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Prefeitura de Guará retoma projeto 
educacional em parceria com a EEAR

Uma reunião entre repre-
sentantes da Prefeitura de 
Guaratinguetá e da EEAR 
(Escola de Especialistas da 
Aeronáutica) terminou com 
um acordo de cooperação 
firmado entre as partes para 
retomada do Profesp (Projeto 
Segundo Tempo, Forças no 
Esporte) na última quarta-fei-
ra (16). A parceria promete 
atender quinhentas crianças 
em situação de vulnerabilida-
de social em Guaratinguetá.

A reunião debateu o pro-
jeto, as benfeitorias para 
as crianças atendidas e o 
acordo de cooperação entre 
as secretarias de Educação e 
Esportes em conjunto com a 
EEAR. De acordo com o Exe-
cutivo, o objetivo da proposta 
é democratizar o acesso à 
prática cultural do esporte 
para promover o desenvol-
vimento integral de crianças, 
adolescentes e jovens.

Dos pontos listados pelo 
Município, constam ainda 
a formação dos jovens ci-
dadãos, afim de melhorar a 
qualidade de vida dos bene-
ficiados. O projeto propõe 
oferecer práticas esporti-
vas educacionais, para que 
as crianças e adolescentes 

mantenham uma interação 
efetiva que auxilie o desen-
volvimento integral.

“Super importante o nosso 

projeto em Guaratinguetá, 
com essa parceria com a 
escola de especialista onde 
temos quinhentas crianças 

em vulnerabilidade social 
trabalhando no contraturno 
dentro da escola, ajudando 
na formação dessas crianças. 

Orgulho muito grande para 
nós participarmos desse pro-
jeto”, destacou o brigadeiro 
da Aeronáutica, Antônio Luiz 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Marcus Soliva, brigadeiro da Aeronáutica e secretários de Educação e Esporte assinam acordo 
de cooperação que deve atender até quinhentas crianças em situação de vulnerabilidade social

O prefeito de Guaratinguetá Marcus Soliva, que assinou projeto para atender quinhentas crianças em situação de vulnerabilidade social
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Aparecida publica decreto de emergência 
para áreas de risco afetadas por chuvas
Famílias que moram nos bairros dos Motas e Bonfim estão entre os mais prejudicadas; 
Exército firma acordo para auxiliar ação do município para recuperar oito pontos críticos

A Prefeitura de Apareci-
da publicou um decreto de 
emergência no último do-
mingo (18), após um longo 
período de intensas chuvas 
que castigaram a cidade 
entre os dias 16 de janeiro 
e 15 de fevereiro. Entre as 
regiões mais afetadas estão 
os bairros de Bonfim e Motas.

O acesso ao bairro dos 
Motas está interditado desde 
o último dia 2, quando parte 
da estrada na zona rural ce-
deu após uma forte pancada 
de chuva. A Defesa Civil do 
município decidiu interditar 
a estrada por falta de segu-
rança da via, tanto para quem 
trafega com veículos como 
para quem transita a pé. 
Foi iniciado um trabalho de 
recuperação do acesso, mas 
que ainda não foi concluído.

Para chegar até o bairro 
os moradores precisam aces-
sar a região pela cidade de 
Guaratinguetá. O bairro dos 
Motas foi um dos que mais 
sofreram com as chuvas, as-
sim como o Bonfim, também 
castigado por enxurradas 
desde janeiro.

Com a publicação do de-
creto, o prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, o ‘Piriquito’ 
(Podemos), autoriza a mobi-
lização de todos os órgãos 
municipais para atuarem sob 
coordenação da Defesa Civil 
de Aparecida, na reconstru-
ção das áreas mais afetadas 
pelos temporais. Estão au-
torizadas ainda campanhas 
de arrecadação de recursos 
para fortalecer a assistência 
aos moradores vítimas das 
tempestades.

O documento cita ainda 
que os agentes da Defesa 
Civil poderão determinar a 

Leandro Oliveira
Aparecida

Obra de acesso a bairro na rural; decreto tenta acelerar trabalhos em áreas de risco com apoio do Exército
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Godoy Mioni, em comunicado 
publicado pela Prefeitura.

Para a secretária de Edu-
cação, Elisabeth Sampaio, a 
retomada fortalece o núcleo 
educacional e estreita laços 
com alunos que estão em 
situação de dificuldades fi-
nanceiras e sociais. “Tem sido 
um sucesso estarmos com 
essa parceria com a Escola 
de Especialistas da Aeronáu-
tica, um projeto belíssimo, 
que as famílias valorizam 
e os alunos também. São 
alunos do quinto ano, de 11 
escolas, e nós temos certeza 
que cada dia o sucesso será 
maior, agora contando com 
a escola-cívico militar em 
Guaratinguetá”, citou Elisa-
beth, ao fazer referência a 
outra proposta educacional 
aprovada no município, da 
escola cívico-militar.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) citou que a retomada 
do projeto é importante para 
fortalecer o desenvolvimento 
educacional. “Ajudando no 
desenvolvimento das nossas 
crianças no lado do esporte, 
despertar a paixão pelo es-
porte e também os princípios 
e valores morais através da 
educação que recebem aqui, 
com a música, o esporte, e é 
importante para o caráter e 
desenvolvimento emocional 
das crianças”.

evacuação de moradores, 
caso o imóvel esteja em 
área considerada de risco 
iminente.

Com base na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, a Prefeitura 
também confirmou a dispen-
sa de licitação para o período 
de vigência do decreto, que 
foi fixado para 180 dias.

O coordenador da Defesa 
Civil de Aparecida, Allan 
Siqueira, foi procurado pela 
reportagem do Jornal Atos, 
mas não pôde atender. Em 
entrevista à Rádio Pop, ele 
revelou que, de forma emer-
gencial, houve a definição 
da convocação do Exército 
para auxiliar nos reparos. “O 
segundo batalhão já mandou 
um grupo de reconhecimen-
to, estivemos percorrendo 
toda a região dos Motas e 
Bonfim vendo os pontos crí-
ticos, e o Exército agora está 
preparando o relatório que 
vai mostrar nossas opções, 
o que eles podem nos ajudar 
para retornar à situação a 
normalidade”.

Ainda de acordo Siqueira, 
mesmo com a baixa de chu-
vas nesta semana, as con-
dições de tráfego nas duas 
regiões estão melhores, mas 
existem ainda oito pontos crí-
ticos para trafegabilidade de 
veículos. Os reparos podem 
começar na próxima semana, 
já que o solo das duas áreas 
permanece encharcado e 
impróprio para trabalhos.
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Prefeitura inicia obras de recapeamento e 
retoma operação tapa-buracos em Lorena
Alvo de cobranças, governo recebe cerca R$ 550 mil para recapear; empresa deve reforçar manutenção

Foco de reclamações de 
moradores de Lorena, os bu-
racos no asfalto em diferen-
tes bairros teve um avanço 
com a infraestrutura nesta 
semana. Com cerca de R$ 
550 mil, a Prefeitura iniciou 
obras de recapeamento em 
quatro vias. Já a operação 
tapa-buracos deve ser reto-
mada nesta segunda-feira 
(14).

Os investimentos para o 
recapeamento de R$ 518 mil 
e R$ 41 mil são provenientes 
de um convênio com o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional e contrapartida 
municipal, respectivamen-
te. Os serviços que tiveram 
início na sexta-feira (11), na 
rua Carlos Chagas no Olaria 
e avenida São Thomas, no 
Vila Hepacaré, também con-
templarão as ruas Machado 
de Assis com pavimentação 
e o recapeamento da Olavo 
Bilac. 

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento Urba-
no, Rosana Reis, a previsão 
é de que os trabalhos sejam 
encerrados ainda em feve-
reiro. “Mas é lógico que se 
chover torrencialmente do 
jeito que a gente tem visto, 
eles (empresa) vão ter que 
parar e dar continuidade no 
serviço na hora que o tempo 
estiver melhor”.

O mau tempo com o re-

gistro de chuvas nas últi-
mas semanas está entre as 
justificativas do Executivo 
pela falta da operação tapa-
-buracos nas ruas. Leitores e 
ouvintes do Atos no Rádio, 
indignados com a situação 
de vias esburacadas, se mani-
festaram durante a semana. 
“Alguém aí caiu em algum 
buraco hoje? Aqui no Santo 
Antônio, perto da minha 
casa, tem cada buraco e a 
Prefeitura não faz nada. 
A gente tem que ter carro 
como Range Rover, 4x4, 
porque o tanto de buraco 
que tem! Pagamos nossos 
impostos, onde está indo o 
nosso dinheiro?”, questionou 
o internauta Flávio Maga-
lhães de Paula. 

De acordo com o secretário 
de Serviços Municipais, Wal-
demilson da Silva, o Tão, “de-
vido o alto índice de chuvas, 
a usina  que produz a massa 
asfáltica também sofre danos 
e deixa de produzir e de for-
necer”. De forma paliativa, 
para amenizar os impactos 
dos buracos, a pasta estava 
trabalhando com massa fria, 
sem sucesso, também devido 
às chuvas. “Tivemos que in-
terromper porque se não fica 
gastando massa, e é dinheiro 
jogado fora”, frisou.

Os trabalhos terão início 
nas ruas que recebem o 
maior fluxo de veículos, 
como Antonio Haddad, no 
Santo Antonio e Targino 
Vilela Nunes, no Vila Nunes. 
Após as principais vias, as 

Rafaela Lourenço
Lorena

Obras na São Tomás, na Vila Hepacaré; Prefeitura projeta recuperação nas principais vias com R$ 550 mil
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Atendimento da nova unidade do Poupatempo no shopping de Lorena
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Poupatempo de Lorena inicia 
atendimentos no shopping
Ainda experimental, serviço deve ser agendado previamente

Anunciada pelo governa-
dor João Doria, em maio de 
2021, a unidade do Poupa-
tempo de Lorena iniciou os 
atendimentos presenciais, 
mediante agendamento, 
nesta semana. Ainda sem 
inauguração oficial, os ser-
viços são disponibilizados 
de segunda-feira à sábado. 
Na região, Cruzeiro tem 
expectativa de iniciar as 
atividades no próximo mês.

Entre os projetos apre-
sentados pelo Governo do 
Estado no último ano, como 
o “Viva o Vale”, de aproxi-
madamente R$ 120 milhões 
distribuídos entre setores 
como a saúde, infraestru-
tura e segurança do Vale 
do Paraíba, as unidades do 
Poupatempo começam a 
sair do papel.

Em Lorena, o posto, que 
passou pela fase de tes-
tes na última semana com 
atendimentos espontâneos, 
adaptação dos funcionários 
e efetivação do sistema no 
Eco Valle Shopping, iniciou 
os agendamentos para aten-
der presencialmente na 
segunda-feira (21).

De acordo com a Prefei-
tura, inicialmente, a cidade 
oferecerá apenas servi-
ços vinculados a programa 
como do Detran (Departa-
mento Estadual de Trânsito) 
e secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo. Os 
serviços municipais, como 
segunda via de IPTU (Im-

Rafaela Lourenço
RMVale

posto Predial Territorial 
Urbano) seguem com o setor 
de Tributação do Executi-
vo. Os interessados devem 
agendar um horário pelo 
site poupatempo.sp.gov.br.

Ainda sem data definida 
para a inauguração oficial, 
Lorena segue com o funcio-
namento de segunda-feira à 
sexta-feira, das 9h às 17h, e 
aos sábados das 9h às 13h. 
Em frente à unidade, os to-
tens com o sistema digital 
e máquina de cartão são 
disponibilizados ao público 

de acordo com o horário 
comercial do shopping.

Região – Anunciada no 
mesmo dia, 21 de maio de 
2021, a unidade de Cruzeiro 
está pronta, aguardando a 
definição do Estado para a 
entrega oficial. Na cidade, 
os serviços, incluindo os 
municipais, serão ofertados 
no antigo prédio do INSS 
(Instituto Nacional do Se-
guro Social). A expectativa 
da Prefeitura é de que a 
inauguração seja realizada 
em março.

adjacentes serão atendidas. 
“Temos um mapa hoje, faz 
esse, faz aquele. No outro 
dia você tem um cronograma 
já praticamente, de tanto 
buraco que tem na cidade”, 
comentou Tão.

Para acelerar a Operação 
dos servidores municipais, 
a terceirizada que presta 
serviços com maquinário 
para a secretaria de Obras e 
Planejamento Urbano tam-
bém deve atuar nos buracos 
das vias, porém, nos de maior 
profundidade. Rosana Reis 
explicou que os trabalhos 
ainda não haviam iniciado 
devido as chuvas, mas que 
vias deterioradas como a 
Paraná, Nesrala Rubez, Ma-
dame Curie, Expedicionário 
Genésio Valentim Corrêa 
e estrada Santa Terezinha 
serão contempladas. 

Obras – As obras em gale-
rias de águas pluviais, tam-
bém afetadas pelas chuvas 
puderam avançar nesta se-
mana. No Vila Nunes, Rosana 
ressaltou que os trabalhos 
não foram paralisados e 
seguem em fase final, assim 
como na rua Barão de Castro 
Lima, na região central. Já 
a rua Gerônimo Lorena, no 
Vila Passos, que foi ponto de 
alagamento no início da se-
mana, teve a abertura do solo 
na última sexta-feira para a 
instalação das manilhas. 

Os trabalhos na principal 
avenida do Bairro da Cruz, a 
Sete de Setembro, ainda não 
iniciaram.
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

Tomada de Preço nº 29/2020, Prefeitura Municipal de Lorena, seção 1, página 416, onde se 
lê LEFON CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ 34.648.442/0001-60, 
leia-se CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP, CNPJ 
00.869.442/0001-79 - segunda colocada, conforme contrato assinado dia 20/12/2021, 
tendo em vista o ocorrido no processo 633/2021.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 50/2022-SUP; 
835/2022-GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na locação de um imóvel situado na Rua Irmã Zoraide Vieira da Silva, nº 102, 
Centro, Lorena/SP, CEP 12600-450, para instalação da sede da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte.
CONTRATADA: MOISES ANTONIO MARQUES CAMARINHA
CPF/MF Nº: 041.554.378-99 - DATA DA ASSINATURA: 23/02/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato nº 22/2022- Proc. nº 50/22
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena
LOCADOR: MOISES ANTONIO MARQUES CAMARINHA
CPF/MF: 041.554.378-99 e RG: 13.233.487
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Irmã Zoraide Vieira da Silva, nº 102, Centro, 
Lorena/SP, onde será instalada a sede da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.
VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), sendo este valor pago em 
12 (doze) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

TOMADA DE PREÇO 01/2022 – PROCESSO Nº 17/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 01/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia para CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, na Estrada Municipal Chiquito 
de Aquino – Bairro Mondesir.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos 
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de 
habilitação do Edital, decide que a empresa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP 
foi HABILITADA e as empresas CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO LTDA, 
CONSTRUTORA BRASFORT LTDA e SKATEPARKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
foram INABILITADAS.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, das 09h00min às 17h00min.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras  da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira  Paulista/SP, CEP 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA – PRODUTORES RURAIS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CHAMADA PÚBLICA 01/2022. EDITAL N° 014/2022 PROC. ADM. MUN. n° 015/2022. 
DISPENSA Nº 009/2022.
Objeto: O objeto da presente Chamada Pública é aquisição parcelada, em entregas 
semanais, de hortifruti da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para os 
produtores do Município, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE. 
ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 01 de abril de 2022, às 09:30 
horas (horário de Brasília).
LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações 
do Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Rua Coronel 
Domiciano, nº92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.
EDITAL da Chamada Pública na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações 
e Compras da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Rua 
Coronel Domiciano, nº92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, ou retirado 
GRATUITAMENTE no site www.cachoeirapaulista.sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 005/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, 
resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 005/2022 na seguinte conformidade:
Itens: 55 e 57 a empresa FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 26.148.066/0001-17.
Itens: 52, 56, 58, 59 e 60 a empresa FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE CARNES 
LTDA, CNPJ: 06.109.220/0001-34.
Itens: 4, 6, 50, 51 e 53 a empresa LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
24.795.505/0001-58.
Item: 14 a empresa NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUÇOES 
EMPRESARIAIS, CNPJ: 30.977.140/0001-85.
Itens: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 54  a empresa 
SERGIO AUGUSTO MATHIAS - ME, CNPJ: 44.925.721/0001-88.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de 
Registro de Preços.
Cachoeira Paulista, 25 de fevereiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2022- Edital nº 019/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 021/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 15 de março de 2022.
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – 
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE 

IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL 
VILLAGE II, inscrita no CNPJ 26.669.825/0001-97 localizada na Avenida “Um”, 
número 170, Loteamento Colonial Village II, cidade de Pindamonhangaba/SP, 
CEP 12400-970, devidamente representada por seu Presidente Sr. Rubens Freire 
Gonçalves, em atendimento ao descrito no Estatuto Social em seu artigo 4º, 
Parágrafo Segundo, convoca através do presente Edital, os Associados, para a 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 10 de março de 2022, 
nas dependências da Associação, sito à Rua Chafariz, 261, Pindamonhangaba-SP, 
em primeira convocação às 19h00 com a maioria absoluta dos associados e em 
segunda convocação as 19h30 com qualquer número de associados presentes 
para Deliberar e Votar a Ordem do dia:
1) Revogação da Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Controlador 
de Acesso e Vigia Rondante e outros assuntos pertinentes da empresa Oliveira & 
Oliveira Serviços de Segurança – Alvo Segurança.
Observações:
Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida 
e, somente os associados adimplentes com suas obrigações sociais terão direito 
ao voto (Art. 4º, Parágrafo Único,do Estatuto Social).
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2022
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL 
VILLAGE I

Rubens Freire Gonçalves 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, convoca a Sra. 
Bruna Ribeiro Xavier, RG: 44909502, e a Sra. Maria Carolina Codelo M B Leite, 
RG: 34146014X para que no prazo de 10 dias compareçam a Subsecretaria de 
RH para retorno de suas atividades.
Lorena, 25 de fevereiro de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON LUIZ DA SILVA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão
estoquista, estado civil solteiro, de 48 anos de idade, nascido em Piquete-SP, no dia
14 de fevereiro de 1974, residente e domiciliado Rua Eduardo da Silva Neto, nº 666,
Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE DE CARVALHO e NEUZA
MARIA DA SILVA CARVALHO.
ANA PAULA JANUNCIO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem,
estado civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia 11 de
dezembro de 1974, residente e domiciliada Rua Eduardo da Silva Neto, nº 666,
Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO SÉRGIO JANUNCIO e MARIA
SELMA JANUNCIO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO HENRIQUE FELICIANO ZUQUIM, de nacionalidade brasileira, profissão
funcionário público, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Itajubá-
MG, no dia 07 de janeiro de 1987, residente e domiciliado Rua Benedito César de
Araújo, nº 76, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de HENRIQUE ZUQUIM e
NEUSA MARIA FELICIANO ZUQUIM.
FRANCINE CRISTINA DA SILVA NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão
manicure, estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no
dia 06 de abril de 1990, residente e domiciliada Rua Benedito César de Araújo, nº 76,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES
NUNES e LUCIA CRISTINA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS ROBERTO COUTINHO, de nacionalidade brasileira, profissão estampador,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 26 de
fevereiro de 1974, residente e domiciliado Rua Jairo Marcondes de Oliveira, nº 300,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROBERTO COUTINHO e GRACIA
MARIA COUTINHO.
MARIA FÁTIMA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil divorciada, de 58 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 29 de setembro de 1963, residente e domiciliada Rua Jairo Marcondes de Oliveira,
nº 300, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO GUSTAVO ATHAIDES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pintor
de autos, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de janeiro de 1999, residente e domiciliado Rua Papa João XXIII, nº 126,
Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
SANTOS e SUELI CARVALHO ATHAIDES SANTOS.
ÁGTA FRANCINE SALES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 09 de janeiro
de 2002, residente e domiciliada Rua Papa João XXIII, nº 126, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de SILVIO CESAR DA SILVA e RENATA SUELEN
RODRIGUES DE SALES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GILBERTO MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 06 de
fevereiro de 1992, residente e domiciliado Rua Padre Helvécio Azevedo Tóffuli, nº
25, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de MAURO MOREIRA DA SILVA e JOANA
BENEDITA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA.
ANA CAROLINA APARECIDA PAULINO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Mogi das Cruzes-SP, no dia 17 de abril
de 1982, residente e domiciliada Rua Padre Helvécio Azevedo Tóffuli, nº 25, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ VALDOMIRO PAULINO e MARIA HELENA
CLEMENTE PAULINO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador de almoxarifado,
estado civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 24 de dezembro de 1986, residente e domiciliado Rua Armando Goffi, nº 49,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO DEJAIR DA SILVA
e CLAUDETE RODRIGUES DA SILVA.
RENATA GONÇALVES DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Barueri-SP, no dia 23 de
dezembro de 1989, residente e domiciliada Rua Pedro Ângelo Foroni, nº 25, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM ALVES DE MOURA e REGIANE
APARECIDA GONÇALVES DE MOURA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
OZEIAS DA SILVA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão padeiro, estado
civil viúvo, de 58 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro-RJ, no dia 10 de janeiro
de 1964, residente e domiciliado Rua Pedro Nogueira de Sá, nº 140, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO e HERCILIA
CARVALHO DA SILVA.
MARIA DAS DÔRES RIBEIRO REIS, de nacionalidade brasileira, profissão costureira,
estado civil viúva, de 67 anos de idade, nascida em São Vicente de Minas-MG, no dia
09 de abril de 1954, residente e domiciliada Rua Pedro Nogueira de Sá, nº 140,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO ALVES RIBEIRO e ANA INÁCIA
DE JESUS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Patos de Minas-MG, no dia 22
de novembro de 1993, residente e domiciliado Avenida José Maria Guimarães Alves,
nº 150, Bloco 07, Apto 104, Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filho de HELIO
RODRIGUES DOS SANTOS e BEATRIZ SILVERIO DAMASIO.
GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia
21 de fevereiro de 1995, residente e domiciliada Avenida José Maria Guimarães
Alves, nº 150, Bloco 07, Apto 104, Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filha de
RAUL EDUARDO MARQUES e ANA ROSA DE OLIVEIRA CARDIAL MARQUES.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ FELIPE ROSA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado
de açougue, estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de setembro de 1987, residente e domiciliado Rua
Dona Catarina, nº 300, Jardim Dom Bosco, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
FRANCISCO RIBEIRO e REGINA CÉLIA FELIPE ROSA RIBEIRO.
TABATA ELIANE CORREA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de loja, estado civil divorciada, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de abril de 1987, residente e domiciliada Rua Dona Catarina, nº 300, Jardim
Dom Bosco, Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO JOSÉ DA SILVA e ANGELINA
CORRÊA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAMON CÉSAR CIRINO, de nacionalidade brasileira, profissão atleta, estado civil
solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de março
de 2002, residente e domiciliado Rua João Esaú Bicudo, nº 214, Cidade Jardim,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO CIRINO e SILVANA MOREIRA.
MARIANA BRITO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 16 de
junho de 1998, residente e domiciliada Estrada de Itapecerica, nº 355, Vila Maracanã,
São Paulo SP, filha de FÁBIO HENRIQUE SILVA DE SANTANA e MARCIA REGINA
BRITO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2022.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO HENRIQUE SILVA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico de manutenção industrial, estado civil solteiro, de 24 anos de idade,
nascido em Açailândia-MA, no dia 28 de janeiro de 1998, residente e domiciliado Rua
José Augusto Rodrigues, nº 169, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de MARCELO
NAZARENO SOUZA DA COSTA e GISELDA MARIA DA SILVA.
LINDA VITÓRIA RIBEIRO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 22 de outubro de 1996, residente e domiciliada Rua José Augusto Rodrigues,
nº 169, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de ANDRÉ LUÍS RIBEIRO DA SILVA
e LUCIANA RIBEIRO DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VICTOR FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Fortaleza-CE, no dia 05 de julho de 1990,
residente e domiciliado Rua General Júlio Salgado, nº 880, Apto 21, Tabaú,
Pindamonhangaba SP, filho de MARIA FERREIRA SOBRINHA.
KARINA DOBKOVSKI, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Porto União-SC, no dia 05 de outubro
de 1993, residente e domiciliada Rua General Júlio Salgado, nº 880, Apto 21, Tabaú,
Pindamonhangaba SP, filha de MIGUEL DOBKOVSKI FILHO e SOLANGE ANGELA
COMERLATO DOBKOVSKI. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JUAN CHINAQUI DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão coletor, estado civil
solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de fevereiro
de 2001, residente e domiciliado Avenida Paraná, nº 894, Maricá, Pindamonhangaba
SP, filho de JOSÉ BENEDITO DIAS e SILVANA CHINAQUI DIAS.
ALICE CONCEIÇÃO SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de janeiro de 2004, residente e domiciliada Av Dois, nº 340, Bloco 2A,
Apto 103, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de LUIS ANTONIO
DOS SANTOS e DALVA STELA CONCEIÇÃO DE SOUZA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO DE LIMA E SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
professor, estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-
SP, no dia 03 de janeiro de 1980, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa
Guimarães, nº 1793, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de ROBERTO REZENDE
RIBEIRO e SOLANGE APARECIDA DE LIMA E SILVA RIBEIRO.
HEID CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente
administrativo, estado civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de novembro de 1981, residente e domiciliada
Avenida Abel Corrêa Guimarães, nº 1793, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de
GERALDO JURANDI DE SOUZA e MARIA FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAPHAEL GOMES FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
eletricista de manutenção, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Sete
Lagoas-MG, no dia 14 de março de 1996, residente e domiciliado Rua Doutor Moacyr
da Rocha Leão, nº 91, Carangola, Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDIOMIRO
FERREIRA DE SOUZA e VALDIRENE GOMES DA SILVA DE SOUZA.
MICHELE TWAN LORENO GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de cartório, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de janeiro de 1996, residente e domiciliada Rua Doutor Moacyr da Rocha
Leão, nº 91, Carangola, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS AUGUSTO DA
SILVA GUIMARÃES e ROSEMEIRE LORENO. Apresentaram os documentos I, III e
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENAN MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professor,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 25 de julho
de 1990, residente e domiciliado Rua Firmo Mendes Castilho, nº 550, Cecap, Taubaté
SP, filho de RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e SELMA MOREIRA LOPES.
GLÁUCIA BATAGLIA, de nacionalidade brasileira, profissão relações públicas, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
fevereiro de 1993, residente e domiciliada Rua João Gama, nº 151, Apto 21, Parque
São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de MARLY BATAGLIA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2022.
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O Pronto Socorro de Guará, que funciona atualmente nas dependências do Frei Galvão; Câmara convoca

Câmara convida Saúde e Hospital Frei Galvão 
para discussões sobre o PS de Guaratinguetá
Gestão do Pronto Socorro é alvo de debate após reclamações de atendidos; vereadores querem 
esclarecer dúvidas sobre demora em atendimentos e dificuldades com valores de insumos

A Câmara de Guaratinguetá 
oficializou o convite à secre-
tária municipal de Saúde, Ma-
ristela Macedo, e aos gestores 
do Hospital Frei Galvão, que 
administram o Pronto Socorro, 
na tentativa de esclarecer as 
reclamações feitas por mora-
dores pela demora no atendi-
mento médico. A proposta foi 
debatida na sessão do último 
dia 15 e confirmada na sessão 
desta terça-feira (22).

Mas há queixas também da 
administração do hospital, 
referentes aos valores contra-
tuais defasados, após o registro 
da alta frequente dos preços 
de insumos e medicamentos.

Prefeitura e Hospital Frei 
Galvão mantêm ativas discus-
sões sobre as prestações de 
serviços para o Pronto Socorro 
desde o início deste ano. Em 
janeiro, o hospital suspendeu 
parcialmente os atendimen-
tos do PS sob alegação de 
ter atingido sua capacidade 
máxima, em razão da grande 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

demanda de pacientes com 
síndromes gripais e da escassez 
de insumos e medicamentos, 
provocada pela alta dos preços. 
A interrupção durou um dia, 
após reunião entre as partes 
que determinou a retomada 
dos serviços.

Mas a gestão do Pronto 
Socorro voltou a ser colocada 
em xeque uma semana depois 
do primeiro entrave. Enquanto 
a gestão do hospital apresen-
tou os motivos da suspensão 
parcial dos atendimentos, a 
Prefeitura informou que foi 
surpreendida com “entraves ju-
rídicos” que impediam a conti-
nuidade do acordo e confirmou 
a abertura de um chamamento 
público para contratação de 
uma organização social para 
administrar o PS.

Desde então, o Pronto So-
corro permanece sob gestão 
do Hospital Frei Galvão e é 
a principal porta de entrada 
de emergência e urgência no 
município, que também recebe 
pacientes de outras cidades. Na 
Câmara, a pauta ganhou força 
após a sessão do último dia 15. 
Os vereadores confirmaram 
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Yakult Brasil anuncia investimento de R$ 60 milhões 
para atualização do parque industrial em Lorena

Com investimento de R$60 
milhões, a multinacional 
Yakult anunciou a moder-
nização do polo de Lorena. 
Entre as melhorias estão as 
atualizações e otimização das 
instalações e dos equipamen-
tos. O prazo para a entrega, 
divulgado pela empresa, vai 
até o primeiro semestre de 
2023. 

Inaugurado em 1999, o 
complexo industrial mantém 
cerca de trezentas vagas de 

trabalho para moradores da 
região. Na unidade, uma das 
únicas que produzem todo o 
portfólio de produtos em um 
mesmo polo, o investimento 
para qualificação do processo 
de produção já superou a mar-
ca dos R$ 150 milhões desde 
2013, quando foi realizada a 
primeira ampliação. 

Somente com o cronograma 
para segunda fase de obras, a 
empresa tem um investimento 
de aproximadamente R$ 20 
milhões, com o intuito de subs-
tituir a estrutura de maquiná-
rios como tanques de aço inox, 
usados na produção de leites 

fermentados, ampliação e ele-
vação do pé direito da sessão 
de mistura da matéria-prima 
e drenagem sanitária.

A modernização não inclui 
ampliar o grupo de funcioná-
rios. Mesmo sem abrir novos 
postos de trabalho, a unidade 
lorenense da Yakult ajuda 
o município a manter bons 
índices na geração de empre-
gos com suas trezentas vagas 
ocupadas.

Lorena fechou o ano de 
2021 com saldo positivo de 
991 contratações. Já os dados 
referentes ao mês de dezem-
bro do mesmo ano apontam 

Thamiris Silva
Lorena

que a cidade registrou um 
déficit, -145 de empregos ge-
rados, de acordo com o Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempregados).
Entre os setores mais em-

pregadores de Lorena, os 
segmentos mais destacados 

por prioridade é a indústria, 
seguida pelo comércio, servi-
ços, agropecuária e o parque 
universitário da cidade.
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que têm recebido queixas de 
moradores sobre demora nos 
atendimentos, durante defesa 
do requerimento de Fabrício 
Dias (MDB). Marcelo da Santa 
Casa (PSD) pediu que a Casa 
oficializasse convite aos gesto-
res do Hospital e a secretária 
de Saúde, para sabatina na 
Casa.

“Em virtude dos sérios pro-
blemas apresentados no Pron-
to Socorro, que funciona nas 
dependências do Hospital Frei 
Galvão, que se arrastam e se 
agravam desde o último ano, 
tenho insistido nas discussões 
na Câmara, os quais propus 
diversos requerimentos. As 
discussões, assim sendo, têm 
sido constantes”.

O parlamentar contou ainda 
que a sessão tem como objetivo 
“colocar os problemas na mesa, 
ouvirmos os dois lados, ques-
tionarmos e procurássemos 
uma saída, com uma solução 
para os principais problemas”.

A sessão foi marcada para o 
próximo dia 8. São aguardados 
representantes da secretaria 
de Saúde e do Hospital Frei 
Galvão.


