha caixas de água, cisternas e poços fechados e 
vedados.
Os potes com água para animais devem ser bem lavados com 
água corrente e sabão, no mínimo duas vezes por semana.
Mantenha os pratinhos de vasos de plantas limpos e coloque 
areia até a borda.
Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde 
os pneus em local coberto ou faça furos para não acumular 
água.
Mantenha a lixeira tampada e protegida da chuva. Feche 
bem o saco plástico.
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Aparecida e Lorena prorrogam anistia de 
impostos de 100%; Cruzeiro mantém desconto
Programas focam a facilitação para contribuintes para sanar dívidas; prefeituras tentam alavancar cofres

Após mais de uma década de 
espera, 111 famílias de Cruzei-
ro e Silveiras foram contem-
pladas, no último dia 15, com 
as escrituras de seus imóveis. 
A entrega do documento foi 
viabilizada após uma parceria 
entre os municípios e o Estado, 
que garantiu a regularização 
fundiária de dois conjuntos 
habitacionais por meio do 
programa Cidade Legal.

Acompanhado de sua comi-
tiva, o secretário executivo de 
Habitação do estado de São 
Paulo, Fernando Marangoni, 
participou da cerimônia de 
entrega dos títulos de proprie-
dade nas duas cidades. Além de 
alugar ou vender os imóveis, o 
documento possibilita a trans-
ferência para herdeiros. 

Em Silveiras, o representan-
te estadual foi recebido pelo 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) e por diversas outras 

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

autoridades municipais no 
conjunto habitacional Geraldo 
Adão. Na ocasião, foram conce-
didas as escrituras para sessen-
ta moradores do local, que há 
cerca de 15 anos reivindicavam 
a liberação do documento.

O processo de regularização 
do conjunto habitacional foi 
iniciado em 2019, após Car-
valho firmar um convênio com 
a gestão do governador João 
Doria (PSDB), garantindo ade-
são ao Cidade Legal. “Ficamos 
muito honrados em ter contri-
buído para que essas sessenta 
famílias conquistassem suas 
tão sonhadas escrituras. A re-
gularização garante o direito à 
propriedade, moradia digna e 
mais qualidade de vida à popu-
lação. Continuaremos fazendo 
o possível para que outros 
moradores de Silveiras possam 
também ser contemplados”, 
projetou o prefeito. 

Ainda de acordo com o Exe-
cutivo, outros seis núcleos ha-
bitacionais que abrigam cerca 
de trezentas famílias estão 

em processo de regularização 
fundiária através do programa 
estadual ‘Cidade Legal’. São 
eles Bom Jesus, Cebola, Dom 
Edmund, Fundão, Macacos e 
São Sebastião. 

Em Cruzeiro, Marangoni foi 
recepcionado pelo prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
e por diversas outras autori-
dades municipais no conjunto 
habitacional ‘Cruzeiro 2’, que 
fica na região do bairro Vila 
Romana 2.

Depois de 12 anos cobrando 
a regularização do ponto, 51 
proprietários receberam as 
escrituras de suas moradias. 
Assim como na cidade vizinha, 
a cerimônia respeitou os pro-
tocolos estaduais de prevenção 
ao contágio da Covid-19. 

De acordo com a Prefeitura 
de Cruzeiro, a expectativa é que 
em breve o Cidade Legal possi-
bilite a regularização do núcleo 
habitacional Bela Vista, com a 
liberação de 550 escrituras de 
imóveis e beneficiando mais de 
dois mil moradores. Bairro Santa Rita, próximo ao Santuário em Aparecida; Prefeitura prorroga prazo do Refis para próximo dia 20

Foto: Marcelo A. dos Santos

Farmácia Central de Pinda volta registrar falta de medicação especializada

Devido a um novo atraso 
no recebimento de medi-
camentos de componente 
especializado do DRS (Depar-
tamento Regional de Saúde) 
de Taubaté, os moradores 
de Pindamonhangaba en-
frentam mais uma alteração 
de datas para a retirada dos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

remédios neste mês.
Segundo a coordenadora 

da Assistência Farmacêu-
tica de Pindamonhangaba, 
Lídia Giroldo, a principal 
causa para a alteração é o 
atraso do DRS na entrega 
do malote municipal com 
os medicamentos do com-
ponente especializado. A 
unidade é responsável pela 
distribuição regional de 
todos os medicamentos do 

componente especializado 
de cada paciente da rede 
pública de saúde.

Com a nova programação, 
aqueles que recebem me-
dicação Leite, Refrigeração 
e IRC que retirariam nesta 
terça-feira (23), passarão a 
receber na próxima segun-
da-feira (29), assim como pa-
cientes neuro e saúde mental 
receberão na terça-feira (30).

 Os demais pacientes de-

verão comparecer normal-
mente conforme as datas dos 
cartões, entre essa quinta 
(25) e sexta-feira (26), dentro 
do horário de atendimento 
das 8h às 17h. Para efetuar 
a retirada da medicação é 
indispensável o cartão e o 
documento do paciente e res-
ponsável. Nos dois primeiros 
dias de dezembro, o setor de 
Componente Especializado 
da Farmácia Central estará 

fechado para a finalização 
do malote municipal.

O Componente Especializa-
do da Assistência Farmacêu-
tica é um método de acesso 
a medicamentos através 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde), caracterizado pela 
garantia da integralidade do 
tratamento medicamentoso, 
em nível laboratorial. Os 
medicamentos que integram 
o Componente Especializado 

são divididos em três grupos 
com características, res-
ponsabilidades e formas de 
organização distintas. Estes 
grupos são definidos pelos 
critérios de complexidade 
do tratamento da doença, 
garantia da integralidade 
do tratamento da doença 
em questão de cuidado e 
manutenção do equilíbrio 
financeiro entre as esferas 
de gestão do SUS.


