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Guará define organização social 
para administrar Pronto Socorro
ICNS vence certame e inicia contrato de seis meses; atendimento segue em espaço anexo ao Frei Galvão

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá fechou o certa-
me para contratar uma orga-
nização social que substituirá 
o Hospital e Maternidade Frei 
Galvão na administração do 
Pronto Socorro. O INCS (Institu-
to Nacional de Ciências da Saú-
de) fez a melhor oferta e será 
responsável por administrar 
os atendimentos em urgência 
e emergência. Pelo menos 

quatro outras organizações 
participaram da licitação.

O INCS substituirá o Hos-
pital Frei Galvão após entra-
ve jurídico entre a unidade 
hospitalar e a Prefeitura, que 
se estende desde janeiro. O 
Instituto é prestador de ser-
viços em UPA’s (Unidades de 
Pronto Atendimento) em São 
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O Pronto Socorro de Guaratinguetá, palco de disputa por gestão definida nesta semana; contrato de R$ 10,5 milhões assinado com o INCS

R$ 10,5 milhões

José dos Campos e ofertou a 
melhor proposta financeira. 
De acordo com o edital, serão 
pagos para o INCS um total 
de R$ 10,5 milhões ao longo 
dos seis meses de prestação 
de serviços. O Pronto Socorro 
permanece instalado anexo ao 
prédio do Hospital Frei Galvão. 
Além da organização vencedo-
ra do certame, participaram da 
corrida licitatória o Hospital 

Maternidade Therezinha de 
Jesus, o Iesp (Instituto Esperan-
ça), a Oscema (Organização So-
cial Cellula Mater) e a Anaesp 
(Associação Nacional de Apoio 
ao Ensino, Saúde e Políticas 
Públicas de Desenvolvimento), 
que também presta serviços 
em Aparecida.
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Lorena aprovou a implan-
tação da escola cívico-mi-
litar, após realização de 
assembleias e audiências 
com a população local. As-
sim como Guaratinguetá, 
que deu aval em fevereiro, 
Lorena será incluída no pro-
grama desenvolvido pelos 
ministérios da Educação e 
da Defesa, que contempla 
municípios anualmente com 
a inclusão de escolas das 
redes municipais, e pode 
definir a escola Caic como 

Lorena confirma unidade 
da escola cívico-militar

unidade de ensino a receber 
o projeto. Em São Paulo, um 
dos porta-vozes do projeto é 
o deputado estadual Tenente 
Coimbra (PSL), que articula 
junto às prefeituras a im-
plantação do programa. O 
deputado esteve em Guara-
tinguetá, onde ficou definida 
a instalação do sistema na 
escola Maria Julia, no Jar-
dim do Vale. Em Lorena, a 
discussão teve adesão da 
população local.
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Vereadora de Lorena busca 
apoio no Governo do Estado 
para criar Cozinha Piloto a 
internos da Fundação Casa

Com o intuito de atender 
adolescentes pós medida 
socioeducativa, a vereado-
ra Wanessa Andrea (Cida-
dania) e o presidente da 
Câmara de Lorena, Fabio 
Longuinho (PSD), foram até 
São Paulo buscar apoio para 
implantar um projeto de Co-
zinha Piloto, na tentativa de 
oferecer uma oportunidade 
de inclusão social. Eles de-
bateram a proposta durante 
uma reunião com o secretá-

rio da Justiça e Cidadania do 
Estado, Fernando José da 
Costa. O projeto, que está 
em fase de planejamento, 
conta com a participação 
do juiz da vara Criminal da 
Comarca de Lorena, Daniel 
Otero Pereira da Costa, do 
grupo Salesiano, do Institu-
to Dialogare e da Fundação 
Casa (Centro de Atendi-
mento Socioeducativo ao 
Adolescente).

Pág.  3

Pág.  4 Pág.  7

Ubatuba anuncia Refis para 
facilitar pagamento de débitos

Com a aprovação da Câma-
ra, a Prefeitura de Ubatuba 
anunciou para a próxima 
segunda-feira (7) o início do 
atendimento de mais um Refis 
(Programa de Recuperação 
Fiscal). Com o intuito de 
atender moradores que tem 
débitos até 2021, o benefício 
pode gerar entre 70% a 100% 
de descontos de juros e mul-
tas. O programa, que busca 
uma recuperação financeira, 
é destinado ao pagamento do 
IPTU (Imposto Predial e Terri-
tório Urbano), o ISS (Imposto 
Sobre Serviços) e débitos não 
tributários. 
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Construção de moradias que estavam paralisadas em Potim desde 2014; Estado assume habitacional

Estado entrega 
em Silveiras e
retoma casas 
em Potim

A quinta-feira (3) foi marcada 
pela entrega de moradias e 
escrituras, além da retomada 
de conjuntos habitacionais na 
região. O secretário executivo 
estadual de Habitação, Fer-
nando Marangoni, passou por 
quatro cidades, entre elas Po-
tim e Silveiras. Após quase três 
décadas de espera, 49 famílias 
de Silveiras receberam os 
títulos de propriedade de suas 
casas no bairro Vila Esperança. 
Além da valorização do imóvel, 
o documento possibilita uma 
série de outros benefícios aos 
proprietários.

Pinda espera entregar creches 
do Parque das Palmeiras, Arco 
Íris e Crispim até o fim do ano

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba espera entregar 
até o fim do ano três novos 
Cmeis (Centros Municipais de 
Educação Infantil). Os bairros 
contemplados serão o Parque 
das Palmeiras, Crispim e Arco 
Íris, no Araretama. As obras 
da última unidade foram 
atrasadas devido a rescisão 
do contrato com empreiteira.

De acordo com a Prefeitura, 
uma reunião com a empresa 
responsável pelas creches 
que não foram entregues 
estava prevista para ocorrer 
no último dia 15, mas como 

o representante da empreiteira 
apresentava sinais de Covid-19, 
o encontro foi cancelado. A 
expectativa é de que a reu-
nião possa ocorrer de forma 
remota para prosseguir com 
as tratativas. Os novos Cmeis 
seguirão os mesmos padrões 
das unidades do Mantiqueira 
e Centro, entregues recente-
mente. Segundo o contrato 
estabelecido, as unidades do 
Crispim e Arco Íris devem ser 
entregues em junho de 2022, 
e a do Parque das Palmeiras no 
fim do ano.

Prefeitura de Cruzeiro avança 
em projeto de R$ 1,5 milhão 
para recuper estradas rurais

Menos de quatro meses 
após conquistar um recurso 
estadual de quase R$ 10 
milhões para a pavimenta-
ção de duas estradas rurais, 
Cruzeiro foi contemplada 
na última semana pelo 
Governo do Estado com 
um convênio de R$ 1,5 
milhão para a realização 
de obras de melhorias em 
outras três vias municipais. 
Além de proporcionar mais 
segurança aos motoristas 
que trafegam pela zona 
rural, a ação busca facilitar 
o escoamento da produção 

agrícola. De acordo com 
a Prefeitura, o novo apoio 
estadual foi oficializado na 
tarde do dia 23, durante 
uma reunião entre o prefei-
to Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) e representantes da 
secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, em São 
Paulo. Na ocasião, Fonseca 
assinou o convênio de ade-
são ao programa Cidadania 
no Campo - Rotas Rurais, 
lançado pelo governador 
João Doria (PSDB) no fim de 
outubro passado.



5 DE MARÇO DE 20222

A GUERRA DO SÉCULO XXI
Quarta-feira de Cinzas!
Início da Quaresma e uma parte 

do mundo em chamas.
O ritual de cinzas é um aviso para 

chamar a atenção da fragilidade hu-
mana, mas não como uma tristeza ou 
uma falta de esperança, mas como 
um aviso: o sentido da vida!

O corpo é frágil, a necessidade 
de fortalecer o espírito!

Na Quarta-Feira de Cinzas quem 
acordou de um período de euforia e 
alegria, vai saber no seu primeiro 
café que despertara para um novo 
mundo.

Um mundo inesperado e violento 
como se os países tivessem abando-
nado a sua responsabilidade.

A guerra com a sua face malévo-
la e desumana voltou ao território 
europeu.

Uma capital de um país soberano 
está sendo bombardeada impiedosa-
mente realçando as cicatrizes dei-
xadas pela última guerra mundial.

Um novo mundo definido com 
fronteiras soberanas e indepen-
dentes não bastam para evitar uma 
invasão.

Este não era a expectativa da 
Europa após a Segunda Guerra 
mundial onde visionários passaram 
a enumerar e inspiraram a necessi-
dade de uma União Europeia onde 
o território deveria viver em um 
ambiente de paz e estabilidade que 
atualmente reconhecemos como um 
valor construído.

Uma Europa pacífica, unida e 
próspera!

A entrada da China, no cenário 
político e econômico, expandindo o 
mercado internacional, seu desen-
volvimento tecnológico, colocou a 
Rússia, um gigantesco império, em 
um componente dos países emer-
gentes(dependentes): os BRICS.

Putin sonha em criar algo digno 
e comparável aos feitos da antigui-
dade: a recriação do antigo Império 
Russo, mas com tecnologia e poder 
autocrata herdado da antiga União 
Soviética.

A Ucrânia, a “Pequena Rússia”, 
como é denominada pelos russos, é 
peça-chave para o delírio de Wla-
dimir Putin, o czar do século XXI.

Apesar de muito ucranianos 
serem etnicamente russos, identifi-
caram-se mais com a Europa, do que 
o decadente e corrupto estado russo.

No antigo império russo, a capi-
tal da Ucrânia, Kiev, era um impor-
tante centro cultural, uma questão 
que os ataques de Putin estão en-
frentando: a ousadia e a coragem do 

povo ucraniano.
Desde que foi iniciada a opera-

ção militar as ações do povo ucra-
niano se revestem de estratégias que 
vão da tomada de posições formais 
em organizações internacionais e 
Estados nacionais, até a articulação 
descentralizadas das forças trans-
nacionais.

A presença do presidente da 
Ucrânia, no conflito, personalidade 
imprescindível na defesa de seu país 
e surpresa para Putin.

De um líder fraco (construído) 
para um heroico porta-voz do con-
flito.

O conflito na Ucrânia, totalmente 
diferente, do que vimos em passado 
recente.

Não se trata de uma conflagra-
ção de mais um conflito conhecido, 
mas de uma conjunção de múltiplos 
atores agindo em diferentes níveis 
simultaneamente.

Este conflito criou elos de inter-
dependências, sociedades inteiras 

conscientes da gravidade do con-
flito, em tempo real, pelas redes 
sociais, das mazelas e violência da 
guerra, além das exposições midiá-
ticas, a juventude russa se rebelando 
nas praças de Moscou, enfim, uma 
nova era de negação a guerra.

O apoio da China, como uma 
saída para a Rússia no plano estra-
tégico e econômico é uma dúvida, 
pois se incomoda com o aumento 
da insegurança na região, e não 
concorda com as ações militares e 
está preocupada que o conflito saía 
do controle.

O Brasil se encontra em uma 
situação bastante critica: sua agro-
pecuária alimenta uma grande par-
cela mundial, mas dependente de 
fertilizantes russos e da exportação 
de carne bovina e suína e soja des-
tinados à China e a Rússia.

Por isso, uma negociação com 
os russos é necessária e complicada.

Além do preço dos combustíveis e 
do gás, no caso do endurecimento do 
embargo, a Rússia provavelmente fará 
uma operação triangular com a China.

Por outro lado, o Brasil também 
poderá sofrer com uma China con-
trolando ainda mais territórios com 
a sua moeda diante das sanções em 
dólar, euro e iene.

Em vez de enfraquecer o inimi-
go, todas essas áreas separatistas 
passam a recorrer ao yuan chinês, 
aumentando o poder de barganha 
de Pequim.

O cenário tem tudo para ser, no 
mínimo, desastroso para a nossa 
economia.

   O cenário tem tudo para ser, 
no mínimo, desastroso para a 

nossa economia..

“A paz: uma 
trégua para a guerra”

 Lenin

Política a conta-gotas...
Acervo histórico

É voz corrente entre a burguesia 
de Guará que o ‘acervo histórico’ do 
PSDB local discute e faz as contas 
para ver se entre os remanescentes 
do Partido tenha sobrado algum 
filiado ilustre em condições de 
salvar o grupo 
da extinção po-
lítica. Pelo que 
se ouviu nas me-
sas da Hípica, 
Edson Riccomi 
seria ‘esse cara’ 
e já estaria ar-
ticulando nos 
bastidores uma 
possível candidatura a deputado 
estadual, como forma de ‘marcar ou 
dividir o território’ como estratégia. 
Ou seja, encara 2 de outubro para 
carimbar o passaporte para prefeito, 
enquanto os apoiadores tentam con-
vencer a ‘superstar eleitoral’ para ser 
a vice na chapa de 2024.

Ações e reações
Se alguns nomes ‘esquentam ou 

esfriam’ como postulantes a ‘cadeira 
mais cobiçada’ de Guará, por outro 
lado, fica cada vez mais evidente aos 
especuladores da Praça que Marcus 
Soliva tem duas estratégias e vários 
nomes para sucessão. Pelos ruídos 
do Palácio de Vidro, ele deve seguir 
cozinhando o ‘Galo Novo’ como um 
provável indicado até sair os resul-
tados de 2 de outubro, dependendo 
da situação, ele poderá escalar um 
vice com seu perfil administrativo 
para ‘empurrar’ Regis Yasumura nas 
eleições de 2024, já que a ‘pop star’ 
tem tempo de validade no grupo! Ou 
quem sabe, na política...

Cascas de bananas
Enquanto os tucanos se viram 

nos trinta para ressurgirem no cená-
rio eleitoral de Guará, os governistas 
da Chácaras Selles buscam prorro-
gar a temporada dos holerites, e a 
Câmara ferve com chaleira em fogo 
alto com seus problemas internos’, 
alguns prefeituráveis como Junior 
Filippo e Fabrício da Aeronáutica 
correm por fora, jogando nos erros 
dos adversários para garantir vanta-
gens com os eleitores.

Pizza à moda da 'casa'
As contas rejeitadas pelo Tribu-

nal referentes a 2018 do ex-prefeito 
Edson Mota já tramitam nos bastido-
res da Cachoeira Paulista e dividem 
opiniões entre alguns vereadores. 
Disseram que as divergências estão 
mais focadas na relação ‘custo-bene-
fício’ de alguns indecisos que prati-
camente nos apontamentos do TCE. 
Ah! Parece que um deles – o que 
lembra bumbum de criança, chegou 
a exclamar no hall dos gabinetes, 
“que pra reverter parecer técnico, 
o valor tem de ser diferenciado”...

O que muitos querem saber
Na relação custo-benefício das 

contas rejeitadas de Edson Mota, 
quem será a pedra de tropeço ou o 
salvador da pátria para a motolân-
dia? O vereador Agenor Todico ou 
a vereadora Rogéria Lucas – que 
nunca escondeu seu distanciamento 
e repúdio pela política praticada 
pelo governo passado em Cachoeira 
Paulista???

O homem quer voltar...
Rolou durante a cerimônia de 

entrega de escrituras aos morado-
res de Silveiras, que o ex-prefeito 
Edson Mota está articulando com 
seus seguidores seu retorno à Pre-
feitura em 2024. Alguns irônicos 
exclamaram que só se for para uma 
visita ao próximo prefeito, porque 
para concorrer a uma eleição no-
vamente, tem de combinar com a 
Justiça – onde responde centenas 
de processos de várias naturezas 

Missão possível
O prefeito de Pindamonhangaba, Dr. Isael Domingues, aceitou o 

desafio em coordenar a campanha à reeleição dos deputados André do 
Prado (estadual) e Márcio Alvino (federal) no Vale do Paraíba. A missão 
será fazer a intermediação política para ampliar o apoio a dupla do PL, 
desde São José dos Campos até Bananal. Isael, hoje considerado um 
líder regional, é promessa para realizar um trabalho de qualidade em 
todo processo eleitoral.

 
Serviços prestados

Isael Domingues acredita na adesão direta e indireta de vários prefei-
tos em retribuição a André e Márcio, por todo o apoio e intermediação 
que eles fizeram pelas cidades do Vale do Paraíba. Juntos, eles foram 
campeões de recursos para os orçamentos das cidades, e mostraram muito 
dinamismo, com forte presença em todos os municípios. Disseram que na 
própria experiência de Isael de vida pública – há quase 15 anos – nunca 
viu uma parceria tão forte e um trabalho tão intenso como dos deputados 
André do Prado e Márcio Alvino.

Adesão
Quem também aderiu com total apoio à coordenação de campanha 

de André e Márcio foi o vice-prefeito Ricardo Piorino, companheiro de 
gestão nos dois mandatos do Dr. Isael Domingues, já declarando que 
a escolha do nome do prefeito de Pindamonhangaba para essa missão 
confirma a liderança que Isael tem firmado na cidade e região. Piorino 
ainda considerou que toda equipe de apoio político que eles estabelece-
ram na Princesa do Norte está empenhada em auxiliar o prefeito nesta 
missão, não somente em Pinda, mas em todo Vale.

Isael e o futuro
Com o convite de coordenação de campanha formalizado pelos 

deputados, Isael Domingues firma o seu propósito de completar seu 
segundo mandato frente à Prefeitura de Pindamonhangaba. Uma espécie 
de antídoto contra os comentários de algumas pessoas que cogitaram seu 
nome para uma eleição de deputado, apesar de Isael sempre afirmar que 
sua missão, agora, é fechar o ciclo de 8 anos em Pinda e dar total apoio 
aos deputados André e Márcio, para que tenham uma expressiva votação 
na região. Posterior a isso, os fatos falarão por si!!!

Prefeito Isael Domingues entre os deputados Marcio Alvino e André do Prado

e com os eleitores. E por falar em 
eleitores, eles demonstraram que 
estão satisfeitos com a boa política 
administrativa da cidade.

Água fria
E por falar em eleições de 2024 

em Silveiras, poucos acreditam que 
as sete candidaturas comentadas 
na política local, sejam efetivadas. 
Entre os nomes comentados como 
de Pedro Paulo, Sidnei Ferreira, 
Adriano da Renata, Cesar Antunes, 
Zé Ritinha, Mateus Mota e do pró-
prio Edson Mota, apenas duas, no 
muito três, sejam oficializadas. Até 
porque entre os integrantes da base 
governista, já ficou estabelecido que 
as pesquisas no momento certo da 
pré-eleição serão observadas para 
indicação do sucessor de Guilherme 
Carvalho.

'Caixa de Pandora'
Rola entre os bem informados 

que o 'Bin Laden' Câmara de Lore-
na, que ainda não absolveu o 'golpe 
do anonimato', está articulando um 
plano que ameaça a harmonia entre 
os Poderes. Parece que as duas 
ou três tentativas fracassadas de 
implantar a discórdia são fichinha, 
perto do que está sendo armado. 
Em contrapartida, o contra-ataque 
já esta preparado no cofre de quem 
sabe dar o troco na altura. Vem no-
vidades pela frente...

Perguntar não ofende
É fato ou boato que duas se-

cretarias estratégicas do governo 
de Sylvio Ballerini podem mudar 
de comando a qualquer momento? 
Parece que tem gente do primeiro e 
segundo escalões perdendo o sono...

Edson Riccomi

Acelerando o mercado
O anúncio quase oficial que o ex-

-prefeito de Caraguá, Antonio Car-
los (definindo partido), pretende ser 
deputado estadual novamente, criou 
expectativas na região, em especial 
Lorena. O efeito de sua candidatura 
acelerou o assédio da concorrência 
em cima das lideranças que sempre 
ajudam na captação de votos. Ainda  
bem que Antonio Carlos sempre 
contou com o exército de amigos 
que tem...

Não convidem para...
...a mesma picanha – os ve-

readores de Aparecida Ana Alice 
Siqueira e André Monteiro, mesmo 
que o churrasqueiro seja o habilidoso 
presidente da Câmara, Gu Castro!!!

Lei de Murphy
Imaginem se as coisas ruins não 

podem piorar! Esta semana a grita-
ria pela água em Potim não foi pela 
qualidade, mas sim pela quantidade. 
Faltou água nas torneiras da popu-

lação e sobrou 
críticas na classe 
política, com di-
reito a pedido ofi-
cial na Câmara, 
por perfuração 
de novos poços. 
Diante da tentati-
va até de levante 

da oposição, a prefeita Erica Soler, 
com maestria, aproveitou o fato em 
seu favor, quer dizer, para fortalecer 
a necessidade da concessão da'água.

Contagem regressíva
De olho no calenário, faltam 212 

dias para as eleições; se preferir, 
apenas 29 semanas...

Erica Soler
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Guaratinguetá define organização social 
como nova gestora do Pronto Socorro
ICNS vence certame e inicia contrato de seis meses; atendimento segue em espaço anexo ao Frei Galvão

Fotos: Leandro Oliveira

O Pronto Socorro de Guaratinguetá, que passa contar com uma nova gestão; contrato de R$ 10,5 milhões

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá fechou o certa-
me para contratar uma orga-
nização social que substituirá 
o Hospital e Maternidade Frei 
Galvão na administração do 
Pronto Socorro. O INCS (Institu-
to Nacional de Ciências da Saú-
de) fez a melhor oferta e será 
responsável por administrar 
os atendimentos em urgência 
e emergência. Pelo menos 
quatro outras organizações 
participaram da licitação.

O INCS substituirá o Hospital 
Frei Galvão após entrave jurídi-
co entre a unidade hospitalar 
e a Prefeitura, que se esten-
de desde janeiro. O Instituto 
é prestador de serviços em 
UPA’s (Unidades de Pronto 
Atendimento) em São José dos 
Campos e ofertou a melhor 
proposta financeira. De acordo 
com o edital, serão pagos para 
o INCS um total de R$ 10,5 mi-
lhões ao longo dos seis meses 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

de prestação de serviços.
O Pronto Socorro de Guara-

tinguetá permanece instalado 
anexo ao prédio do Hospital 
Frei Galvão. Além da organi-
zação vencedora do certame, 
participaram da corrida licita-
tória o Hospital Maternidade 
Therezinha de Jesus, o Iesp 
(Instituto Esperança), a Oscema 
(Organização Social Cellula 
Mater) e a Anaesp (Associação 
Nacional de Apoio ao Ensino, 
Saúde e Políticas Públicas de 
Desenvolvimento), que também 
presta serviços em Aparecida. 
A Santa Casa de Guaratinguetá 
participou do certame, mas foi 
inabilitada, assim como o Hos-
pital Mahatma Gandhi.

Entraves – As discussões 
entre a administração munici-
pal e o Hospital Frei Galvão se 
intensificaram no início do ano, 
após o hospital ter suspendido 
parcialmente os atendimentos 
no Pronto Socorro sob alega-
ção de ter chegado ao teto de 
sua capacidade de prestação de 
serviços. Posteriormente, a di-
reção do Frei Galvão informou 

que os preços de insumos e 
medicamentos subiu de forma 
considerável no último ano e 
onerou o hospital, que seguia 
com contrato defasado com a 
Prefeitura.

Em contrapartida, a se-
cretária de Saúde, Maristela 
Macedo, durante coletiva de 
imprensa, chegou a informar 
que o hospital não tinha uma 
CND (Certidão Negativa de 
Débitos) e discutir uma alte-
ração contratual era inviável. 
A licitação emergencial foi 
aberta e o contrato com o hos-
pital ficou enfraquecido, com 
o andamento do pregão que 
terminou com a contratação 
do INCS.

Câmara – Na próxima se-
mana, os representantes da 
Prefeitura, da secretaria de 
Saúde e do Hospital Frei Gal-
vão participam de uma sessão 
especial com os vereadores de 
Guaratinguetá para discutir os 
atendimentos do Pronto So-
corro Municipal. O convite foi 
feito no fim de fevereiro para o 
encontro em 8 de março.

Estado entrega escrituras de moradias em 
Silveiras e retoma habitacional em Potim
Documento assinado com Guilherme Carvalho garante vantagens para moradores de 
cinco bairros que aguardam regularização; Erica Soler se anima com obras reiniciadas

A quinta-feira (3) foi marcada 
pela entrega de moradias e 
escrituras, além da retomada 
de conjuntos habitacionais 
na região. O secretário exe-
cutivo estadual de Habitação, 
Fernando Marangoni, passou 
por quatro cidades, entre elas 
Potim e Silveiras.

Após quase três décadas de 
espera, 49 famílias de Silvei-
ras receberam os títulos de 
propriedade de suas casas no 
bairro Vila Esperança. Além 
da valorização do imóvel, o 
documento possibilita uma 
série de outros benefícios aos 
proprietários.

Contando com as presenças 
de Marangoni e do prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB), a 
cerimônia de entrega das escri-
turas foi realizada na Quadra 
Municipal, na região central 
da cidade. Devido a pandemia 
da Covid-19, o evento teve 
público reduzido e respeitou 
uma série de outras medidas 
de prevenção ao contágio da 
doença.

Com as escrituras em mãos, 
os proprietários passaram a 
contar com diversos benefí-
cios, como acesso ao mercado 
formal de crédito, direito de 
alugar ou vender o imóvel, pos-
sibilidade de transferência para 
herdeiros e a valorização do 
valor de mercado da moradia.

A emissão dos títulos de pro-
priedade foi possível graças a 

regularização fundiária do Vila 
Esperança, oficializada no fim 
do ano passado. Atendendo ao 
pedido da Prefeitura, o proces-
so de legalização do bairro foi 
iniciado em 2018 pelo Governo 
do Estado, através do programa 
Cidade Legal.

Além de agradecer o apoio 
de Marangoni e do governador 
João Doria (PSDB), Carvalho 
destacou a importância da 
ação. “A entrega das escrituras 
é algo muito especial para os 
moradores do Vila Esperança, 
que há muito tempo sonha-
vam com esse momento. A 
regularização fundiária traz 
benefícios para o município e 
para a população. Além disso, 
garante às famílias o direito a 
moradia digna, assegura o di-
reito a propriedade e promove 
a qualidade de vida”.

Segundo a Prefeitura, cerca 
de quinhentas outras famílias 
de Silveiras estão próximas 
de receberem as escrituras de 
seus imóveis. Os documentos 
serão emitidos após a conclu-
são do processo de regulariza-
ção fundiária dos bairros Bom 
Jesus, Cebola, Fundão, Macacos 
e São Sebastião. Selecionados 
pelo Executivo, os pontos fo-
ram inscritos no programa 
Cidade Legal em 2020.

Potim – A cidade foi a última 
parada de Marangoni na quin-
ta-feira, onde o secretário exe-
cutivo estadual de Habitação 
assinou a ordem de serviço que 
autoriza a retomada das obras 
de quarenta casas do programa 
Minha Casa Minha Vida, que 

estavam paralisadas há oito 
anos. O convênio foi assinado 
em 2014, mas as intervenções 
foram interrompidas pelo 
Governo Federal. O valor de 
investimento do Estado é de 
R$ 3.068.056,39.

No último ano, a pasta teve 
que entrar na Justiça para as-
sumir a responsabilidade pelas 
unidades, que serão entregues 
às famílias que vivem em áreas 
de risco.

“O nosso governador João 
Doria e o vice-governador 
Rodrigo Garcia determinaram 
que nenhuma obra ficará para-
da no estado de São Paulo. In-
felizmente, tivemos a ausência 
de recursos do governo federal 
no setor habitacional, mas isso 
fez com que trabalhássemos 
em investimentos recordes no 
segmento”, destacou Fernando 
Marangoni.

Além das moradias que serão 
entregues no prazo de 12 me-
ses, o secretário executivo de 
Habitação anunciou o início da 
última etapa de regularização 
dos bairros João Nogueira, 
Morada dos Marques e Vila Oli-
via. “Tenho muito orgulho de 
ser o presidente do programa 
Cidade Legal, que se tornou, 
em menos de três anos, o maior 
programa de regularização 
fundiária do mundo. Pelo Es-
tado, foram entregues mais de 
48 mil títulos de propriedade, 
sem custo algum à população. 
Com as escrituras nas mãos, 
os moradores acabam de vez 
com o fantasma da perda da 
casa e têm o sono tranquilo. É 
dignidade, respeito e seguran-
ça jurídica”.

A prefeita Erica Soler (PL) 
destacou que a regularização é 
importante, pois 80% dos bair-
ros não estão regularizados. 
“Eles (Estado) anunciaram hoje 
(quinta-feira) mais dois bairros. 
Nós já temos dois bairros que 
já estão saindo as escrituras. 
Já estão no cartório”.

Lucas Barbosa
Marcelo A. dos Santos
RMVale

Erica Soler (acima) e Guilherme Carvalho recebem Marangoni para entregas e retomadas habitacionais

Fotos: Marcelo A dos Santos/ Divulgação PMS

Vereadora de Lorena busca apoio no Governo do Estado 
para criar Cozinha Piloto a internos da Fundação Casa

Com o intuito de atender 
adolescentes pós medida 
socioeducativa, a vereadora 
Wanessa Andrea (Cidadania) 
e o presidente da Câmara 
de Lorena Fabio Longuinho 
(PSD) foram até São Paulo 
buscar apoio para implantar 
um projeto de Cozinha Pilo-
to, na tentativa de oferecer 

uma oportunidade de inclu-
são social. Eles debateram a 
proposta com o secretário 
da Justiça e Cidadania do 
Estado, Fernando José da 
Costa.

O projeto, que está em 
fase de planejamento, conta 
com a participação do juiz 
da vara Criminal da Comar-
ca de Lorena, Daniel Otero 
Pereira da Costa, do grupo 
Salesiano, do Instituto Dia-
logare e da Fundação Casa 

Thamiris Silva
Lorena 

(Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adoles-
cente).

“A Cozinha seria na Obra 
São Luiz, (que o) pessoal da-
qui de Lorena conhece como 
Provim (Programa Vida 
Melhor). Essa instituição na 
verdade tem de fato essa ex-
pertise no tratamento com 
a juventude e já executou 
medidas com o adolescente”, 
contou Wanessa Andrea. 

Segundo a vereadora, toda 

a ideia da Cozinha Piloto é 
baseada no programa do 
Governo do Estado de São 
Paulo “Minha Chance”, que 
oferece acompanhamento 
a adolescentes pós-cumpri-
mento de medida socioedu-
cativa.

Diferente do Minha Chan-
ce, o Cozinha Piloto pre-
tende oferecer um auxilio 
no valor de R$ 300 para 
o jovem e R$ 300 para o 
responsável, além do curso 

profissionalizante na área 
gastronômica.

“Esse projeto tem mais 
um atenuante muito im-
portante: os meninos que 
cumprirem direitinho, é 
claro que tem critérios para 
isso, vão receber uma bolsa 
auxilio. Essa bolsa também 
será possível com a ajuda 
do juiz (Daniel Otero) por 
meio dos precatórios e do 
fundo judiciário”, detalhou 
a vereadora.

Atualmente, a Fundação 
Casa de Lorena tem a pos-
sibilidade de atender 56 
jovens (40 em internação e 
16 em internação provisó-
ria). Atualmente ela trabalha 
com 53,57% da sua capaci-
dade total (trinta menores), 
sendo que 17 (56,6%) deles 
são de Lorena. “Precisamos 
ficar atento para poder cui-
dar desses meninos, para 
que a gente não permita que 
eles continuem na crimina-
lidade”, opinou.

Com uma expectativa posi-
tiva para o projeto, Wanessa 
Andrea aguarda a execução 
do projeto para o segundo 
semestre deste ano.
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Com salários reajustados em quase o dobro 
da inflação, Piquete projeta plano de carreira

Acesso à Prefeitura de Piquete, que tem planejamento para plano de carreira depois de aumento salarial

Obra na creche Arco Íris; Prefeitura pretende entregar obras dos jardim-escolas até o fim deste ano

Reajuste total de 20% aos servidores supera índice de municípios da região, que atenderam IPCA

Com investimento 
de R$ 10,8 milhões, 
Caraguá espera por 
mais duas escolas

A Rede Municipal de En-
sino de Caraguatatuba deve 
receber, no próximo mês, 
dois novos prédios para 
reforçar o atendimento. O 
CEI (Centro de Educação 
Infantil) e a EMEI (Escola 
Municipal de Educação In-
fantil) do bairro Travessão 
já estão perto de serem 
entregues.

Com investimento total 
de R$ 10,8 milhões, sendo 
R$4,4 para o CEI e outros 
R$6,48 milhões para a 
EMEI, a expectativa do Mu-
nicípio é de inaugurá-los em 
abril. Segundo a secretaria 
de Obras Públicas, a entre-
ga está bem próxima, com 
95% das obras nos espaços 
educacionais já concluídas. 

As unidades devem aten-
der mais de trezentas crian-
ças entre zero e cinco anos 
incompletos. O CEI contará 
com três salas de berçários, 
seis salas de maternal, sala 
de amamentação, lactário, 
parquinho, cozinha, refei-
tório, despensa, lavanderia, 
sala de professores, direção, 
almoxarifado, sanitário, 
depósitos e vestiários.

Já a EMEI terá dez salas 
de aula, biblioteca, infor-
mática, secretaria, quadra, 
cozinha, refeitório, pátio, sa-
nitários e sala de recursos.

Da Redação
Caraguatatuba

Pinda espera entregar creches do Parque das 
Palmeiras, Arco Íris e Crispim até o fim do ano
Projetos para rede municipal enfrentam atraso em meio a problemas com empreiteira responsável 
pelas obras; novas unidades prometem desafogar o sistema educacional público nos bairros

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba espera entregar 
até o fim do ano três novos 
Cmeis (Centros Municipais 
de Educação Infantil). Os 
bairros contemplados serão 
o Parque das Palmeiras, 
Crispim e Arco Íris, no Ara-
retama. As obras da última 
unidade foram atrasadas de-
vido a rescisão do contrato 
com empreiteira.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da Pre-
feitura, uma reunião com a 
empresa responsável pelas 
creches que não foram en-
tregues estava prevista para 
ocorrer no último dia 15, 
mas como o representante 
da empreiteira apresen-
tava sinais de Covid-19, o 
encontro foi cancelado. A 
expectativa é de que a reu-
nião possa ocorrer de forma 
remota para prosseguir com 
as tratativas.

Os novos Cmeis seguirão 
os mesmos padrões das 
unidades do Mantiqueira 
e Centro, entregues recen-
temente.

Segundo o contrato es-
tabelecido, as unidades do 
Crispim e Arco Íris devem 
ser entregues em junho de 
2022, e a do Parque das 
Palmeiras no fim do ano. 
O Município solicitou a 
atualização do cronograma 
de obras.

Ainda no ano passado, o 
prefeito Isael Domingues 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

(PL) esteve em Brasília para 
viabilizar recursos finan-
ceiros.

Na época, um dos temas 
centrais de discussão foi o 
atraso nas atividades da cre-
che do Arco Íris, motivado 
pela rescisão unilateral da 
empresa responsável.

“A população do Arareta-
ma sabe da dificuldade que 
está sendo finalizar essa 
obra devido a rescisão do 
contrato com a empreiteira. 
Após o desbloqueio, iremos 
abrir outra licitação para 
que uma nova empresa 
assuma o término da obra”, 
ressaltou o prefeito.

A construção das três 
creches são viabilizadas por 
meio de um convênio com o 
governo federal, assim como 
as unidades dos bairros do 
Mantiqueira e Centro.

A aprovação do aumento 
salarial em 20% para os 
servidores municipais, pro-
posto pelo prefeito Romulo 
Kazimierz Luszczynski, o 
Rominho (PSDB), na última 
semana, ganhou destaque 
regional, ao superar índices 
aprovados em outras cidades. 
A variação superou a infla-
ção, que foi de cerca de 10% 
em 2021.

O percentual total resultou 
de dois aumentos de 10%. 
Segundo o secretário de 
Governo, Álvaro Masulck, a 
divisão do processo em duas 
etapas foi necessária para 
que primeiro se aprovasse a 
revisão geral anual com o re-
ajuste equivalente à inflação 
e, posteriormente, o aumento 
real aos funcionários.

O INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) apon-
tou que, no acumulado dos 
12 meses de 2021, a inflação 
foi de 10,16%, o que torna 

Gabriel Mota 
Piquete

cerca de 10% o aumento real 
aos servidores.

O primeiro salário com 
o novo valor foi pago aos 
servidores na sexta-feira 
(25). Apenas o reajuste foi 
retroativo ao mês de janeiro, 
o aumento real está sendo 
pago de fevereiro em diante.

Masulck destacou que 
foram realizados estudos 
orçamentários que permiti-
ram a alteração salarial. “Só 
foi possível pela disposição 
do Rominho, como gestor, 
em ajudar o funcionário. E 
em segundo plano, através 
dos estudos orçamentários, 
a gente ainda se encontra 
bem abaixo dos 54%, que é 
o teto efetivo de gastos com 
pessoal”.

De acordo com o secretá-
rio, os estudos levaram em 
consideração as adequações 
orçamentárias necessárias e 
projeções de concursos públi-
cos que são idealizados para 
2022. Somado ao aumento 
salarial, o orçamento de gas-
tos com pessoal chega a 44%.

Além da valorização dos 

funcionários, a gestão tam-
bém espera que a cidade 
tenha uma maior circulação 
de dinheiro propulsiona-
da pelo aumento salarial. 
“Quanto mais dinheiro entra 
nas mãos dos nossos muní-
cipes, consequentemente 
teremos mais gastos locais, 
e isso acaba impulsionando 
a economia, principalmente 
no pós-pandemia”, afirmou 
Masulck.

A Prefeitura de Piquete 
segue estudando a implan-
tação do plano de carreira 
aos servidores municipais. 
Para isso, o governo de Ro-
minho acredita que são ne-
cessárias projeções salariais 
de 10 a 15 anos, por conta 
dos aumentos. “A gente 
continua com uma comissão 
trabalhando e discutindo ele 
(plano de carreira). Também 
não tiramos a possibilidade 
de futuramente fazer uma 
licitação para contratar 
uma empresa especializada 
para fazer o trabalho de 
forma mais efetiva”, frisou 
o secretário.

Foto: Arquivo Atos 

Foto: Bruna Silva 
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Lorena aprovou a implan-
tação da escola cívico-militar, 
após realização de assembleias 
e audiências com a população 
local. Assim como Guaratin-
guetá, que deu aval em feve-
reiro, Lorena será incluída no 
programa desenvolvido pelos 
ministérios da Educação e da 
Defesa, que contempla mu-
nicípios anualmente com a 
inclusão de escolas das redes 
municipais, e pode definir a 
escola Caic como unidade de 
ensino a receber o projeto.

Em São Paulo, um dos porta-
-vozes do projeto é o deputado 
estadual Tenente Coimbra 
(PSL), que articula junto às 
prefeituras a implantação do 
programa. O deputado esteve 

Lorena confirma implantação de 
unidade da escola cívico-militar
Caic deve ser escolhida para atender projeto; aprovação depois de audiência pública 

em Guaratinguetá, onde ficou 
definida a instalação do siste-
ma na escola Maria Julia, no 
Jardim do Vale. Em Lorena, 
a discussão teve adesão da 
população local.

“Lorena solicitou a escola 
cívico-militar no ano de 2020 
para 2021. Infelizmente, o mu-
nicípio não pôde ser contem-
plado, mas com a desistência 
de outras cidades a vaga foi 
colocada em Lorena”, contou 
o parlamentar. “Conversamos 
com o Ministério da Educação, 
com o Coronel Gilson, que é o 
diretor do Pecim (Programa 
Nacional de Escolas Cívico-Mili-
tares) e mostramos a importân-
cia do município, que não teria 
dificuldades na implantação 
tendo em vista a grande quan-
tidade de militares da reserva 
morando lá”, destacou.

O deputado reforçou que a 

audiência e consulta públicas 
foram importantes para que a 
população tivesse acesso ao de-
bate para implantação do mé-
todo. Tenente Coimbra revelou 
que a escola Caic foi escolhida 
para receber o programa. “Ago-
ra a documentação começa a 
andar dentro da questão do 
MEC, e os militares começam 
a ser convocados para serem 
contratados e trabalhar dentro 
dessa gestão compartilhada 
cívico-militar”, concluiu.

Região – No Vale do Paraíba, 
Guaratinguetá e Caçapava 
foram incluídas no Pecim. Em 
Guará, a definição da escola 
que receberá o programa 
ocorreu antes das assembleias, 
que foram realizadas apenas 
com pais, professores e com 
a comunidade do bairro da 
escola Maria Júlia, no Jardim 
do Vale. A adesão ao programa 
foi superior a 97%.

A escola Maria Júlia vai 
receber militares da reserva 
a partir do segundo semestre. 
Segundo a proposta para o 
município, os militares vão au-
xiliar na ordem e organização 
da escola sem interferência 
nas aulas, que continuam 
ministradas por professores 
da rede municipal de ensino.PM durante aula em escola no Distrito Federal, com modelo cívico-militar; Lorena na lista de contempladas

Fotos: Reprodução
Leandro Oliveira
Lorena

Programa Bolsa Trabalho prorroga o prazo para 
cadastro de beneficiários nas cidades da região
Estado prioriza mulheres, arrimo de família e desempregados; ação garante trabalho e capacitação profissional

Moradores em situação 
de vulnerabilidade social da 
região, contemplados pelo 
Bolsa Trabalho, têm um novo 
prazo para a efetivação ao 
programa. O Estado prorro-
gou as datas para ampliar 
a adesão. As bolsas auxílio 
são de R$ 540 e as equipes 
devem iniciar nos próximos 
dias 7 e 14.

Após a divulgação das 
listas com os nomes dos 
contemplados, o programa, 
que oferece bolsa auxílio de 
R$ 540 mensais por quatro 
horas diárias de trabalho 
e curso profissionalizante 
pela Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo), abriu uma nova opor-

Rafaela Lourenço
RMVale

tunidade aos que ainda não 
apresentaram os documentos 
para efetivação do benefício. 
O governo de João Doria 
(PSDB) prorrogou o prazo 
para o cadastramento até a 
próxima quinta-feira (10).

Cachoeira Paulista conta 
com oitenta vagas. Destas, 69 
já foram cadastradas e qua-
tro pessoas foram desclassi-
ficadas. Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Paulo Orlandeti, um 
dos casos é de uma moradora 
da cidade que conseguiu um 
emprego com registro após 
a sua inscrição no projeto 
social. “Um motivo positivo 
para a desclassificação”, sa-
lientou.

Cidades como Cruzeiro e 
Canas receberam cem vagas 
cada. Em Canas, a prefeita 
Silvana Zanin (PDT) destacou 

a importância do programa 
e informou que 23 benefi-
ciados ainda não haviam se 
cadastrado. Em Cruzeiro, de 
acordo com a secretaria de 
Comunicação, cerca de “15 
a 20 pessoas não apresenta-
ram a documentação”.

Assim como Cachoeira Pau-
lista, Lorena possui oitenta 
oportunidades do trabalho 
vinculadas aos órgãos pú-
blicos. Afirmando ter um 
desencontro de informações, 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Ulis-
ses Fucuda, garantiu que 75% 
dos definidos pelo Estado se 
apresentaram à Prefeitura, e 
que Lorena, diferente dos de-
mais municípios, não dividirá 
o início das atividades em 
duas turmas. Todos começa-
rão no próximo dia 14.

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antonio Carlos Mi-
neiro (MDB), adotará a mes-
ma medida de Silvana: os ca-
dastrados até a sexta-feira (4) 
iniciarão os trabalhos nesta 
segunda (7). Após o encerra-
mento do prazo de cadastro, 

a outra turma iniciará no dia 
14. A duração será a mesma, 
de cinco meses para todos os 
municípios paulistas.

Os contemplados devem ir 
até as respectivas secretarias 
de Desenvolvimento Econô-
mico com os documentos RG, 

CPF, comprovante de resi-
dência e carteira de trabalho.

Outras informações sobre a 
inscrição no sistema, inclusi-
ve as listas dos participantes 
desta seleção, estão disponí-
veis nos sites e redes sociais 
de cada Prefeitura.

Atividade do programa Bolsa Trabalho, em parceria com o Senai; região ganha maior prazo para inscrições

Fotos: Reprodução GESP

Ubatuba anuncia novo Refis para 
facilitar pagamento de débitos

Com a aprovação da Câma-
ra, a Prefeitura de Ubatuba 
anunciou para a próxima 
segunda-feira (7) o início do 
atendimento de mais um Re-
fis (Programa de Recupera-
ção Fiscal). Com o intuito de 
atender moradores, que tem 
débitos até 2021, o benefício 
pode gerar um desconto de 

70% a 100% de descontos de 
juros e multas.

O programa municipal, 
que busca uma recuperação 
financeira, é destinado ao 
pagamento do IPTU (Im-
posto Predial e Território 
Urbano), o ISS (Imposto So-
bre Serviços) e débitos não 
tributários. 

O desconto de 100% é 
oferecido para dívidas de até 
R$10 mil. Acima deste valor, 
o benefício vai reduzindo 

até chegar a 75% no valor 
de R$ 500 mil. As parcelas 
são oferecidas até oitenta 
vezes, dependendo do valor 
total dos débitos e da adesão 
do acordo.

Os interessados em rece-
ber o atendimento presencial 
devem buscar a central da 
dívida ativa no prédio da 
Prefeitura, localizado à praça 
Treze de Maio, s/n, no bairro 
Maranduba, ou no serviço 
online ubatuba.sp.gov.br.

Da Redação
Ubatuba
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca 
todos os trabalhadores da empresa Apolo Tubulars SA, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no 
próximo dia 08 de março de 2022, às 16h00, em primeira convocação 
e não havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, na sede social do Sindicato, situada na 
Rua Odila Rodrigues, nº137, no bairro Vila São Roque, na cidade de 
Lorena/SP, para tratar de assuntos referente a Jornada de Carga 
Semanal de Trabalho. Lorena/SP, 02 de março de 2022.  
 

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente 

  
 
 PREFEITURA DE LORENA

Aviso de SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - PROC. Nº 18/2022.

O Município de Lorena-SP torna público referente a Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada em locação de concentrador de oxigênio para os pacientes usuários de 
oxigenoterapia do município de Lorena, pelo período de 12 meses, que a sessão marcada 
para o dia 07 de março de 2022, será SUSPENSA para alteração do Anexo I – Termo 
de Referência.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação/Reabertura:

Tomada de Preços Nº 03/2022 - PROC. 
Nº 45/2022
O Município de Lorena-SP torna 
público o Edital Rerratif icado e a 
Reabertura do processo licitatório, cujo 
objeto é a Contratação de empresa 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA para TÉRMINO 
DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 
CRECHE/ESCOLA SANTA EDWIGES – 
BAIRRO SANTA EDWIGES.
A alteração no Edital ocorreu na tabela do 
Anexo XII – Planilha Orçamentária e na 
tabela do Anexo V – Modelo de Proposta 
Comercial.
A sessão irá realizar-se às 09h30min 
do dia 23 de Março de 2022, 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
Nota de Rerratificação/Reabertura: 

Tomada de Preços Nº 04/2022
PROC. Nº 52/2022
O Município de Lorena-SP torna público 
o Edital Rerratificado e a Reabertura 
do processo licitatório, cujo objeto 
é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia 
para término das obras de construção da 
creche/escola Comerciários – Bairro dos 
Comerciários II, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra.
A alteração no Edital ocorreu na tabela 
do Anexo XII – Planilha Orçamentária 
e na tabela do Anexo V – Modelo 
de Proposta Comercial. A sessão irá 
realizar-se às 09h30min do dia 22 de 
Março de 2022, 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: 

Tomada de Preços Nº 05/2022 – 
PROC. Nº 58/2022.

O Município de Lorena-SP torna 
pública a Abertura da Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços, do 
tipo empreitada por preço global, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia 
para CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE 
FUTEBOL, na Rua Antonio Malerba, S/N 
– Bairro Cecap Alta, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de 
obra, a realizar-se às 09h30min do dia 
21 de Março de 2022, na Prefeitura 
Municipal de Lorena, Sala de Licitações, 
situada 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.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARATINGUETÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região Guaratinguetá - Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico n° 02/2022, Processo SEDUC-PRC-2021/57764, 
Oferta de Compra n° 080308000012022OC00020, do tipo menor preço, a 
ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações - BEC/
SP, objetivando contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR.  A sessão pública de 
processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia 17/03/2022 às 9 horas. 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 013/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 61/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, 
COMPREENDENDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE OPERADORES, VISANDO A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”. 
 

 Abertura: 04/03/2022 – Sessão Pública: 21/03/2022 – 09h30min. 
 

 O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de início abaixo indicada.                             

Cruzeiro, 04 de março de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
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:
SIDNEI CORRÊA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
solteiro, de 49 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 25 de outubro de 1972,
residente e domiciliado Rua Cássio Pires Salgado, nº 95, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de JOSÉ CORRÊA LEITE NETO e MARIA RITA CORRÊA LEITE.
MARIA APARECIDA DE FATIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil divorciada, de 57 anos de idade, nascida em Guarulhos-SP, no dia 02
de junho de 1964, residente e domiciliada Rua José Corrêa da Silva, nº 312, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS e MARIA APPARECIDA
DE OLIVEIRA. 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, 04 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PHILIPPE AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
professor, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de maio de 1990, residente e domiciliado Rua Maria Zélia dos Santos
Oliveira, nº 15, Apto 5, Vila Verde, Pindamonhangaba SP, filho de LAERCIO MARIANO
DE OLIVEIRA e JAIRA DE SOUZA SILVA OLIVEIRA.
MAÍRA TATIANE RODRIGUES PEDROSO, de nacionalidade brasileira, profissão
farmacêutica, estado civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de julho de 1991, residente e domiciliada Rua Maria
Zélia dos Santos Oliveira, nº 15, Apto 5, Vila Verde, Pindamonhangaba SP, filha de
PAULO SERGIO PEDROSO e SILVANA APARECIDA RODRIGUES PEDROSO.
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, 04 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HEITOR HIDETO SETO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 09 de junho de
1990, residente e domiciliado Avenida Theodorico Cavalcante de Souza, nº 508, Boa
Vista, Pindamonhangaba SP, filho de ERNESTO KIYOMI SETO e HELENA FERREIRA
RODRIGUES.
NATHALY MARQUES DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão secretária,
estado civil divorciada, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 08
de julho de 1993, residente e domiciliada Avenida Theodorico Cavalcante de Souza, nº
508, Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de ELIEL DOS SANTOS e MIRIAM MARQUES
DA SILVA SANTOS. 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, 04 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FRABEMIR LEANDRO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Santana do Garambéu-MG, no dia 16
de junho de 1983, residente e domiciliado Rua Irene de Oliveira, nº 220, Campinas,
Pindamonhangaba SP, filho de RAIMUNDO GABRIEL VIEIRA e MARIA VILENA VIEIRA.
KELLY REGINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 37 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 13 de abril de 1984,
residente e domiciliada Rua Irene de Oliveira, nº 220, Campinas, Pindamonhangaba
SP, filha de AUDALIO MANUEL DA SILVA e VITORIA REGINA MAZZO 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, 03 de março de 2022.
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Prefeitura de Cruzeiro avança em projeto de 
R$ 1,5 milhão para recuperar estradas rurais
Convênio com o Estado garante recurso para adequação de vias; ação beneficia moradores e produtores

Menos de quatro meses 
após conquistar um recurso 
estadual de quase R$ 10 
milhões para a pavimenta-
ção de duas estradas rurais, 
Cruzeiro foi contemplada na 
última semana pelo Governo 
do Estado com um convênio 
de R$ 1,5 milhão para a 
realização de obras de me-
lhorias em outras três vias 
municipais. Além de pro-
porcionar mais segurança 
aos motoristas que trafegam 
pela zona rural, a ação busca 
facilitar o escoamento da 
produção agrícola.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o novo apoio estadual foi 
oficializado na tarde do dia 
23, durante uma reunião en-
tre o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e representan-
tes da secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento, em São 
Paulo. Na ocasião, Fonseca 
assinou o convênio de ade-
são ao programa Cidadania 
no Campo - Rotas Rurais, 
lançado pelo governador 
João Doria (PSDB) no fim de 
outubro do ano passado. 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Segundo o prefeito, a se-
cretaria estadual de Agricul-
tura e Abastecimento será 
responsável pelo serviço de 
adequação e de conservação 
de 10,2 quilômetros de vias 
rurais na cidade. A obra 
não prevê calçamento ou 
asfaltamento, mas sim ações 
que contribuam para reduzir 
a erosão do solo, como a 
implantação de estruturas 
de armazenamento de água 
pluvial (proveniente da chu-
va) e melhorias no sistema 
de drenagem. A iniciativa 
consistirá na implantação 
de placas de sinalização e a 
compactação do solo, o que 
reduzirá a quantidade de 
buracos e garantirá melho-
res condições ao tráfego de 
veículos.

A expectativa municipal é 
que a primeira etapa da obra 
seja iniciada até o fim deste 
mês. A previsão é que as três 
fases do serviço sejam con-
cluídas até o fim deste ano.

Com uma extensão de 
6,4 quilômetros, a estrada 
municipal Antônio Carvalho, 
que fica no bairro Brejetuba, 
será o primeiro ponto a ser 
atendido. Na sequência, o 
será contemplada a estrada 

municipal Ignácio Rubez, no 
bairro Jardim Paraíso, onde 
serão recuperados 2,2 quilô-
metros. Fechando o pacote 
de obras, o último ponto 
beneficiado será a estrada 
municipal Antiga Várzea Ale-
gre, no bairro Várzea Alegre, 
que possui uma extensão de 
2 quilômetros.

Fonseca agradeceu o apoio 
do Estado e destacou a ne-
cessidade da adequação das 
três estradas municipais. 
“Além do governador, gos-
taria de agradecer ao seu 
vice, Rodrigo Garcia, e ao 
secretário de Agricultura e 
Abastecimento, Itamar Bor-
ges, por terem nos ajudado 
a conquistar este convê-
nio importantíssimo. Essas 
vias são estratégicas para 
o escoamento da produção 
agrícola de Cruzeiro e para 
a mobilidade dos moradores 
da zona rural”. 

Pavimentação – Iniciadas 
em 19 de janeiro, as obras 
de recapeamento asfáltico 
das duas principais estradas 
da zona rural de Cruzei-
ro seguem em andamento. 
Viabilizado através de um 
recurso estadual de R$ 9,932 
milhões, o serviço promove 

Assinatura de convênio entre a Prefeitura e o governo do Estado para recuperação de estradas da zona rural

Foto: Reprodução PMC

melhorias nas estradas mu-
nicipais “Vereador Arsênio 
Ferreira de Carvalho”, que 
liga a rodovia SP-058 aos 
bairros Brejetuba e Várzea 
Alegre, e “Prefeito José Ma-
noel Ferreira de Carvalho”, 

principal ponto de ligação 
entre o Brejetuba e o bairro 
Embaú Mirim.

Concedido por meio de um 
convênio com o DER (Depar-
tamento de Estradas de Roda-
gem), em 17 de novembro do 

ano passado, o apoio estadual 
atendeu a um antigo pedido 
feito por Fonseca.

Prevendo o recapeamento 
asfáltico de 8.137 metros, a 
ação deverá ser concluída até 
o fim de julho. 

Estado investe mais R$ 1,5 milhão para 
ações do Programa Rotas Rurais em Pinda

Com investimento de R$ 511 mil, moradores do Colmeia 
começam a receber primeiras ligações de água em Pinda

Montante garante projeto que tenta viabilizar a recuperação de mais 10,9 quilômetros de estradas

Menos de sessenta dias após o lançamento das obras de prolongamento da rede, comunidade já recebe melhorias

Avançando as ações de 
melhorias, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anun-
ciou, na última semana, a 
chegada de mais R$ 1,5 
milhão para recuperação de 
estradas rurais. Os serviços 
serão nas estradas munici-
pais “Wilson Monteiro” e 
“Emídio de Assis Alves Neto”, 
conhecidas popularmente 
como Estrada da Buraqueira 
e Estrada das Oliveiras.

O convênio com a se-
cretaria de Agricultura do 
Estado foi firmado diante da 
presença do prefeito Isael 
Domingues (PL), do verea-
dor Norbertinho (PP), além 

do responsável da pasta, 
Itamar Borges.

Totalizando 10,9 quilô-
metros de trabalho, o cro-
nograma de serviços prevê 
limpeza do material orgâ-
nico, compatibilidade da 
plataforma com adequação 
de taludes, estruturas de 
drenagens e armazenamen-
to de águas pluviais, além 
de tratamento primário do 
leito. A previsão de finaliza-
ção das obras é de 180 dias, 
após a emissão da ordem de 
serviço.

“As duas estradas são im-
portantes vias, sobretudo 
para os moradores da zona 
rural que as utilizam como 
acesso ao centro da cidade. 
Nossa gestão está trabalhan-
do muito em toda a cidade e 

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

com um olhar muito atento 
à zona rural”, ressaltou Do-
mingues.

Pindamonhangaba já ha-
via recebido o investimento 
estadual para melhorias em 
estradas vicinais. No início 
deste mês, a cidade iniciou 
as atividades na rodovia 
Abel Fabrício Dias, em que 
haverá o recapeamento de 
8,6 quilômetros em duas 
pistas, ligando a rotatória 
da Vila Suíça até a rotatória 
do Pasin, em Moreira César. 
O processo de preparo do 
canteiro já foi iniciado e as 
ações das equipes da em-
presa Souza Compec Enge-
nharia e Construções devem 
ser iniciadas em breve. A 
melhoria, que tem investi-
mento de R$ 27,6 milhões, 
possui prazo para conclusão 
até outubro de 2022.

Outra rodovia que deve 
ter as condições de trânsi-
to melhoradas é a Amador 
Bueno da Veiga, que liga 
Pindamonhangaba a Tauba-
té. A via será totalmente 
recapeada entre os km 137 
e km 146.

Os moradores do bairro 
Colmeia passaram a receber as 
primeiras ligações de água no 
dia 28. A medida é motivada 
pelo prolongamento da rede 
de água da estrada municipal 
Jesus Antônio de Miranda.

De acordo com a Prefei-
tura, a ação deve beneficiar 
aproximadamente quarenta 
propriedades com a nova 
rede de água, que conta 
com 2,7 mil metros. Ao todo, 
foram investidos R$ 511 mil, 
entre Prefeitura e Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-

lo). Após a conclusão de toda 
a rede, a população que mora 
nas imediações da estrada 
poderá fazer a solicitação 
de ligação.

“Essa é mais uma importante 
etapa que estamos vencendo, 
beneficiando a população 
rural. Com o processo de re-
gularização fundiária, outros 
espaços e travessas próximas 
do Colmeia poderão ser benefi-
ciados com o acesso à rede de 
água”, destacou o presidente 
da Câmara de Vereadores, José 
Carlos Gomes, o Cal (PRB), que 
acompanhou as instalações 
junto ao prefeito Isael Domin-
gues (PL).

A expectativa é que o inves-
timento garanta qualidade, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

com a manutenção de água 
potável para os moradores, 
proporcionando também de-
senvolvimento para a região 
rural da cidade, que aguardava 
a chegada da água há décadas.

Para a comerciante Kelly 
Faria, que mora na região 
há 38 anos, a obra assegura 
acesso à água de qualidade. 
“Estou muito feliz por esse 
grande avanço para o nosso 
desenvolvimento”.

As atividades no Colmeia, 
no Ribeirão Grande, foram 
lançadas ainda no dia 4 de 
janeiro. O objetivo do Muni-
cípio é expandir as redes de 
esgoto de outros bairros, como 
Bonsucesso e Queiroz, além de 
Moreira César.

Assinatura do convênio do programa Rotas Rurais em Pinda; Estado investe mais de R$ 1,5 milhão

Foto: Reprodução PMP

Serviço de ligação de água no Colmeia, em Pinda; nova rede pretende ampliar qualidade para população

Foto: Reprodução PMP
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Apesar da restrição de even-
tos de Carnaval motivada pela 
pandemia da Covid-19, a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou episódios de 
violência durante o feriado. Os 
casos mais graves ocorreram 
em Cruzeiro e Guaratinguetá, 
totalizando três assassinatos 
e uma tentativa de homicídio.     

Nem mesmo o cancelamen-
to da folia de rua foi capaz de 
garantir que os moradores de 
Cruzeiro tivessem um fim de 
semana de tranquilidade. O úl-
timo domingo (27) terminou 
com o saldo de dois jovens 
assassinados e uma mulher 
baleada. De acordo com a Po-
lícia Militar, o primeiro caso 
ocorreu por volta das 4h, no 
bairro Vila Loyelo. 

O jovem Natan Silva, que 
tinha 22 anos e era morador 
do bairro Vila Crispin, conver-
sava com um grupo de amigos 
na rua Sebastião de Souza 
quando foi surpreendido por 
atiradores que estavam num 
carro. Atingido por disparos 
na cabeça, o rapaz morreu 
antes da chegada do Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência).

Caraguá cria censo para identificar número de artistas

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o 
homicídio doloso (quando 
existe a intenção de matar). 
Segundo a corporação, um 
suspeito foi identificado e 
seguia sendo procurado até 
a tarde desta quinta-feira (3).  

O segundo e mais grave 
episódio de violência foi re-
gistrado por volta das 23h, 

no bairro Vila Washington 
Beleza. Um grupo de morado-
res participava de uma festa 
na rua Ipiranga, quando um 
homem armado chegou ao 
local e efetuou seis disparos 
de arma de fogo contra o 
jovem Brayan Souza Travera, 
que tinha 19 anos. O rapaz 
tentou correr, mas foi atingido 
no pescoço, tórax, costas e 

Foto: Reprodução

Brayan e Natan, mortos durante o Carnaval; casos em Cruzeiro e Guará marcaram último fim de semana

Da Redação
RMVale

Carnaval com restrições é marcado pela 
violência em Guará, Cruzeiro e Caraguá
Cidades registram assassinatos de jovens e o caso de veterinário bêbado que atropelou mulheres

Músicos e artesãos são convocados para participarem de medida que tenta quantificar profissionais da área
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ONLINE

ONLINE!
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:
WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

Qualquer dificuldade procure os guichês da Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César

Chega 
de boleto 
em papel.
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numa das pernas. Na ação, o 
criminoso atirou contra uma 
mulher de 39 anos, alvejada 
no peito. 

As vítimas foram socorridas 
pelo Corpo de Bombeiros e 
encaminhadas à Santa Casa 
de Cruzeiro, mas Brayan mor-
reu a caminho do hospital. A 
mulher foi liberada após ser 
atendida pela equipe médica, 

que constatou que a bala 
não atingiu nenhum de seus 
órgãos. 

Em busca de informações 
que ajudem na identificação 
do atirador, a Polícia Civil 
mantém diligências no Vila 
Washington Beleza e ouve 
moradores que participaram 
da festa de rua.  

Na madrugada da terça-
-feira (1), foi a vez de Gua-
ratinguetá ter um morador 
assassinado. Um jovem de 21 
anos, que não teve a identida-
de divulgada, foi morto com 
quatro tiros na tradicional 
avenida Juscelino Kubistchek, 
na região central da cidade. 
O rapaz, que tinha passagem 
por tentativa de furto, foi 
alvejado com um tiro na ca-
beça, um no tórax e dois nas 
nádegas.  

Segundo a Polícia Civil, a 
principal suspeita é que a 
vítima tenha  participado de 
uma briga poucos minutos 
antes de ser morta. Parte da 
confusão foi gravada por uma 
câmera de videomonitora-
mento, o que está auxiliando 
a corporação na identificação 
do autor do crime. 

Atropelamento - No Litoral 
Norte, a ocorrência de maior 
relevância foi registrada na 
noite do sábado (26), em 
Caraguatatuba. De acordo 

com o boletim de ocorrência, 
um turista de 43 anos, que é 
veterinário, estava num bar 
no bairro Capricórnio, quan-
do começou a discutir com 
outros clientes. Visivelmente 
embriagado, o homem deixou 
o estabelecimento comercial 
e entrou em seu carro, uma 
caminhonete. Na sequência, 
jogou o veículo contra um 
grupo de frequentadores do 
bar, atropelando diversas 
pessoas. Na ação, duas mu-
lheres ficaram feridas. Uma 
delas, que é policial militar, 
foi arrastada por cerca de 15 
metros. 

Acionada, a PM conseguiu 
prender o criminoso numa 
pousada na região central 
do município. Morador de 
Sorocaba, no interior paulis-
ta, o veterinário afirmou que 
estava na cidade para aprovei-
tar o Carnaval. Ele negou ter 
atropelado propositalmente 
as pessoas, alegando que 
elas entraram na frente do 
automóvel para impedi-lo de 
deixar o local.

Preso em flagrante por 
embriaguez ao volante e lesão 
corporal, o turista permanece 
à disposição da Justiça na 
Delegacia de Caraguatatuba. 
Já as duas vítimas, seguem 
internadas, em estado estável, 
na Casa de Saúde Stella Maris.

Buscando identificar o nú-
mero real de artistas locais, 
a secretaria de Turismo de 
Caraguatatuba iniciou um 
censo para quantificar arte-
sãos e músicos no município. 
Segundo a Prefeitura, as 
informações poderão ser 
utilizadas para realização de 
atividades e cadastro para 
participação em eventos.

Todo o processo de iden-
tificação pode ser feito no 
site oficial da Prefeitura,  
caraguatatuba.sp.gov.br. 
Os artistas devem clicar no 
banner “Censo” na primeira 
página da plataforma online. 
Além de preencher os dados 
pessoais, é preciso especi-
ficar qual gênero trabalho 
efetua, material utilizado, 
qual a produção, como é 
feita a divulgação e se pos-
sui ateliê. É preciso também 
identificar se participa de 

algum programa municipal 
voltado para artesanato e 
se participa de atividades 
da área, como exposições 
e feiras.

Para os músicos, é neces-
sário identificar se é artista 
solo ou grupo musical. No 
primeiro caso, na inscrição 
deve constar informações 
como nome artístico, gênero 
musical, formas de divulga-
ção nas redes sociais e se a 
música é a principal renda. 
Para bandas, além de in-
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formações gerais, também 
é necessário apresentar o 
número de integrantes.

De acordo com a secreta-

ria, os dados são importantes 
para que a Prefeitura possa 
contar com um cadastro 
atualizado “...podendo vir 

a contratar artistas locais 
para shows, a seu critério, 
dependendo do tipo e porte 
de evento”.


