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Com “Viver Melhor”, Otto Ude tem 
até R$ 15 mil por casa, em Lorena

Em uma ação com foco na 
melhoria das condições de 
habitação de quem passa 
por um processo de regula-
rização fundiária, a CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no) contemplará Lorena com 
o programa Viver Melhor. 
Quarenta casas do núcleo 
Otto Ude, do conjunto Santa 
Terezinha, receberão inves-
timentos de até R$ 15 mil 
cada uma.

O programa foi criado em 
2021 e atende famílias com 
renda salarial de até cinco 
salários mínimos que estejam 
morando em locais cujas con-
dições são consideradas ina-
dequadas. As ações envolvem 
melhorias internas e externas 
como cobertura, alvenaria, 
revestimento, piso, pintura 
e até instalação elétrica. A 
complexidade de cada resi-
dência definirá o valor a ser 
investido em cada uma delas 
e o tempo empregado, mas o 
orçamento define aplicações 
de até R$ 15 mil por casa.

A assistente social da secre-

Gabriel Mota 
Lorena

taria de Obras e Planejamen-
to Urbano de Lorena, Benilda 
Leal Bonifácio, explicou que 
esse processo consiste em 
três etapas feitas por equipes 
da CDHU. “Eles vêm e fazem 
a vistoria no local para a ava-
liar a moradia, fazem a coleta 
de assinatura do morador no 
termo de adesão e a terceira 
fase é a execução das obras 
de melhoria”.

Os critérios para a escolha 
das regiões contempladas 
envolvem a regularização 
fundiária total ou parcial do 
núcleo em questão pelo pro-
grama estadual Cidade Legal. 
Todas as quarenta casas do 
Otto Ude podem passar pelas 
obras, dependendo da avalia-
ção dos técnicos.

Ainda não há uma data 
para o início das interven-
ções. O projeto ainda está 
em fase documental. “A gente 
acredita que não demore 
muito, já foi indicado o nú-
cleo que seria, já estivemos 
na área com a equipe técnica” 
afirmou Benilda.

A expectativa da Prefeitura 
é de que outros núcleos que 
passam pelo programa de re-
gularização do Estado sejam 
contemplados em breve, mas 

ainda não há nada concreto 
quanto à definição do próxi-
mo local. 

Regularização do Otto Ude 
– O residencial, próximo à rodo-
viária de Lorena, foi incluído no 

Uma das ruas do Otto Ude, contemplado pelo programa estadual de recuperação de imóveis; projeto pode investir até R$ 15 mil por casa

Foto: Gabriel Mota

Melhorias das residências beneficiam trecho em fase final de regularização fundiária pelo Cidade Legal

Saúde de Aparecida encara 
missão de amenizar atrito
com direção da Santa Casa
Preocupações com assistência básica e Pronto Atendimento 
dão o tom do início de trabalhos do novo secretário na cidade

Foto: Marcelo A dos Santos

Nilton Nogueira Barbosa, de 
51 anos, é o novo secretário de 
Saúde de Aparecida. O chefe 
da pasta chega para substituir 
Simone Oliveira, que pediu 
exoneração na última semana, 
após ter entrado na gestão 
do prefeito Luiz Carlos de 
Siqueira ‘Piriquito’ (Podemos) 
no meio do ano passado. É a 
terceira troca de secretários de 
Saúde em menos de 18 meses.

Nogueira é bacharel em di-
reito, trabalhou como servidor 
da saúde de Aparecida entre os 
anos de 1994 e 2004, esteve 
na gestão do ex-prefeito de 
Guaratinguetá, Junior Filippo 
(PSD), entre 2005 e 2012, no 
primeiro mandato de Fábio 
Marcondes (sem partido) em 
Lorena, antes de também atu-
ar em São José do Barreiro e 
Lavrinhas.

O novo secretário chega 
com a missão de organizar 
uma cidade que vive duas rea-
lidades distintas. De segunda à 
quinta-feira, Aparecida tem 36 
mil pessoas que podem usar a 
saúde básica e emergencial. De 
sexta-feira a domingo o núme-
ro dobra, e às vezes ultrapassa 
a marca das cem mil pessoas.

Em um primeiro momen-
to, Nogueira confirmou ao 
Jornal Atos que ainda está 
“tomando pé” da situação real 
da secretaria, das unidades 
de saúde, dos contratos e das 
pessoas que compõem o time 
de profissionais. O secretário 
não detalhou os principais 
problemas do município, que 
são a atenção básica e a gestão 

Leandro Oliveira
Aparecida

do Pronto Atendimento, que 
hoje permanece instalado na 
Santa Casa.

Antes da chegada de No-
gueira, o Pronto Atendimen-
to entrou em discussão no 
município, com a intenção 
da Prefeitura de mudar os 

atendimentos da Santa Casa 
para o prédio da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) da 
Santa Terezinha. Mesmo com 
posicionamento negativo do 
Comus (Conselho Municipal 
de Saúde), o Executivo man-
teve a decisão pela mudança, 

Cidade Legal em 2021. Agora, 
segundo a assistente social da 
secretaria de Obras e Planeja-
mento Urbano de Lorena, já 
está na fase final, também sem 
a previsão de um prazo exato 

para a entrega das escrituras. 
O trecho que envolve as três 

ruas do bairro era irregular, 
pois as construções ocorre-
ram sobre uma APP (Área de 
Preservação Permanente), 

ainda na gestão do ex-prefeito 
Aloísio Vieira (PTB). Em 2015, a 
Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo) clas-
sificou o Otto Ude como “área 
reabilitada”.

Pronto Atendimento de Aparecida, um dos desafios de Nilton Nogueira, que assumiu a secretaria de Saúde

que não foi possível após 
intervenção da Promotoria 
de Justiça.

“Fui informado que foram 
feitos termos aditivos recen-
temente, então precisamos 
respeitar os prazos de validade 
desses termos. Enquanto isso, 
vamos tomando ciência e 
verificando a necessidade ou 
não de fazer qualquer tipo de 
troca”, destacou o secretário.

A antiga secretária, Simo-
ne Oliveira, foi considerada 
um elo de comunicação 
entre o Executivo e o único 
hospital do município, a 
Santa Casa. Com boa rela-
ção com o administrador, 
Frei Bartolomeu Schultz, a 
ex-secretária estreitou os 
laços, antes estremecidos 
entre a gestão municipal e 
o hospital.

Nogueira confirmou ao 
Jornal Atos que fará reuni-
ões com servidores e chefes 
de setores para traçar estra-
tégias e diagnósticos do que 
precisa ser feito em Apare-
cida no primeiro momento. 
O contrato com a Santa Casa 
será cumprido.

O acordo com a Anaesp 
(Associação Nacional de 
Apoio ao Ensino, Saúde e 
Políticas Públicas de Desen-
volvimento), que administra 
as unidades de atenção bá-
sica, também será mantido 
em um primeiro momento.
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Buscando melhorar a qualida-
de de vida de cerca de sessenta 
famílias de Ubatuba, a Sabesp 
(Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo) inaugurou 
na manhã de quinta-feira (7) o 
sistema que fornecerá água enca-
nada a um núcleo habitacional no 
bairro Marafunda. Antiga reivin-
dicação dos moradores, a medida 
foi viabilizada devido à recente 
regularização fundiária da área, 
que fica na região Oeste da cidade. 

Em nota no site oficial, a Prefei-
tura informou que as moradias do 
núcleo habitacional, que fica entre 
as ruas Cláudio Pereira de Araújo e 
Júlio dos Santos Salazar, passaram 
a ser abastecidas pelo sistema da 
Sabesp às 10h desta quinta-feira.

Da Redação
Ubatuba

De acordo com o Executivo, o 
núcleo começou a se formar há 
pouco mais de cem anos. Como os 
imóveis foram erguidos de forma 
irregular, a Sabesp não possuía au-
torização legal para ligá-los à rede 
de fornecimento de água. Assim, as 
famílias do local eram obrigadas 
a recorrerem a poços artesianos. 

Tentando resolver a situação, a 
atual gestão municipal promoveu 
ao longo de 2021 o trabalho de re-
gularização do núcleo habitacional, 
que teve como 
etapas o levanta-
mento do núme-
ro de famílias; 
identificação dos 
proprietários 
das moradias; 
levantamento 
topográfico da 
área; processo 
de validação e 

Moradores de núcleo habitacional passam a ter 
fornecimento de água encanada em Ubatuba
Melhoria é resultado de parceria entre Prefeitura e Sabesp no Marafunda

A NOVA CONTA-PETRÓLEO
A crise do “Petrolão”, no governo 

Lula e Dilma Rousseff, com consequên-
cias financeiras para a empresa, no país 
e no exterior, perda substancial do seu 
valor de mercado, imagem institucional, 
exigiu mudanças radicais na sua gestão.

Um processo de saneamento rigo-
roso, venda de ativos, demissão volun-
tária de funcionários e a introdução de 
processos e normas com o objetivo de 
evitar ações que prejudiquem os acio-
nistas minoritários e ao próprio governo 
detentor do maior número de ações se 
fez necessária e urgente.

Além das modificações adminis-
trativas e gerenciais a responsabilidade 
judicial dos dirigentes da empresa caso 
tenham uma gestão temerária e danosa 
aos interesses dos acionistas.

O grande problema do governo e da 
sociedade é entender que o governo não 
pode interferir nos negócios da empresa 
como fosse uma repartição pública do 
governo.

Esta ideia vem do conceito de em-
presas públicas nas atividades econô-
micas de um país face a dificuldade de 
investidores particulares arcarem com 

custos vultuosos na implantação do 
empreendimento.

Por outro lado, o governo deveria 
impor resistência a influências políticas 
na gestão da empresa.

A tradição política brasileira de 
entender que se trata de uma empresa 
de segurança energética nacional gerou 
feudos políticos.

A Petrobras nasceu em meio a um 
período estadista e nacionalista, numa 
época dominada pela estratégia do Es-
tado forte, interventor.

Com esta ideia, os populistas apode-
ram do comando da empresa e ditaram 
as regras para a formação de preço dos 
subprodutos do petróleo de forma nefasta 
pagando caro o petróleo bruto e venden-
do gasolina barata.

Este procedimento, no governo do 
partido dos trabalhadores, trouxe um 
rombo no caixa da empresa de 60 bilhões 
de reais.

Não há regra que possa manter os 
preços dos derivados quanto o preço 
internacional é comandado pelos produ-
tores, e sofre alterações em função das 
crises internacionais.

Estamos vivendo este momento, 
como a guerra da Ucrânia e Rússia, como 
vivemos várias crises a partir da década 
de 1970.

Com uma participação do Estado 
atual no capital perto de 28% não dá para 

interferir nos preços.
A solução é demitir os presidentes da 

Petrobras para desviar a atenção da figura 
do presidente.

O problema do país é que estamos há 
muitos anos tratando dos efeitos e não da 
causa dos desastres econômicos do país.

O preço da gasolina está de acordo 
com o custo da matéria prima, mas o que 
não está de acordo é a perda de renda da 
população que vem ocorrendo desde a 
destruição do Plano Real.

A proposta em discussão é retornar os 
subsídios de combustíveis e reembolsar 
a Petrobras, por suas perdas, com verbas 
do Tesouro Nacional.

É a volta da conta-petróleo, de desas-
trosa memória, aplicada na ditadura (bem 
populista hein!), com uma diferença, pois 
naquela época não se prestava conta à 
população (governo transparente?) em 
uma época que a Petrobras não tinha 
acionistas privados.

A conta-petróleo sobreviveu à dita-
dura, vendeu ilusões, segurou a inflação 
(Dilma Rousseff copiou Geisel?) e só foi 
eliminada em 2002.

A ex-presidente Dilma Rousseff foi 
a presidente mais incisiva em utilizar 

o controle de preços dos derivados do 
petróleo para conter a inflação e proteger 
os consumidores(?).

Estes subsídios custaram a empresa 
cerca de US$ 40 bilhões de dólar durante 
o seu segundo mandato, até o governo 
Temer, quando houve modificação na 
metodologia de formação de preços dos 
derivados quando passou a fazer ajustes 
diários.

Até 2014 o déficit da conta-petróleo 
chegava a US$ 16.6 bilhões.

Não há como falar em controle de 
preço e subsídio como a conta -petróleo-, 
pois o preço da gasolina reflete uma 
situação mundial.

Todavia, o que reflete é a renda 
brasileira.

Segundo a OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), o crescimento do nosso PIB 
deverá ficar em 1,1% ao ano no período 
de 2030 a 2060.

A OCDE cita, ainda, o envelhecimen-
to da população, exigirá mais recursos do 
orçamento do governo.

Outro dado alarmante: o PIB dos 
países do G 20 (20 maiores economias 
do mundo) deve cair pela metade no 
pós-Covid de 3% para 1,5% até 2060, 
não considerado as consequências das 
sanções econômicas à Rússia.

País rico produz riqueza.
País pobre produz pobreza!

 O problema do país é que 
estamos há muitos anos 

tratando dos efeitos e não 
da causa dos desastres 

econômicos do país

“Não vendo a minha 
alma a ninguém, não 

coloco meus valores em xeque”
Silva e Luna, ex-presidente da Petrobras

RMVale inicia aplicação 
da quarta dose da vacina 
contra Covid para idosos
Imunizante deve reforçar a proteção para acima de 60 anos

O trabalho para manter a queda 
da Covid-19 continua, agora com 
a quarta dose da vacinação. Con-
forme orientação do Governo do 
Estado, a RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) iniciou, nesta semana, a apli-
cação do reforço na imunização, 
com foco na proteção de pessoas 
acima de sessenta anos, considera-
das como público de risco.

Apesar de seguir o cronogra-
ma estadual, cada município 
tem definidas as estruturas e 
atendimento diferenciado. Em 
Pindamonhangaba, a aplicação da 
vacina para idosos e pessoas com 
imunossupressão é realizada de 
segunda à sexta-feira nas unidades 
de saúde do Araretama, Nova Es-
perança, Cisa e o estacionamento 
do Shibatta Centro. O horário de 
atendimento é das 8h às 11h e das 
13h às 16h.

Bruna Silva
RMVale

Em Guaratinguetá, a imunização 
ocorre nas Unidades Básicas de 
Saúde Oswaldo Cruz e Parque São 
Francisco. O atendimento é dire-
cionado a pessoas com alto grau 
de imunossupressão, de 18 anos 
ou mais, e que tenham recebido 
a terceira dose (dose adicional) 
há quatro meses, além de idosos 
com sessenta anos ou mais.

A secretaria de Saúde de Lorena 
mantém a vacinação em todos os 
postos de saúde, das 8h às 11h30 
e das 13h às 15h30. Está progra-
mada a vacinação no sábado, no 
mesmo horário, para todos os 
públicos, na escola municipal Go-
vernador Mário Covas, no Bairro 
da Cruz.

A campanha de vacinação con-
tra a Covid-19 em Cruzeiro, com 
a quarta dose para população de 
sessenta anos ou mais e imunos-
suprimidos a partir de 18 anos, 
ocorrerá de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h no Centro de Saúde, 
Jardim América, Jardim Paraíso, 
Lagoa Dourada, Itagaçaba e Vila 

Brasil, e aos sábados, das 8h às 
12h, no ARE (Ambulatório Regio-
nal de Especialidades).

No Litoral Norte, Caraguatatuba 
está aplicando as doses nas 11 
unidades de saúde, de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 16h30, 
e nas três Unidades de Pronto 
Atendimento, sem a necessidade 
de agendamento prévio.

Estado – Dias antes de deixar o 
cargo de governador para disputa 
à Presidência da República, João 
Doria (PSDB) anunciou a aplicação 
da quarta dose em idosos, em pla-
no para evitar um retrocesso na 
campanha contra a doença.

“Este anúncio é mais um impor-
tante passo para protegermos a 
nossa população, principalmente 
os idosos acima de sessenta anos. 
São Paulo é líder em vacinação no 
Brasil, com mais de 104 milhões 
de doses aplicadas e mais de 90% 
da população com duas doses”, en-
fatizou a coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização, Regiane 
de Paula.

Preparação para aplicação de vacina contra Covid-19; campanha avança com nova fase foca em idosos e imunosuprimidos

oficialização das ruas Cláudio Pe-
reira de Araújo e Júlio dos Santos 
Salazar.

Com a retirada do núcleo habi-
tacional da clandestinidade no fim 
do ano passado, a Sabesp obteve o 
aval legal para realizar em março 
de 2022 a obra de prolongamento 
da rede de água da região Oeste do 
município, o que possibilitou que 
as famílias passassem a ter acesso 
ao recurso hídrico a partir desta 
semana.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaratinguetá 
Rua Domingos Rodrigues Alves, 441, Centro, Guaratinguetá, São Paulo 

 CEP: 12.500 – 040  – TEL: (012) 3132.8118 
 

 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
  Ficam convocados os trabalhadores rurais associados ou não, 
representados estatutariamente por este Sindicato, a reunirem-se, em Assembleia Geral 
Extraordinária, no próximo dia 20 de Maio de 2022, às 08:00h (oito horas) em 1ª 
convocação ou por falta de “QUORUM”, às 09:00h (nove horas), em 2ª convocação, em 
sua sede social, sito à Rua Domingos Rodrigues Alves, 441, Centro, Nesta cidade, neste 
Estado, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e 
deliberação da Ata da Assembleia Anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações econômicas 
e sociais para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual 
instauração de Dissídio Coletivo para o setor de silvicultura / reflorestamento (data base 
1º/05/2022 – 2023); 3) Autorizar a diretoria do Sindicato, a negociar com a classe patronal  
para firmar ACORDOS e/ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a implantar 
eventual DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO para o respectivo setor, para vigorar aos 
integrantes da base territorial desta entidade 

As deliberações serão tomadas de acordo com as normas estatutárias. 

Guaratinguetá, 04 de Abril de 2022. 

 

ANA DE SOUSA GUERRA GOMES 
PRESIDENTE 

 
 

Prefeitura Municipal de Aparecida/SP  
Edital de Leilão 001/2022 – Leiloeiro Jonas Gabriel 

Antunes Moreira, JUCESP 1248, torna público que levará a 
leilão online em 09/05/2022, a partir as 10 horas, seus bens 
inservíveis: veículos diversos e bens diversos. Locais de 
Visitação: Veículos - Rua Américo Alves Pereira Filho, 233, Bairro 
Santa Terezinha, Aparecida/SP. Bens Diversos - Rua Américo 
Alves Pereira Filho, nº 111, Bairro Santa Terezinha, 
Aparecida/SP. Dias de visitação: 02/05/2022 a 09/05/2022, no 
horário de 08:00 ás 11:00 e de 13:00 ás 16:00 horas. As visitas 
deverão ser agendadas previamente. Informações e edital no 
site: www.jonasleiloeiro.com.br ou pelo fone: 0800-242-2218. 
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Projeto “No Movimento das Águas” 
leva conhecimento sustentável 
à população rural de Piquete
Ação cultural aborda relação afetiva e ambiental das pessoas com a água

Da Redação
Piquete

O bairro do Benfica, em Pique-
te-SP, recebeu, no primeiro final 
de semana de abril, movimenta-
ção diferente: um grupo de mu-
nícipes participaram de oficinas 
que resultaram na instalação 
de “jardim filtrante”, tecnologia 
ambiental de baixo custo que 
reaproveita a água de pias e 
tanques para a rega de hortas.

A ação reuniu 20 participan-
tes inscritos no projeto cultural 
“No Movimento das Águas”, que 
visa abordar a relação afetiva 
e ambiental de comunidades 
com recursos hídricos de seus 
territórios. Além das oficinas, 
foram captados depoimentos de 
personagens locais para compor 
um vídeo documentário que será 
lançado em maio.

As atividades começaram no 
dia 31 de março, com uma parte 
teórica no qual destacou os con-
ceitos de manejo, gestão hídrica 
e permacultura, o planejamento e 
execução de ocupações humanas 
sustentáveis, unindo as práticas 
ancestrais aos modernos conhe-
cimentos das ciências sob a ótica 
ecológica.

No sábado, dia 2 de abril, os 
participantes se deslocaram ao 
bairro rural do Benfica, onde 
puderam colocar em prática todo 
conhecimento adquirido, com a 
instalação de um jardim filtrante. 
Para o coordenador de projetos 
da Fundação, Rafael Ferreira, é 
notória a forte relação dos mo-
radores com a água. “Tivemos 
um grupo muito interativo, que 
questionaram e gostaram da 
abordagem oferecida. Levamos 
o conceito de como aproveitar 

ao máximo o recurso natural 
e ter consciência do seu valor, 
principalmente em casa. Foi ins-
pirador!”, contou Ferreira.

O projeto cultural, executado 
pela Fundação Energia e Sane-
amento, conta com o patrocínio 
da Águas Piquete e Grupo Iguá 
Saneamento. "Essa ação é mais 
uma oportunidade de oferecer 
acesso à educação ambiental aos 

moradores de Piquete. Constan-
temente, procuramos orientar os 
clientes sobre a importância de 
fazer o uso consciente e a adoção 

de novos hábitos sustentáveis, 
pensando sempre no futuro do 
planeta”, disse o diretor da Águas 
Piquete, Mateus Banaco.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE
SUSPENSÃO DO EDITAL 001/2022 DA CARTA CONVITE 001/2022

Processo Administrativo nº 001/2022. Carta Convite nº 001/2022. OBJETO: Aquisição e 
Instalação de Ar Condicionado. Fica suspenso o Edital 001/2022 da Carta Convite 001/2022 
para correção da Especificação do LOTE 1 – Aparelhos, Item 2 e demais providências. 
Piquete, 08 de abril de 2022. José Luiz de Faria Júnior, Presidente de Câmara Municipal 
de Piquete

Sobre a Fundação Energia e Saneamento
Desde 1998, a Fundação Energia e Saneamento inspira pessoas sobre o valor da água e 
energia para a vida, por meio da pesquisa, preservação e divulgação do patrimônio histórico 
e cultural dos setores de energia e de saneamento ambiental. Atuando em várias regiões 
do Estado de São Paulo por meio das unidades do Museu da Energia (São Paulo, Itu e 
Salesópolis), realiza ações culturais e educativas que reforçam conceitos de cidadania e 
incentivam o uso responsável de recursos naturais.

Construção de Jardim Filtrante em Piquete

Oficinas reuni moradores de Piquete

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE

LICITAÇÃO referente ao PROC 114/22 SUP, PROC 2186/22GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO 
acima referido, onde lê-se: “...DATA DA ASSINATURA 29/03/2022...”, leia-se “...DATA DA 
ASSINATURA 30/03/2022...”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 06/2022 - PROC. Nº76/2022

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 gás de cozinha P13 e cota de botijão P13 vazio para diversas secretarias, o
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das
empresas vencedoras:
Empresa: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME - CNPJ:18.816.721/0001-30 - Vencedora do
item: 01,02 - Valor Total: R$ 42.309,19(quarenta e dois mil, trezentos e nove reais e
dezenove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 05 - Contrato 185/20 – CP 06/20 – Processo Licit 380/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 185/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 380/2020, 
concorrência Pública nº 06/2020, firmado em 16 de outubro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 02 (dois) meses, a partir de 16 de abril de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 06 - Contrato 265/20 – TP 32/20 – Processo Licit 499/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 265/20, decorrente do Processo Licitatório nº 499/20, Tomada de
Preços nº 32/20, firmado em 16 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 02 (dois) meses, a partir de 16 de abril de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2022
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Temporais deixam dezenas de 
famílias ilhadas em Ubatuba

Após registar diversos inci-
dentes causados pelas fortes 
chuvas na semana anterior, 
Ubatuba permanece em esta-
do de emergência. Afetados 
por quedas de barreiras pró-
ximas às suas casas, cerca de 
trinta moradores do bairro 
Picinguaba estão impedidos 
de retornarem aos seus lares, 
enquanto dezenas de famílias 
do bairro Camburi permane-
cem totalmente isoladas. 

Em nota divulgada no site 
oficial da Prefeitura, na tar-
de da última terça-feira, a 
Prefeitura revelou que sete 
famílias do Picinguaba con-
tinuam alojadas na escola 
municipal Iberê Ananias 
Pimentel, que fica no mesmo 
bairro, enquanto suas casas 
seguem interditadas pela 
Defesa Civil.

Por medida de segurança, 
a retirada dos moradores dos 
imóveis ocorreu no último 
dia 2, após o registro de um 
deslizamento de massa com 
bloco rochoso no trecho en-
tre o Picinguaba e o Camburi, 
na região Norte da cidade. A 
queda de barreiras, galhos 
e pedras atingiu a rodovia 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Rio-Santos (BR-101), que 
segue com o seu quilômetro 
sete interditado. O bloqueio 
deste ponto mantém dezenas 
de famílias do Camburi isola-
das, já que o único acesso ao 
bairro está completamente 
obstruído.

De acordo com a Prefeitu-
ra, desde o domingo, dia 3, 
os moradores do Camburí 
recebem alimentos, garrafas 
de água mineral, materiais de 
higiene e remédios por meio 
de embarcações e do helicóp-
tero Águia, da Polícia Militar. 
Enquanto isso, equipes esta-
duais e federais atuam na 
desobstrução da rodovia. A 
liberação da estrada segue 
sem data definida, pois téc-
nicos deverão realizar uma 
nova avaliação da pista. 

Além de ressaltar que o 
Executivo está prestando 
toda a assistência necessária 
às famílias prejudicadas pe-
las fortes chuvas que atingi-
ram a cidade entre os dias 1 
e 3, que totalizaram um volu-
me de seiscentos milímetros, 
o diretor de gestão da Defesa 
Civil de Ubatuba, Ricardo Do-
mingos, afirmou que existe a 
preocupação de que novos 
incidentes ocorram devido 
ao encharcamento do solo. 
“Algumas coisas continuam 

acontecendo, como pequenos 
deslizamentos de terra no 
lado Sul da cidade, mas não 
de grande proporção, como 
foi na Região Norte. É impor-
tante lembrar que, novamen-
te, há previsão de chuvas de 
grande intensidade”.

A prefeita Flavia Pascoal 
(PL) justificou a necessidade 
do decreto de situação de 
emergência do município, 
baixado na última segunda-
-feira (4). 

“Nossa cidade foi castiga-
da com muitas chuvas, com 
diversos deslizamentos em 
rodovias e estradas, mas não 
paramos um só minuto de 
trabalhar e lutar pelas nossas 
comunidades. Com o decreto, 
vamos conseguir mais apoio 
estadual e federal, e também 
acompanhamento da Defesa 
Civil Nacional”. 

Os moradores da região 
interessados em doarem 
alimentos, garrafas de água 
mineral e produtos de higie-
ne pessoal às famílias que 
seguem alojadas ou isoladas 
em Ubatuba podem entregar 
os mantimentos na sede do 
Centro Municipal de Capa-
citação, que fica na avenida 
Governador Abreu Sodré, s/n, 
no bairro Perequê-Açu, das 
8h às 17h.

Acesso ao bairro Camburi segue obstruído após queda de 
barreiras; possibilidade de tempestades preocupa Prefeitura

Presidente Cal e prefeito Isael Domingues entregam títulos de regulariuzação fundiária para famílias em áreas então irregulares em Pinda

Isael Domingues anuncia nova remessa 
de regularização fundiária em Pinda
Ação deve garantir 240 títulos para quem aguarda o documento; Vila São Benedito e Goiabal entre beneficiados

Avançando na regulari-
zação fundiária, o prefeito 
de Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), anunciou, 
nesta semana, mais uma 
remessa de títulos. Desta 
vez, entres os beneficiados 
estão os bairros Goiabal, 
Nova Esperança e a Vila São 
Benedito, no distrito de Mo-
reira César.

O anúncio foi feito em 
transmissão ao vivo, em 
uma rede social do prefeito. 
Ao todo serão 240 títulos 
entregues aos moradores 
de Pindamonhangaba. O 
processo de regularização 
começou ainda no segundo 
semestre de 2021.

Para a regularização da 
área em Moreira César, a 
Prefeitura firmou parceria 
com o Itesp (Fundação Insti-
tuto de Terras do Estado de 
São Paulo). As ações técnicas 
e jurídicas foram feitas pelos 
Grupos Técnicos de Campo 
de Taubaté e Pariqueda-Açu 
da Diretoria de Recursos 
Fundiários.

“Ainda tem trezentas famí-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

lias, aproximadamente, no 
bairro Vila São Benedito, que 
precisam entregar seus do-
cumentos para que possam 
estar no mesmo patamar que 
essas 240 que estão aqui”, 
alertou o prefeito.

A recomendação é que a 
população procure o aten-
dimento do Itesp às sextas-
-feiras, das 9h às 16h, na bi-
blioteca da Vila São Benedito.

Surgido em meados de 
1960, a Vila São Benedito 
conta com área de cerca de 
410m², abrangendo mais de 
570 lotes e 22 ruas e vielas, 
em 19 quadras. Segundo a 
Associação de Moradores, 
essa é uma luta de muitas dé-
cadas, e diversos moradores 
morreram antes mesmo de 
serem, de fato, proprietários 
de suas residências. A expec-
tativa é que a regularização 
traga segurança jurídica à 
população local.

Pindamonhangaba tem 
elevado o índice de inves-
timento na regularização 
fundiária. Nos últimos anos, 
os moradores do Castolira, 
Loteamentos Mossoró e 
Paulino de Jesus foram con-
templados com os títulos de 
seus imóveis.

Foto: Bruna Silva


