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

A quinta-feira (3) foi mar-
cada pela entrega de mo-
radias e escrituras, além 
da retomada de conjuntos 
habitacionais na região. O 
secretário executivo estadual 
de Habitação, Fernando Ma-
rangoni, 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 pre-
senças de Marangoni e do 
prefeito Guilherme Carva-

lho (PSDB), a cerimônia de 
entrega das escrituras foi 
realizada na Quadra Muni-
cipal, 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 pas-
saram a contar com diversos 
benefícios, como acesso ao 
mercado formal de crédito, 
direito de alugar ou vender 
o imóvel, possibilidade de 
transferência para herdeiros 
e a valorização do valor de 
mercado da moradia.

A emissão dos títulos de 
propriedade foi possível 
graças a regularização fun-
diária do Vila Esperança, 
oficializada no fim do ano 
passado. Atendendo ao pedi-

do da Prefeitura, o processo 
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 gover-
nador João Doria (PSDB), 
Carvalho destacou a impor-
tância da ação. “A entrega 
das escrituras é algo muito 
especial para os moradores 
do Vila Esperança, que há 
muito tempo sonhavam com 
esse momento. A regulariza-
ção fundiária traz benefícios 
para o município e para a 
população. Além disso, ga-
rante às famílias o direito a 
moradia digna, assegura o 
direito a propriedade e pro-
move a qualidade de vida”.

Segundo a Prefeitura, cer-
ca de quinhentas outras 
famílias de Silveiras estão 
próximas de receberem as 
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Erica Soler (acima) e Guilherme Carvalho recebem o secretário executivo estadual de Habitação, Fernando Marangoni para entregas de moradias e retomadas de conjunto habitacionais na última quinta-feira
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escrituras de seus imóveis. 
Os documentos serão emi-
tidos após a conclusão do 
processo de regularização 
fundiária dos bairros Bom Je-
sus, Cebola, Fundão, Macacos 
e São Sebastião. Selecionados 
pelo Executivo, os pontos 
foram inscritos no programa 
Cidade Legal em 2020.

Potim – A cidade foi a últi-
ma parada de Marangoni na 
quinta-feira, onde o secre-
tário executivo estadual de 
Habitação assinou a ordem 
de serviço que autoriza a re-
tomada das obras de quaren-
ta casas do programa Minha 
Casa Minha Vida, que esta-
vam 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 
assumir 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 determi-
naram que nenhuma obra 
ficará parada no estado de 
São Paulo. Infelizmente, tive-
mos a ausência de recursos 
do governo federal no setor 
habitacional, mas isso fez 
com que trabalhássemos 
em investimentos recordes 
no segmento”, destacou Fer-
nando Marangoni.

Além das moradias que se-
rão entregues no prazo de 12 
meses, o secretário executivo 
de Habitação anunciou o iní-
cio da última etapa de regula-
rização dos bairros João No-
gueira, Morada dos Marques 

e Vila Olivia. “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 Estado, 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 segu-
rança jurídica”.

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

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

Prefeitura de Pinda espera entregar creches do Parque 
das Palmeiras, Arco Íris e Crispim até o fim deste ano
Projetos para rede municipal de Educação enfrentam atraso em meio a problemas com empreiteira responsável pelas obras

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 atra-
sadas devido a rescisão do 
contrato com empreiteira.

De acordo com a assessoria 
de imprensa da Prefeitura, uma 
reunião com a empresa respon-
sável pelas creches que não fo-
ram 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 reunião possa ocorrer de 
forma remota para prosseguir 
com as tratativas.

Os novos Cmeis seguirão os 
mesmos padrões das unidades 
do Mantiqueira e Centro, entre-
gues recentemente.

Segundo o contrato estabele-
cido, 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.

Bruna Silva
Pindamonhangaba Ainda no ano passado, o 

prefeito Isael Domingues 
(PL) esteve em Brasília 
para viabilizar recursos 
financeiros.

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

“A população do Arareta-
ma sabe da dificuldade que 
está sendo finalizar essa 
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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, as-
sim como as unidades dos 
bairros do Mantiqueira e 
Centro.
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Guará define organização 
social como nova gestora
para o Pronto Socorro
ICNS vence certame e inicia contrato de seis meses no serviço; 
atendimento segue em espaço anexo ao Hospital Frei Galvão

Fotos: Leandro Oliveira

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

A secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá fechou o certame para 
contratar uma organização social 
que substituirá o Hospital e Mater-
nidade Frei Galvão na administração 
do Pronto Socorro. O INCS (Instituto 
Nacional de Ciências da Saúde) 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 jurídico entre 
a unidade hospitalar e a Prefeitura, 
que se estende desde janeiro. O 
Instituto é prestador de serviços 
em UPA’s (Unidades de Pronto Aten-
dimento) em São José dos Campos 
e ofertou a melhor proposta finan-
ceira. De acordo com o edital, serão 
pagos para o INCS um total de R$ 
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10,5 milhões ao longo dos seis meses 
de prestação de serviços.

O Pronto Socorro de Guaratinguetá 
permanece instalado anexo ao prédio 
do Hospital Frei Galvão. Além da orga-
nização vencedora do certame, partici-
param da corrida licitatória 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 Hospital Mahatma Gandhi.

Entraves – As discussões entre a 
administração municipal e o Hospital 
Frei Galvão se intensificaram no início 
do ano, após o hospital ter suspendido 
parcialmente os atendimentos no 
Pronto Socorro sob alegação de ter 
chegado ao teto de sua capacidade de 
prestação de serviços. Posteriormente, 
a direção do Frei Galvão informou que 

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

Em contrapartida, a secretária de 
Saúde, Maristela Macedo, durante 
coletiva de imprensa, chegou a in-
formar que o hospital não tinha uma 
CND (Certidão Negativa de Débitos) 
e discutir uma alteração contratual 
era inviável. A licitação emergencial 
foi aberta e o contrato com o hospital 
ficou enfraquecido, com o andamento 
do pregão que terminou com a con-
tratação do INCS.

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

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

GALERIA VERAS

Sobre a Iguá Saneamento: 

A Iguá é uma companhia de 
saneamento, controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões 
e de parcerias público-privadas. 
Uma das principais operado-
ras privadas do setor no país, 
atualmente está presente em 
38 municípios de seis estados 
brasileiros – Alagoas, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, São Paulo e Paraná 
– por meio de 19 operações 
que beneficiam cerca de 7,2 
milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essen-
ciais que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo o 

Águas Piquete moderniza 
layout e conta de água fica 
mais clara e informativa
Ação faz parte da agenda de relacionamento com o consumidor 
como mais um canal de comunicação e experiência com o cliente

A partir do dia 2 de março, 
as contas de água dos clientes 
atendidos pela Águas Piquete, 
uma empresa do Grupo Iguá, 
terão um novo visual. O objeti-
vo da reformulação é entregar 
ao consumidor um documento 
claro e assertivo. Para isso, as 
informações mais importantes, 
como número da matrícula e 
da fatura, data de vencimento, 
valor total a ser pago e o mês e 
ano de referência, passam a ser 
apresentadas na parte superior.

Em seguida, são detalhados 
os dados de consumo, ou seja, a 
quantidade de água utilizada no 
mês, bem como a média de uso. 
Além disso, há um descritivo 
de todos os serviços prestados 
no período e seus respectivos 

Da Redação
Piquete

valores. A ideia é que o cliente 
saiba exatamente o que foi 
realizado e o que está sendo 
cobrado.

Outra mudança é que, com o 
melhor aproveitamento dos es-
paços, a parte de trás da conta 
será utilizada pela companhia 
para reforçar informações úteis 
para a comunidade.

Para o diretor da área de 
Clientes, Inovação e Serviços 
da Iguá, Eder Campos, estas 
mudanças refletem a evolução 
da companhia: “O projeto do 
layout único da nossa conta 
representa um momento im-
portante para o Grupo, já que a 
partir de agora todos os clientes 
das cidades onde operamos 
terão a mesma comunicação, 
com o Jeito Iguá de Encantar 
presente no seu dia a dia”, 
afirma.

Se o cliente preferir, pode 

planejamento estratégico SERR 
– Segurança hídrica; Eficiência 
na produção e distribuição de 
água; Responsabilidade na co-
leta e tratamento de esgoto; e 
Respeito às pessoas. Em 2020, 
a Iguá aderiu à Rede Brasil do 
Pacto Global (iniciativa das 
Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e com-
bate à corrupção. A companhia 
foi eleita, em 2020, pelo quarto 
ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar 
pela consultoria Great Place to 
Work (GPTW). Atualmente, em-
prega cerca de 1,5 mil pessoas. 
O nome Iguá é uma referência 
direta ao universo em que atua: 
em tupi-guarani, “ig” quer dizer 
água.www.igua.com.br

efetuar o pagamento e consul-
tar débitos acessando: www.
digiigua.com.br.

Outras informações podem 
ser obtidas no site da Águas 
Piquete: www.igua.com.br/pi-
quete, nos telefones 0800 202 

0120 (24 horas), WhatsApp: 
(11) 99809-4959 ou na loja 
de atendimento: Rua Coronel 
José Mariano, 42, de segunda 
a quinta-feira, das 8h às 12h 
e das 13 às 17h e sexta-feira 
até às 16h.

S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Edital de Convocação

 O Serviço de Obras Sociais no uso de suas atribuições 
estatutárias vem através do presente, convocar todos 
os associados descritos no art.6º do estatuto social 
com direito a voto, para a ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que ocorrerá na sede da 
entidade, sito a Rua Dona Nenê Figueiredo, nº 81, 
Campo do Galvão, CEP 12.505-050, Guaratinguetá/
SP, no dia 15 de Março de 2022, às 19:00 horas em 
primeira convocação com quórum legal de votação, 
e às 19:30 horas, independente do quórum, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Prestação de Contas anual;
2. Eleição e a posse dos membros da nova Diretoria 
Executiva;
3. Conselho Fiscal e respectivos suplentes
Guaratinguetá, 07 de março de 2022.

Luis Maurilio Costa Camello
Presidente Executivo

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 01/2022 - PROC. Nº 14/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para limpeza e 
manutenção das piscinas do Complexo Aquático do Centro Social Urbano (CSU), pelo 
período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e 
autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRELI EPP 
– CNPJ: 19.876.529/0001-00 – Vencedora dos lotes: 01,04 – Valor Total: R$ 74.720,00 
(setenta e quatro mil, setecentos e vinte reais).
Empresa: BIDDEN COMERCIAL LTDA -CNPJ: 36.181.473/0001-80 –Vencedora dos lotes: 
02,03- Valor Total: R$ 17.728,00(dezessete mil, setecentos vinte e oito reais) - DATA DE 
ASSINATURA: 22/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 01/2022 - PROC. Nº 11/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é a aquisição parcelada de gêneros alimentícios para as refeições dos servidores da 
Secretaria de Serviços Municipais e para os eventos realizados pela Secretaria de 
Assistência Social, e de açúcar refinado, filtro de papel e coador de café para diversas 
secretarias, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a 
contratação das empresas vencedoras:
Empresa: FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS LTDA 
– CNPJ: 06.109.220/0001-34 – Vencedora do lote: 01 – Valor Total: R$ 541.999,95 
(quinhentos quarenta e um mil, novecentos noventa e nove reais e noventa e cinco 
centavos)
Empresa: D.R. MARTINEZ ME -CNPJ: 10.943.315/0001-26 –Vencedora do lote: 02- Valor 
Total: R$ 180.686,55(cento e oitenta mil, seiscentos oitenta e seis reais, cinquenta e 
cinco centavos)
Empresa: GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP – 
CNPJ: 17.136.467/0001-66 – Vencedora dos lotes: 05A08 – Valor Total: R$ 
421.116,58(quatrocentos vinte e um mil, cento e dezesseis reais, cinquenta e oito 
centavos)
Empresa: SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EPP – CNPJ: 
09.413.115/0001-82 – Vencedora dos lotes: 10,11 -Valor Total: R$ 115.682,16(cento e 
quinze mil, seiscentos oitenta e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)
Empresa: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA – CNPJ: 
74.550.476/0001-32 – Vencedora do lote: 12 -Valor Total: R$ 27.421,02(vinte e sete mil, 
quatrocentos vinte e um reais e dois centavos)
Empresa: R A OLIVEIRA E SOUZA ME – CNPJ: 21.111.120/0001-36 -Vencedora do 
item:13 -Valor Total: R$ 7.495,96(sete mil, quatrocentos noventa e cinco reais e noventa 
e seis centavos) -DATA DE ASSINATURA: 22/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LORENA

CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena 
no uso de suas atribuições legais, 
convoca a Sra. Carla S. Fortes 
Correa, RG: 425143843, e a Sra. 
Benedita Cel ia Ferreira,  RG: 
19717970 para que no prazo de 10 
dias compareçam a Subsecretaria de 
RH para retorno de suas atividades.
Lorena, 04 de março de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal
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Cruzeiro avança em proposta com investimento 
de R$ 1,5 milhão para recuperação de estradas
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-

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

Foto: Reprodução PMC

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 
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. 
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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 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 
(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 socioe-
ducativa.

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 

Thamiris Silva
Lorena 

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 
positiva para o projeto, 
Wanessa Andrea aguarda a 
execução do projeto para o 
segundo semestre deste ano.

Proposta é oferecer um auxilio no valor de R$ 300 ao interno


