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A Polícia Ambiental apre-
endeu 152 animais em si-
tuação de maus-tratos em 
Cachoeira Paulista na quar-
ta-feira (11), no Embauzinho. 
Os bichos aguardam desti-
nação. O Município busca 
auxílio de ONG’s (Organiza-
ções Não-Governamentais) 
de cidades vizinhas.
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Com R$ 750 milhões 
para 2022, Isael prevê 
R$ 1 bilhão até 2024
Prefeito de Pindamonhangaba espera enviar orçamento para votação 
à Câmara; cidade vive retomada com baixa da pandemia e expectativa 
de ser a segunda maior economia da RMVale só atrás de São José

Em retomada econômica, 
Pindamonhangaba parece ser 
uma das cidades que seguem 
em um rumo diferente, das que 
sobrevivem dos restos deixa-
dos pela crise da Covid-19. A 
Prefeitura prevê orçamento de 

R$ 750 milhões arrecadados 
somente em 2022. A projeção 
considera dados do primeiro 
quadrimestre. A estimativa foi 
anunciada pelo prefeito Isael 
Domingues (PL), durante co-
letiva de imprensa, na manhã 

da quinta-feira, dia 12. Domin-
gues ressaltou ainda a meta 
de tornar o município uma 
Cidade Inteligente e “pronta 
para o futuro”. O secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Roderley Miotto, enfatizou 

que a elevação orçamentária 
está interligada ao avanço 
empresarial no município, mo-
vimento impulsionado com as 
expansões e chegada de novas 
empresas.
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O prefeito Isael Domingues e seu vice, Ricardo Piorino, revelam valores acima do esperado para orçamento; projeção de R$ 1 bilhão em dois anos

Foto: Bruna Silva

Ação apreende 
152 animais
em situação
de maus-tratos

A Prefeitura de Lorena 
liberou mais de R$ 1 milhão 
na quarta-feira, dia 11, 
para a folha de pagamento 
de todos os professores da 
rede pública municipal. Os 
recursos atendem ao polê-
mico projeto do magistério, 
que dividiu opiniões sobre 
a porcentagem aplicada e 
o prazo retroativo. Após a 
aprovação por unanimidade 
na Câmara, o projeto, que 
reajustou os salários dos 

profissionais do magistério, 
foi sancionado na última 
sexta-feira (6). A lei de equi-
paração ao piso nacional 
apresentou aumentos como 
o de 42,5% aos professores 
auxiliares mediadores de 
aprendizagem, 18% aos 
orientadores pedagógicos, 
14% ao PEB 1, outros 8,6% 
aos supervisores de ensino e 
12% aos gestores escolares 
e 2% ao PEB 2.
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Ballerini libera mais 
de R$ 1 milhão para 
reajuste ao magistério

Cidade mais violenta da 
região no primeiro trimes-
tre deste ano, Cruzeiro 
anunciou na última semana 
dois reforços para a se-
gurança pública. Além de 
se preparar para ampliar 
o número de câmeras de 
videomonitoramento do 
COI (Centro de Operações 
Integradas), a Prefeitura 
iniciou o treinamento dos 
12 novos agentes da GCM 
(Guarda Civil Municipal). 

De acordo com a secreta-
ria de Segurança Pública, 
a primeira etapa de prepa-
ração dos novos membros 
da GCM foi realizada ao 
longo da última semana 
na área externa do Museu 
Major Novaes, no bairro 
Vila Canevari. Com a futura 
incorporação do grupo, a 
GCM passará a contar com 
um contingente de setenta 
agentes.
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Destaque negativo em homicídios, 
Cruzeiro amplia efetivo da GCM
e de estrutura de câmeras no COI

Treinamento para os novos guardas civis de Cruzeiro, em São José

Foto: Divulgação PMC

Operação Mão de Aço das policias 
tem presos e apreensão de armas 
e mais de 3 kg de drogas na região

Equipes das polícias Mi-
litar e Civil realizaram uma 
operação na quinta-feira, dia 
12, com foco no tráfico de 
drogas nas cidades de Lorena, 
Guaratinguetá e Potim. Intitu-
lada Operação Mão de Aço, o 
trabalho foi concluído com 
mandados de busca a crimi-
nosos, captura de procurado 
pela Justiça e apreensões de 
mais de três quilos de entorpe-
centes, armamento, munições 

e animais silvestres. A ação 
contou com o apoio da Força 
Tática, Rocam (Ronda Osten-
siva com Apoio de Motocicle-
tas), do 3ºBaep (Batalhão de 
Ações Especiais), BAVPM de 
SJC (Base de Aviação de São 
José dos Campos – helicóp-
tero Águia da PM), Polícia 
Ambiental e Polícia Técnico 
Científica.

Potim pede apoio à população 
para reduzir ausências nos ESF's
Preocupada com o alto 

número de moradores de 
Potim que estão faltando a 
exames e consultas médicas 
pré-agendadas, a Prefeitura 

A Sabesp anunciou, recen-
temente, o investimento de 
R$ 8,2 milhões em obras de 

publicou, na última semana, 
um apelo na internet pe-
dindo a conscientização da 
população.

remanejamento da adutora 
de água tratada para Moreira 
César.

Cães estavam entre os animais encontrados pela Polícia Ambiental

Foto: Reprodução Polícia Ambiental

Sabesp investe R$ 8,2 milhões em 
remanejamento de adutora na 
região central de Moreira César

Guaratinguetá 
negocia por 
universidade 
de medicina

Guaratinguetá negocia ofi-
cialmente a instalação de um 
campus universitário de medi-
cina. As tratativas do Município 
ampliam a discussão para que 
a cidade receba um curso de 
formação acadêmica, após 
as negociações com a Unitau 
(Universidade de Taubaté) 
não terem avançado. O Grupo 
Suprema é alvo de interesse 
do município, que busca uma 
parceria. O vice-prefeito Régis 
Yasumura (PL) destacou o 
momento que a cidade tem 
passado, com investimentos 
em estrutura como rodoviária 
e privatização do aeroporto 
Edu Chaves.

Após casos de 
covid, ESF da 
Santa Cecília 
tem retomada

A suspensão do atendimento 
na ESF (Estratégia Saúde da 
Família) do bairro Santa Cecília, 
anunciada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, na quin-
ta-feira (12), já foi revertida. O 
serviço voltou a ser prestado, 
com atividades parciais. A 
medida foi tomada após cinco 
funcionários, incluindo médico 
e enfermeiro, testarem positivo 
para o novo coronavírus. Para 
evitar um possível surto, outros 
quatro trabalhadores foram 
testados e aguardam resulta-
dos dos exames.
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Herivelto Vela

O LUCRO DA PETROBRAS 
É UM ESTUPRO?

No começo do mês o presiden-
te, aos gritos (normal), durante as 
suas costumeiras “lives”, um novo 
aumento nos combustíveis, pode 
quebrar o país.

E, ainda, afirmou que os lucros 
registrados recentemente pela em-
presa beneficiam estrangeiros e 
quem paga a conta é a população.

A Petrobras está “abusando do 
povo brasileiro” (?) e que “é um cri-
me” (estupro) aumentar o preço do 
diesel, combustível majoritariamente 
usado no transporte do país.

Por um lapso de memória esque-
ceu que o Estado brasileiro detém 
28% das ações da Petrobras - seu 
dividendo R$11,6 bilhão - e é um 
dos grandes beneficiários do lucro 
na forma de impostos, dividendos e 
valorização das ações.

Deixa pra lá, estamos em campa-
nha eleitoral!

A tática de demitir presidentes, 
por não abaixar o preço dos combus-

tíveis, não funcionou.
Outro detalhe: a Petrobras per-

tence ao Estado brasileiro e não ao 
governo!

Deixa para lá estamos em cam-
panha, mas está parecendo discurso 
da oposição.

Mais adiante, dirigindo à direção 
da empresa afirma que a Petrobras 
tem um papel social definido na 
Constituição (?).

Senhor Presidente, o papel social 
da Petrobras é dirigir com competên-
cia a empresa, gerar empregos, ter 
lucro e remunerar os seus acionistas.

Esta é a regra de um sistema de 
economia de mercado. Ou, não?

O presidente está bebendo do ve-
neno que destilou na sua campanha 
eleitoral quando insuflou a greve dos 
caminhoneiros.

A política de preços praticados 
pela Petrobras é um exercício de 
poder de mercado por meio da prá-
tica de um sistema de preços, quase 
monopolista nas refinarias buscando 
maximizar os lucros e os rendimen-
tos para seus acionistas.

Esta é a regra de uma economia 
de mercado, liberal, cartilha do mi-
nistro da Economia Paulo Guedes. 
Ou, não?

Uma política de esquerda, inter-
vencionista, é a solução?

O interessante é o país, nós 
brasileiros, temos uma dificuldade 
enorme de lidar com a riqueza. 

Vivemos anos de inflação, cresci-
mento pífio (menos1% em 10 anos), 
baixa renda, construímos uma inso-
fismável pobreza. 

Acostumamo-nos a ser pobres!

Em fevereiro de 2021, no trans-
correr da pandemia, aproximada-
mente 17.7 milhões de brasileiros 
voltaram para a linha da pobreza 
(US$ 1,90 renda familiar-R$10,00 
por dia) atingindo o número de 27.7 
milhões de pessoas.

A cultura da pobreza cria uma 
subcultura marcada pela violência, 
conduta ilícita e uma forte inclinação 
para viver o presente e uma falta de 
vontade para pensar o futuro.

Nas discussões sobre a reforma 
tributária nacional a cobrança de 
impostos sobre as grandes fortunas.

Países desenvolvidos abandona-
ram esta ideia, pois representa bitri-
butação e a relação custo/benefício 
costuma ser negativa, gera pouca 
receita e desestimula a atividade de 
empreender e estimula investir em 
outros países.

A dura certeza: preferimos a 
Petrobras estuprada pela corrupção!

A Petrobras, no governo Dilma 
Rousseff, caiu da 12ª posição no 
ranking das maiores empresas do 

mundo, em valor de mercado, lugar 
que ocupava em 2010, para ocupar a 
posição 120ª das maiores empresas 
do mundo. 

Grande feito!
A sociedade já se esqueceu do 

rombo de 1 bilhão de dólares com a 
compra de uma refinaria sucateada 
em Pasadena, nos Estados Unidos?

O rombo de 60 bilhões de reais 
no caixa da Petrobras pela política de 
preços: comprar petróleo em dólar, 
refinar e vender em real?

O rombo da quadrilha organizada 
do partido dos trabalhadores que 
assombrou a Petrobras?

A estatal criada pelo governo 
para produzir navios e plataformas 
a um custo superior as plataformas 
coreanas?

Não há regra para manter os 
preços dos derivados do petróleo – 
preço de paridade – uma vez que o 
mercado internacional que define o 
preço, o mesmo sistema de preços 
que nos favorece na exportação do 
agronegócio.

Estamos em uma época favorável 
para discutirmos as causas e não os 
efeitos de uma política econômica 
que só sabe aumentar os juros para 
combater a inflação.

A distribuição de renda é um fla-
gelo econômico para o país.

Os derivados do petróleo estão 
ajustados aos preços internacionais, 
a nossa renda disponível é que não 
está ajustada a uma justiça social 
adequada pelo senso do bem-estar 
da sociedade.

Somos um país pobre e estamos 
nos acostumando!

  Somos um país pobre e 
estamos nos acostumando!

“Lucro é 
subproduto 

das coisas bem-feitas." 
Philip Kotler

Sylvinho Ballerini

Política a conta-gotas...
Ronda eleitoral

Já se tornou comum nas mais 
diferentes rodas e reuniões de Gua-
ratinguetá, a presença da vereadora 
Dani Dias – muito interessada nos 
assuntos e necessidades das pessoas; 
observa-se, também, o colega de 
Câmara Vantuir Farias na carona da 
‘pop star’ aparecendo nas fotos. A 
pergunta que não quer calar: “o que 
estaria pretendendo a dupla: prefeita 
e vice, ou permanência no Legislati-
vo para um e vaga garantida em uma 
das majoritárias de 2024?”

Muito ajuda quem...
...não atrapalha – rolou pelo 

entorno do Mercado Municipal 
de Guará que o Coronel Salomão 
está disposto a uma candidatura a 
deputado federal para dobrar com 
Regis Yasumura, que postula uma 
cadeira na Assembleia Legislativa. 
Pior ou melhor, não se sabe, é que 
‘ninguém’ combinou isso com Re-
gis, que segue buscando apoio fora 
e dentro da cidade à sua campanha, 
que sozinho já está difícil, imagi-
nem carregando um ‘pacote’ deste 
tamanho...

Perguntar não ofende
É impressão da moçada da Praça 

Conselheiro ou de fato o presidente 
de Câmara, Arilson Santos, tem al-
finetado o prefeito Marcus Soliva, 
em tom crítico sobre alguns temas 
de Guaratinguetá, durante suas en-
trevistas nas emissoras locais?

Expressão nacional
Após fazer história com o povo 

de Aparecida, ser destaque na 
mídia estadual por ‘N motivos’, o 
ex-prefeito Zé Louquinho agora 
foi para ‘as ca-
beças’ – como 
diz a gíria. Foi 
promovido para 
coordenação po-
lítica nacional do 
PL, por dedica-
ção e fidelidade 
partidária. Em 
nova função no 
Partido, Zé ganha acesso a todas as 
candidaturas prestando mentoria e 
auxílio.

Ah por falara em...
...Aparecida, algumas peculiari-

dades são percebidas nos sucessores 
de Zé Louquinho, desde quando 
concluiu seu segundo mandato 
frente à Prefeitura: Márcio Siqueira 
foi ‘derrubado’ no último período 
de sua administração, sendo substi-
tuído pelo vice – é lógico; Ernaldo 
Marcondes viveu o mesmo drama 
logo no primeiro mandato, abrindo 
para Dina, que só não dançou por-
que não tinha vice. Na realidade 
de hoje, o MP já tentou e o Zezão 
da Concretagem só está de olho no 
‘poleiro do Piriquito’. Seria ‘praga 
de parteira, mandinga ou caso de 
exorcismo?!?!?

Em política...
...basta um encontro – um en-

contro quase que público e casual 
entre Marietta Bartelega e a verea-
dora Vanessa Andréa já foi motivo 
para especulação política de Lorena 
conjecturar uma candidatura ma-
joritária em 2024 100% feminina. 
Para os cientistas da Praça, tanto 
Marietta quanto Vanessa, ambas 
tem potencial de prefeiturar, juntas 
ou separadas!!!

Aviso prévio!!!
O mercado político de Lorena 

antecipa vários nomes que podem 
ser confirmados como eventuais 
vices na próxima temporada elei-
toral de 2024: Fábio Longuinho, 
Fábio Bonfim, Totô de Oliveira 
Bastos, Major Lescura, Vanessa 
Andrea e, entre outros, Aldemir da 
Lorenposte. Importante lembrar que 

Brejão

Realidades expostas, soluções
O ex-deputado e ex-prefeito de Caraguatatuba, Antonio Carlos, comenta que 

"os governos Federal e Estadual apresentam estatíscas de pandemia e desemprego, 
enquanto os municípios fornecem nomes e endereços" sinalizando que os prefeitos 
convivem com as realidades. Já o prefeito de Cachoeira Paulista, Antonio Mineiro, 
expõe dificuldades econômicas e lentidão do Estado em atender demandas. Estes 
foram temas abordados na entrevista que ambos, casualmente, concederam ao 
programa Atos no Rádio, transmitido pela Transvale 102,3 da última quinta-feira.

O pré-candidato Antonio Carlos, Eder Billota e o prefeito Antonio Mineiro

dos seis nomes citados, alguns já 
estiveram nos cálculos prévios dos 
três candidatos com mais probabi-
lidades: Marietta Bartelega, Fábio 
Marcondes e Sylvio Ballerini. Que 
venham as eleições... 

Dinheiro na conta
O prefeito Sylvio Ballerini li-

berou nesta semana mais de R$ 1 
milhão para o pagamento, retroativo 
a janeiro, para todos os professores 
da rede municipal de Lorena, em 
atenção ao pro-
jeto que reajus-
ta os salários do 
magistério ao 
piso nacional. 
Aparentemente 
o pagamento an-
tecipou as dis-
cussões entre os 
representantes da 
Apeoesp e Câma-
ra, que deverão abrir uma comissão 
para debater outros benefícios da 
categoria educacional. Ventos dos 
corredores do Legislativo não des-
cartam a possibilidade de novas ma-
nifestações – a exemplo da passeata 
da semana passada – caso haja difi-
culdade no diálogo com a Prefeitura.

Prêmio de consolação
 O prefeito Sylvio Ballerini 

está diante de mais um desafio de 
seu mandato frente ao Governo 
do Estado. Após vazar o Hospital 
Regional de suas mãos para vizinha 
Cruzeiro, o prêmio de consolação 
de João Doria para Lorena seria 
as prometidas especialidades do 
Regional à Santa Casa – leia-se 
‘Tripé da Saúde’. Em recente e 
discreta passagem de Rodrigo 
Garcia – agora governador – por 
Cachoeira e Guaratinguetá, uma 
declaração ao Frei Hans ‘acionou o 
sinal de alerta’: a promessa de um 
aporte de R$ 5 milhões mensais 
para salvar o Hospital Frei Galvão 
do colapso financeiro em que se 
encontra. Entre idas e vindas de 
Sylvinho ao Palácio Bandeirantes, 
somados aos apoios de deputados 
parceiros, nem as remessas mensais 
de R$ 1,2 milhão comprometidas 
com a saúde lorenense, saíram da 
verbalização...

Tudo dominado...
A previsão das contas rejeitadas 

de Edson Mota serem aprovadas na 
Câmara por 10 votos a 3 na próxima 
terça-feira são favas contadas nas 

rodas políticas 
de Cachoeira 
Paulista. Tem 
gente esperando 
para ver o voto 
do presidente da 
Casa de Leis, 
o Brejão, que 
adota o discurso 
de ‘paladino da 

justiça’. Segundo as expectativas 
da patuleia, ele deverá se posicio-
nar contra o Tribunal de Contas do 
Estado e a favor da saúde eleitoral 
do improbo. 

Minha Casa, Minha ‘Dívida’
Ao que tudo indica, a gestão 

de Jorge Currila na presidência da 
Câmara de Cruzeiro deve terminar 
com investimento na construção 
civil. Ventos do andar de cima da 
Casa de Leis deram conta que ele 
já alugou uma mansão no centro da 
cidade para mudar o Legislativo de 
endereço, por conta da reforma que 
pretende fazer na sede atual. Sobre 
o valor do investimento e do aluguel 
do endereço provisório, apenas os 
mais próximos de Currila sabem, 
porém, não falam...

E por falar em Cruzeiro...
...a corrida presidencial es-

quenta os bastidores da Casa de 
Leis. Informações sigilosas dão 
conta que dos cinco presidenciá-
veis, apenas um não pode ganhar de 
forma alguma – por oferecer risco 
na estabilidade política. Disseram 
que Babu está costurando apoio 
como pode, Fafá e Higmar correm 
na mesma raia, enquanto Gordo do 
Kleber – quer dizer, da Vila Batista, 
está pedindo votos, digo, apoio, até 
para os funcionários do segundo 
escalão. Diego, por sua vez, corre 
por fora torcendo para que os con-
correntes se mantenham candidatos 
até a eleição. Façam suas apostas...

Atração fatal
Se a sucessão de Isael Domin-

gues em 2024 já se tornou atração 
para vários postulantes com atual 
orçamento atingindo R$ 750 mi-
lhões, imaginem com a projeção de 
R$ 1 bilhão no 
final do manda-
to. Pensem no 
racha que de-
verá ser a dis-
puta para ad-
ministrar uma 
Prefeitura com 
essa dinheirama 
toda! Comenta-
-se entre a classe produtiva de Pinda 
que Isael inovou ainda mais a cidade 
com o lançamento do programa 
de Câmeras Integradas ao CSI – 
Centro de Segurança Integrada – e 
Empreendimentos Inteligentes, 
tornando-se cada vez mais atraente 
a recepção de novos investidores, 
proporcionando a criação de lotea-
mentos eficientes com planejamento 
integrados.

Festa de arromba
Corre na boca-pequena de Pinda 

que o pré-candidato Herivelton Vela, 
do PT, pretende 
ganhar a eleição 
nas urnas e tam-
bém na ostenta-
ção, a exemplo 
do lançamento de 
sua campanha, 
que promete as 
presenças de Lula 
e Alckmin na fes-

ta de arromba que está preparando num 
espaço da cidade. Pelo menos essa é 
a mensagem subliminar do convite 
impulsionado nas redes sociais...

Zé Louquinho

Isael Domingues
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Movimento do comércio na região central de Pinda, que projeta crescimento recorde no orçamento

Isael prevê orçamento de R$ 750 milhões 
e fala em atingir R$ 1 bilhão até 2024
Prefeito espera enviar orçamento para aprovação da Câmara; Pindamonhangaba vive retomada 
com baixa da pandemia e expectativa de se transformar na segunda maior economia da RMVale

Foto: Reprodução Novelis
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Em plena retomada eco-
nômica, Pindamonhangaba 
parece ser uma das cidades 
que seguem em um rumo 
diferente, das que sobrevi-
vem dos restos deixados pela 
crise econômica. A Prefeitura 
prevê orçamento de R$ 750 
milhões arrecadados so-
mente em 2022. A projeção 
considera dados do primeiro 
quadrimestre do ano.

A estimativa foi anunciada 
pelo prefeito Isael Domin-
gues (PL), durante coletiva 
de imprensa, na manhã da 
quinta-feira (12). Domingues 
ressaltou ainda a meta de tor-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

nar o município uma Cidade 
Inteligente e “pronta para o 
futuro”.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Roder-
ley Miotto, enfatizou que 
a elevação orçamentária 
está interligada ao avanço 
empresarial no município, 
movimento impulsionado 
com as expansões e chegada 
de novas empresas. “Se con-
tinuarmos no mesmo ritmo, 
Pindamonhangaba deverá 
ocupar, provavelmente, o 
segundo lugar em economia 
na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), ficando so-
mente atrás de São José dos 
Campos”, projetou.

Ainda sem revelar nomes, 

Miotto destacou que novas 
empresas “de fora” estão 
buscando Pindamonhangaba 
para instalar-se, gerando no-
vos empregos e renda.

A meta de Domingues é 
conquistar o feito inédito na 
história de Pinda: chegar ao 
orçamento de R$ 1 bilhão até 
2024, quando ele deve deixar 
o Executivo. O prefeito ressal-
tou que o objetivo é entregar 
a cidade “muito melhor” do 
que assumiu há cerca de 
seis anos. Com orçamento 
expandido, são esperadas 
melhorias na saúde, edu-
cação e segurança pública. 
No último ano, o orçamento 
aprovado pela Câmara para 
2022 foi de aproximadamen-
te de R$620 milhões.

Foto: Bruna Silva

Expansão da Novelis deve gerar mil 
novos empregos indiretos em Pinda
Outros noventa postos de trabalho devem ser gerados com a ampliação 
da estrutura da fábrica, uma das principais contratantes do município

Integrando a comemoração 
de 45 anos de trabalho em 
Pindamonhangaba, a Novelis 
deve chegar mil novos postos 
de trabalho com as obras de 
expansão da fábrica. Outros 
noventa empregos serão gera-
dos, posteriormente, de forma 
direta. A expectativa é que 
aumente o desenvolvimento 
econômico do município.

Ainda em março deste ano, 
a empresa anunciou o investi-
mento de R$ 450 milhões para 
ampliação até 2024. Assim, a 
Novelis aumentará a capaci-
dade de produção em mais de 
setenta mil toneladas. Dessa 
forma, somente a fábrica de 
Pindamonhangaba será capaz 
de produzir 750 mil toneladas 
de laminados, anualmente.

A diretoria da empresa as-
segurou que durante a fase de 
obras serão gerados mil empre-
gos indiretos, além de outros 
noventa cargos permanentes 
nos próximos vinte meses. 
A previsão é que as obras se 
iniciem no segundo semestre 
de 2022.

De acordo com o Sindmetp 
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(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Moreira 
César e Roseira), além de vagas 
nas obras, também haverá 
oportunidades na nova unida-
de em São José dos Campos, no 
Centro de Soluções ao Cliente. 
A categoria alerta que não é 

possível deixar o currículo na 
empresa, as mil contratações 
para as obras serão feitas 
pelas empresas terceirizadas 
que estão responsabilizadas 
pela construção do galpão, 
instalações elétrica e de equi-
pamentos.

Ainda não há informações 
sobre quais empresas as-
sumirão as demandas. Por 
outro lado, as contratações 
diretas da Novelis são pu-
blicadas no site da própria 
empresa novelis.com, na área 
“carreiras”.

Unidade da Novelis em Pinda; empresa auxilia na recuperação econômica após dois anos de forte crise

A Prefeitura de Lorena 
liberou mais de R$ 1 mi-
lhão na quarta-feira, dia 11, 
para a folha de pagamento 
de todos os professores da 
rede pública municipal. Os 
recursos atendem ao polê-
mico projeto do magistério, 
que dividiu opiniões sobre 
a porcentagem aplicada e o 
prazo retroativo.

Após a aprovação por 
unanimidade na Câmara, 
o projeto, que reajustou os 
salários dos profissionais 
do magistério, foi sancio-
nado na última sexta-feira 
(6). A lei de equiparação ao 
piso nacional apresentou 
aumentos como o de 42,5% 
aos professores auxiliares 
mediadores de aprendiza-
gem, 18% aos orientadores 
pedagógicos, 14% ao PEB 
1, outros 8,6% aos supervi-
sores de ensino e 12% aos 
gestores escolares e 2% ao 
PEB 2.

No início das discussões, 
o prazo retroativo seria 
a partir do dia 1 de abril, 
mas com as emendas na 
Câmara e após uma nova 
análise contábil e jurídica do 
Executivo, foi definido o pa-
gamento para as categorias 
que estavam abaixo do piso 
retroativo ao mês de janeiro.

As outras classes seguiram 
com a diferença dos novos 
pagamentos desde o último 
mês. “Queria passar também 
os colegas professores que 
a gente tem feito todo o 
possível para regularizar 
a situação de não só a área 
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deles, mas de todos. Peço 
também que eles possam 
entender que nós temos um 
orçamento e o orçamento 
de Lorena ainda é baixo”, 
frisou o prefeito Sylvio Bal-
lerini (PSDB), em um vídeo 
publicado nas redes oficiais 
da Prefeitura. 

Após o protesto de parte 
dos professores reivindi-
cando uma equiparação 
real dos salários, sem acha-
tamento de categorias, 
reformas nas unidades 
escolares e materiais para 
o cotidiano de trabalho, 
a categoria segue com o 
comprometimento da Câ-
mara em articular junto 
ao Executivo, ações para 
um denominador comum. 
As obras já foram iniciadas.

Sobre a falta dos mate-
riais relatada nos protestos, 
a Prefeitura nega a ocor-
rência, enquanto docentes 
afirmam levar itens básicos 
de casa para aplicarem as 
atividades.

Ballerini defende estudos 
para uma reforma admi-
nistrativa no Executivo, e 
alega estarem “trabalhando 
para melhorar as condições 
não só dos professores, mas 
também de todos funcio-
nários da nossa querida 
prefeitura de Lorena. Meu 
gabinete está de portas 
abertas”.

De acordo com a Apeoesp 
(Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo), uma nova 
reunião está prevista para 
este sábado (14). Caso não 
entrem em um consenso, 
novas paralisações poderão 
ocorrer na cidade.

Ballerini libera mais 
de R$ 1 milhão para 
reajuste ao magistério
Ação veio antes de acerto de categorias, 
que aguardam debate sobre benefício 
amplo; Prefeitura projeta nova reforma

Potim pede apoio da população para 
reduzir absenteísmo em consultas médicas

Preocupada com o alto nú-
mero de moradores de Potim 
que estão faltando a exames e 
consultas médicas pré-agenda-
das, a Prefeitura publicou, na 
última semana, um apelo na 
internet pedindo a conscienti-
zação da população. Segundo 
o Município, as faltas estão 
prejudicando o andamento 
da agenda de atendimentos da 
rede pública de Saúde.

Um levantamento divulgado 
pela secretaria de Saúde re-
velou que 324 pacientes não 
compareceram em abril aos 
procedimentos marcados com 
antecedência pelas equipes 
dos sete ESF’s (Estratégia de 
Saúde da Família) da cidade, 
distribuídos pelos bairros 
CDHU, Centro, Cidade Nova, 
Frei Galvão, Jardim Alvorada, 
Miguel Vieira e Vista Alegre.

Do montante de ausentes, 
177 teriam consultas com 
médicos clínicos gerais e ou-
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tros 77 com pediatras. Já 67 
moradores faltaram a exames 
de ultrassom e outros 34 a 
coletas laboratoriais.

De acordo com a secretária 

de Saúde, Maria Rodineia 
Rodrigues, não é de hoje 
que Potim vem registrando 
um número preocupante 
de faltas. “Há muitos meses 

isso prejudica o andamento 
da agenda da secretaria de 
Saúde, já que a remarcação 
congestiona e atrasa a progra-
mação. Decidimos divulgar 
esse levantamento na página 
da Prefeitura no Facebook 
para tentar sensibilizar a 
população. Além disso, alguns 
moradores estavam nas redes 
sociais criticando a demora 
no agendamento de consul-
tas, então agora eles estão 
cientes deste problema que 
está ocorrendo”.

A chefe da pasta solicitou 
a colaboração dos pacientes 
para evitar que a situação se 
agrave ao longo do ano. “Peço 
para que os moradores que 
não puderem comparecer 
aos procedimentos pré-agen-
dados comuniquem a equipe 
da ESF com no mínimo 24 
horas de antecedência, para 
que ela possa colocar outro 
paciente no lugar. A demanda 
naturalmente é alta na área da 
Saúde, então precisamos dessa 
parceria com a população para 
que o serviço seja mais ágil”.

UBS do Centro de Potim, que concentra atendimentos da cidade, 
que apela para comparecimento em exames e consultas nas ESF’s

Foto: Arquivo Atos
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Sabesp investe mais de R$ 8,2 milhões para 
remanejamento de adutora em Moreira César
Programação conta com nova tecnologia para impedir novas falhas no fornecimento de famílias do distrito

Promoção válida até dia 31 de
maio de 2022

(12) 99148-2196

Funcionários da Sabesp durante obras de remanejamento da adutora de água tratada para Moreira César; investimento de R$ 8,2 milhões

Foto: Reprodução Sabesp

A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo) anunciou, 
recentemente, o investimen-
to de R$ 8,2 milhões em 
obras de remanejamento 
da adutora de água tratada 
para Moreira César. Con-
forme os responsáveis, a 
medida tenta eliminar os 
problemas de rompimento 
da estrutura antiga para a 
região central do distrito.

Iniciada há cerca de dois 
meses, a obra é desempe-
nhada pela empresa Pa-
râmetro Saneamento, e 
possui previsão de entrega 
para setembro deste ano. 
O serviço contempla ações 
para implantação de 8,2 
mil metros de cubos em 
Pead (Polietileno de Alta 
Densidade), diâmetro de 
quatrocentos milímetros, 
ligando a estação do Caran-
gola até à região do Laerte 
Assumpção, às margens da 
linha férrea.

Segundo os responsáveis 
pelas atividades, a nova 
tecnologia de uso de tu-
bos de polietileno de alta 
densidade é utilizada em 
redes de saneamento de 
água, com a garantia de 
resistência a impactos e 
químicas. O material conta 
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também com o benefício de 
ser atóxico, sendo capaz de 
transportar água com qua-
lidade de vida útil elevada. 
O projeto possui técnicas de 
soldagem conhecida como 
termofusão, com fundição 
de tubos em temperatura 
superior a 200ºC, moldan-
do e resfriando os tubos na 
forma desejada.

“É uma técnica moderna, 
que não apresenta risco de 
vazamento, fácil manuten-
ção e que pode ser aplicada 
pelo método não destrutivo, 
ou seja, sem perfurar o pa-
vimento em toda extensão, 
apenas em pontos localiza-
dos”, explicou o engenheiro 
responsável pelo projeto, 
Marcos Antônio.

A adutora que abastece 
Moreira César foi implan-
tada na década de 1980 e 
apresentava adversidades. 
“Com a nova adutora fina-
lizada, iremos eliminar os 
transtornos de desabas-
tecimento de água dessa 
região. Temos outra adutora 
que sempre necessita de 
manutenção na região da 
Vila São Benedito, e está no 
planejamento da empresa 
realizar também o seu re-
manejamento para sanar 
de forma total os problemas 
de rompimento que geram 
falta de água”, garantiu o 
gerente do Setor Técnico, 
Sérgio da Silva Santos.

Após casos de covid entre 
funcionários, ESF da Santa 
Cecília tem retomada parcial

A suspensão do atendimento 
na ESF (Estratégia Saúde da 
Família) do bairro Santa Cecília, 
anunciada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba na quin-
ta-feira (12), já foi revertida. O 
serviço voltou a ser prestado, 
com atividades parciais. A 
medida foi tomada após cinco 
funcionários, incluindo médico 
e enfermeiro, testarem positivo 
para o novo coronavírus. Para 
evitar um possível surto, outros 
quatro trabalhadores foram 
testados e aguardam resulta-
dos dos exames.  

Nos próximos dias haverá 
apenas entrega de medicamen-
tos e orientações à população.

O Município espera que os 
atendimentos retomem ao 
normal até o fim da próxima se-
mana. Ainda não há uma data 
definida para a normalização 
da ESF da Santa Cecília.

Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, Pindamo-
nhangaba identificou 33,6 
mil casos de Covid-19. Ao 
menos três pessoas seguem 
internadas para assistência 
médica especializada. Cerca 
de quinhentos moradores 
morreram em decorrência das 
complicações da doença.

Da Redação
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Ação de policial militar no rastro do tráfico de drogas; operação conjunta tem prisões e material descoberto

Alguns dos 31 gatos encontrados em casa, durante operação da Polícia Ambiental; animais aguardam teto

Operação Mão de Aço tem presos e apreensão 
de armas e mais de 3 kg de drogas na região
Ação integrada das polícias Militar e Civil conta com apoio de canil, cavalaria e helicóptero Águia

As polícias Militar e Civil 
realizaram uma operação 
na quinta-feira (12), com 
foco no tráfico de drogas nas 
cidades de Lorena, Guara-
tinguetá e Potim. Intitulada 
Operação Mão de Aço, o 
trabalho foi concluído com 
mandados de busca a crimi-
nosos, captura de procurado 
pela Justiça e apreensões de 
mais de três quilos de dro-
gas, armamento, munições 
e animais silvestres.

A ação, que teve início na 
madrugada de quarta para 
quinta-feira, contou com o 
apoio da Força Tática, Ro-
cam (Ronda Ostensiva com 
Apoio de Motocicletas), do 
3ºBaep (Batalhão de Ações 
Especiais), BAVPM de SJC 
(Base de Aviação de São 
José dos Campos – helicóp-
tero Águia da PM), Polícia 
Ambiental e Polícia Técnico 
Científica. 

Segundo o comandante 
do 23º BPMI (Batalhão da 
Polícia Militar do Interior), o 
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tenente coronel Marcos An-
tônio de Oliveira, em Lorena 
foram cumpridos mandados 
de busca e apreensão nos 
bairros Cecap, Cidade Indus-
trial, Parque das Rodovias, 
Bairro da Cruz e Cabelinha. 
Em Guaratinguetá os agen-
tes da segurança pública, 
inclusive com cavalaria, 
passaram pelo Santa Mônica, 
Flamboyant e Santa Luzia. 
Na cidade de Potim, cumpri-
ram mandados no Vila São 
Pedro e Centro. 

O departamento de Comu-
nicação da PM divulgou os 
resultados dos flagrantes: 
três armas de fogo apreen-
didas (um revólver calibre 
32, uma espingarda calibre 
28 e um revólver calibre 
357), dois celulares, 3,897 
kg de drogas entre maco-
nha, crack e cocaína, 18 
munições (calibres 28, 32, 
38 e .40), além de R$ 1.896 
em espécie com traficantes 
e dois pássaros. As aves fo-
ram encaminhadas ao Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis).

Haviam sido cumpridos 

também 18 mandados de 
busca e apreensão, três cri-
minosos foram presos, um 
procurado capturado e um 
adolescente apreendido. “A 
execução de um tipo de po-
liciamento, que ele tem não 
só o seu aspecto repressivo 
imediato, que seria o cum-
primento de mandatos, mas 
também a questão da pre-
venção”, salientou Oliveira, 
ao citar que desde o dia 25 
de abril a PM tem realizado 
ações integradas ao Baep, 
diariamente.  

Em paralelo às investiga-
ções dos últimos homicí-
dios praticados na região, 
a Polícia Técnico Científica 
colheu material genético 
para auxiliar os trabalhos 
de identificação dos autores. 

Além do trabalho osten-
sivo, o coronel destacou a 
necessidade de políticas 
públicas eficazes no espor-
te, cultura e educação para 
uma melhor base às crianças 
e adolescentes, com mais 
oportunidades e formações, 
além das denúncias pelo 
disque 181 ou o telefone de 
emergência 190, da PM.

Foto: Reprodução PM-SP

Polícia Ambiental apreende 
152 animais em situação de 
maus-tratos no Embauzinho

A Polícia Ambiental apreen-
deu 152 animais em situação 
de maus-tratos em Cachoeira 
Paulista na tarde da quarta-
-feira (11), no bairro Embau-
zinho. Os bichos aguardam a 
destinação. O Município busca 
auxílio de ONG’s (Organizações 
Não-Governamentais) de cida-
des vizinhas.

De acordo com a Polícia Civil, 
foram apreendidos 119 cães, 
31 gatos, além de um porco e 
uma cabra. A Polícia Ambiental 
destacou que os animais não 
tinham raça definida. Muitos 
deles estavam frágeis, magros 
e o local não tinha higiene 
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adequada, segundo os policiais 
que fizeram a apreensão.

A proprietária do imóvel foi 
presa e levada para a cadeia 
pública de Aparecida. Ela foi 
multada em R$ 456 mil e res-
ponderá por crime ambiental. 
Em nota, a Polícia Ambiental 
revelou que a mulher teria dito 
que os animais foram resgata-
dos das ruas e estavam sendo 
acompanhados pela Vigilância 
Sanitária do município.

A Polícia Ambiental infor-
mou que os bichos ficaram 
sob custódia da Prefeitura de 
Cachoeira Paulista. Na manhã 
desta quinta, o Executivo bus-
cava alternativas para alocar 
os animais em uma unidade 
de tratamento ou amparo. De 
acordo com o prefeito Antônio 

Carlos Mineiro (MDB), Cachoei-
ra Paulista não tem um abrigo 
ou espaço apropriado. “Temos 
trabalhado nas castrações. Fo-
mos contemplados com projeto 
de saúde animal gratuito para 
a população, mas não temos 
espaço físico. Estamos fazendo 
contato com ONG’s de outras 
cidades para tentar uma ajuda 
para destinar um pouco para 
cada lugar”, detalhou.

Até o fechamento desta re-
portagem, não havia sido con-
firmado para onde os animais 
salvos seriam destinados. Os 
gatos, cães, o porco e o cabrito 
permanecem na mesma casa, 
porém, com auxílio e monito-
ramento de uma cuidadora, 
até que sejam destinados para 
abrigos.

Foto: Reprodução Polícia Ambiental
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Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2491- FABIO DA SILVA E SHIRLEI CRISTINA DE SOUZA NUNES. ELE, brasileiro, 
aposentado, solteiro, nascido no dia 08 de maio de 1975, residente e domiciliado 
Rua Itamaracá, no 1059, Itaguaçu, Aparecida-SP, filho de FRANCISCO ALVES SILVA 
FILHO e de MARIA DIRCE SILVERIO. ELA, brasileira, babá, solteira, nascida no dia 
23 de outubro de 1979, residente e domiciliada Rua Itamaracá, no 1059, Itaguaçu, 
Aparecida-SP, filha de AUGUSTO NUNES e de MARIA APARECIDA DE SOUZA.
2492- LUIZ FABIANO PEREIRA E KATIA CILENE CORREIA DE OLIVEIRA. 
ELE, brasileiro, barbeiro, solteiro, nascido no dia 15 de outubro de 1976, residente 
e domiciliado Rua Issac Júlio Barreto, no 81, Ponte Alta, Aparecida-SP, filho de 
JOSÉ ROBERTO PEREIRA e de ISABEL CRISTINA HERCULANO PEREIRA. ELA, 
brasileira, doméstica, divorciada, nascida no dia 25 de agosto de 1970, residente e 
domiciliada Rua Issac Júlio Barreto, no 81, Ponte Alta, Aparecida-SP, filha de PEDRO 
CORREIA e de HELENA DE LIMA CORREIA.
2493- WESLEY DOS SANTOS SILVA E VITTÓRIA VILLELA CASTRO. ELE, 
brasileiro, comerciante, solteiro, nascido no dia 02 de fevereiro de 1999, residente 
e domiciliado Rua João Batista Rodrigues de Andrade, no 202, Jardim Paraíba, 
Aparecida-SP, filho de CLODOALDO PRESLEY DA SILVA e de ELISANGELA 
CRISTINA DOS SANTOS SILVA. ELA, e brasileira, comerciante, solteira, nascida 
no dia 19 de julho de 1999, residente e domiciliada Rua João Batista Rodrigues de 
Andrade, no 202, Jardim Paraíba, Aparecida-SP, filha de VALTER DE LIMA CASTRO 
e de CRISTIANE APARECIDA SOUZA VILLELA DE LIMA CASTRO.
2494- RODOLFO ROSA DE CARVALHO E ANA LAURA GONÇALVES CAETANO. 
ELE, brasileiro, designer visual, divorciado, nascido no dia 23 de fevereiro de 1997, 
residente e domiciliado Rua Primeiro de Maio, no 47,  Santa Luzia, Aparecida-SP, filho 
de GERSON HENRIQUE CARVALHO e de KELI CRISTIANE ROSA. ELA, brasileira, 
do lar, solteira, nascida no dia 06 de maio de 2002, residente e domiciliada Rua Primeiro 
de Maio, no 47, Santa Luzia, Aparecida-SP, filha de ELISON MARCELO CAETANO 
e de PATRICIA GOMES GONÇALVES.
2495- LOURIVAL DE OLIVEIRA e MARIA GORETI ALVES. ELE, brasileiro, mecânico, 
solteiro, no dia 09 de julho de 1948, residente e domiciliado Rua Alexandre Fleming, 
no 45,- São Roque, Aparecida-SP, filho de BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO. ELA, 
brasileira, lar, viúva, nascida no dia 05 de julho de 1962, residente e domiciliada Rua 
Alexandre Fleming, no 45, São Roque, Aparecida-SP, filha de MARIA APARECIDA ALVES.
2496- CARLOS EDUARDO ANTUNES E GRASIÉLLY DINIZ CASTRO. ELE, 
brasileiro, balconista, solteiro, nascido no dia 09 de maio de 1988, residente e 
domiciliado Rua Zequinha Lemes, no 580, Aroeira, Aparecida-SP, filho de GILMAR 
NATALI ANTUNES e de LAUDICÉIA DINIZ DA SILVA ANTUNES. ELA, brasileira, 
auxiliar de vendas, solteira, nascida no dia 03 de setembro de 1991, residente e 
domiciliada Rua Zequinha Lemes, no 580, São Roque, Aparecida-SP, filha de LUCIA 
DINIZ CASTRO.
2497- MÁRCIO JOSÉ SERRA DE SIQUEIRA E ELIANE GONÇALVES. ELE, 
brasileiro, autônomo, divorciado, nascido no dia 14 de março de 1983, residente e 
domiciliado avenida Itaguaçu, no 3240, Fundos, São Geraldo, Aparecida/SP-, filho 
de JOSÉ PEDROSO DE SIQUEIRA FILHO e de ANA SERRA. ELA, brasileira, artesã 
autônoma, divorciada, nascida no dia 19 de julho de 1973, residente e domiciliada 
avenida Itaguaçu, no 3240, Fundos, São Geraldo, Aparecida/SP-, filha de ANTONIO 
ALTAMIRO GONÇALVES e de CECILIA GONÇALVES.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

TOMADA DE PREÇO nº 08/2022 – Proc. nº 71/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no TOMADA 
DE PREÇO nº 08/2022, cujo objeto é a contratação de emprsa para prestação de serviços 
de engenharia para obra de infraestrutura – Pavimentação Asfáltica da Avenida Brasil, 
Bairro Cidade Industrial – Trecho 3,município de Lorena/SP.
Considerando os trabalhos realizados para o atendimento da Tomada de Preço acima 
referida, diante do parecer Jurídico exarado pela Secretaria de Negócios Jurídicos e 
memorando da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano juntados aos autos, no 
qual concluiu contrário ao pretendido e alegado pela recorrente INDEFERE o Recurso 
Administrativo apresentado pela empresa TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
LTDA – CNPJ Nº 07.272.424/0001-54 em face do julgamento da comissão de licitação.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 162/2022SUP; 
2092/2022GPRO, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art.13, incisos III e VI, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviço de apoio para a articulação e 
fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial de Lorena.
CONTRATADA: PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN 28548229861
CNPJ/MF Nº: 30.356.856/0001-65- DATA DA ASSINATURA: 12/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
Notificação 51852/2022

De acordo com a lei 3.506/2012 fica a Sra. Rosangela Bernardo proprietária do imóvel 
005-0203-00-0017-00, na Rua Ana Luzia Pereira, ao lado do nº165, Jardim Primavera 
notificada a providenciar a construção do muro e calçada no período de 60 dias contados 
a partir do primeiro dia útil subsequente ao da última publicação, o não atendimento a 
presente notificação ensejará multa no valor de 40 UFESP’s.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 162/2022 SUP – 2092/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de apoio para a articulação e fortalecimento da Rede de
Atenção Psicossocial de Lorena
CONTRATADA: PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN28548229861
CNPJ: 30.356.856/0001-65
VALOR TOTAL: R$ 20.880,00 (vinte mil, oitocentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 02/2022 - PROC. Nº 18/2022

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 em locação de concentrador de oxigênio para os pacientes
usuários de oxigenoterapia do município de Lorena, pelo período de 12 (doze) meses, o Sr.
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas
vencedoras:
Empresa: AIR LUQUIDE BRASIL LTDA – CNPJ: 00.331.788/0016-03 – Vencedora do lote:
01 – Valor Total: R$ 198.995,20 (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa e cinco
reais e vinte centavos)
DATA DA ASSINATURA:11/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 07/2022 - PROC. Nº 157/2022

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 cestas básicas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas 
vencedoras:
Empresa: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 
CNPJ: 17.136.467/0001-66 – Vencedora do lote: 01 – Valor Total: R$ 579.600,00 
(quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos reais)
Empresa: SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME
CNPJ: 44.925.721/0001-88 –Vencedora do Lote: 02 - Valor Total: R$ 190.995,00 (cento 
e noventa mil, novecentos e noventa e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA:11/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 08/2022 - PROC. Nº 160/2022

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 no fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as 
necessidades dos pacientes de Município de Lorena, pelo período de 12 (doze) meses, o
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das 
empresas vencedoras:
Empresa: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 35.820.448/0213-03 –
Vencedora dos lotes: 01 e 02 – Valor Total: R$ 953.388,00 (novecentos e cinquenta e três
mil, trezentos e oitenta e oito reais)
DATA DA ASSINATURA:11/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

TOMADA DE PREÇO nº 05/2022 – Proc. nº 58/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no TOMADA 
DE PREÇO nº 05/2022, cujo objeto é a contratação de emprsa para prestação de 
serviços de engenharia para construção de Campo de Futebol, na Rua Antonio Malerba 
s/n – Bairro Cecap Alta.
Considerando os trabalhos realizados para o atendimento da Tomada de Preço acima 
referida, diante do parecer Jurídico exarado pela Secretaria de Negócios Jurídicos e 
memorando da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano juntados aos autos, no 
qual concluiu em favor ao pretendido e alegado pela recorrente,DEFERE o Recurso 
Administrativo apresentado pela empresa LAGOTELA EIRLEI – CNPJ Nº 20.368.585/0001-
04, face a sua Inabilitação e DECIDE pela reforma da decisão da comissão de Licitação, 
assim tornando-a Habilitada, com fundamento no Art. 3º da Lei 8.666/93, com a finalidade 
de promover a competitividade entre os licitantes em busca da proposta mais vantajosa 
para a administração.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENFEMAGEM 
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 11/05/2022 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 11/05/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 
25/04/2022 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 20/04/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
Tomada de Preço n°. 10/2022 - Proc. nº. 68/2022

O Município de Lorena-SP torna público a sessão pública extraordinária rerratificada 
referente as notas dos documentos de propostas técnicos das empresas participantes da 
Tomada de Preço nº. 10/2022, cujo Contratação de empresa para Elaboração do Plano 
Diretor de Macrodrenagem do município de Lorena/SP, dentro do Programas e Ações 
Financiáveis pelo FEHIDRO, conforme consta no projeto básico e demais anexos, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, sendo que elas obtiveram as 
seguintes notas:
VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA – 100 pontos
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP – 95 pontos
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – 90 pontos
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENFEMAGEM 
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 11/05/2022 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 11/05/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 25/04/2022 
OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 20/04/2022
JOSÉ BENEDITO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LAVRINHAS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAIS 
E EQUIPAMENTOS PARA A EDIFICAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 
SITUADO NA AVENIDA DARCY SODERO HORTA, S/N°, RECANTO TRANQUILO, NESTE 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - TERMO DE CONVÊNIO 100277/2022, E 
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.  
CONSIDERANDO O PONTO FACULTATIVO NO DIA 14/04/21, RESOLVE REDESIGNAR 
A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, PARA 
O DIA  26/04/2021 (SEGUNDA-FEIRA) PREFERENCIALMENTE ÀS 9H
LAVRINHAS, 07/04/2022
JOSÉ BENEDITO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO DAS 
METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022.

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas, através da Secretaria de Finanças torna público 
que será realizada às 11h30min do dia 27 de maio de 2022, na Câmara Municipal, sito à 
Rua Manoel Machado, nº 82, Centro, neste Município de Lavrinhas, Estado de São Paulo, 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração das metas fiscais do primeiro quadrimestre do 
exercício financeiro de 2022, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, para o que convida os interessados e toda população do Município a participar 
da referida audiência pública.
Lavrinhas, 13 de maio de 2022.

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
Prefeito Municipal

EDITAL  DE  REALIZAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA  PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO 
DOS VALORES APLICADOS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO 

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022.
A Prefeitura Municipal de Lavrinhas, através da Secretaria de Saúde, em atendimento 
à Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 e à Lei Complementar nº 141, de 13 
de janeiro de 2012, torna público que será realizada às 10h30min do dia 27 de MAIO de 
2022, na Câmara Municipal, sito à Rua Manoel Machado, nº 82, Centro, neste Município 
de Lavrinhas, Estado de São Paulo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração dos 
valores aplicados, bem como dos serviços prestados e ações de saúde realizadas no 
primeiro quadrimestre de 2022 e convida os interessados e toda população do Município 
a participar da referida audiência pública.
Lavrinhas, 13 de maio de 2022.

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 154/2022  
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I 
DO EDITAL”. 

 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 26/05/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 26/05/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 26/05/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 16/05/2022. 

 
Cruzeiro, 13 de maio de 2022. 

 
Thales Gabriel Fonseca 

Prefeito Municipal 
 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 160/2022  
 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM, TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 

 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 26/05/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 26/05/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 26/05/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 16/05/2022. 

 

Cruzeiro, 13 de maio de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 161/2022 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SERVIÇOS DE COLETA, MEDIÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". 
 

Abertura: 13/05/2022 – Sessão Pública: 26/05/2022 – 09:30h. 
 

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

 

Cruzeiro, 12 de maio de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

G.R.C.E.S. Estrela D’alva
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Vice Presidente do Conselho Deliberativo do G.R.C.E.S. Estrela D’alva em conformidade com o estatuto social vigente convoca os conselheiros 
para Eleição e Posse da Diretoria Executiva dia 22 de maio de 2022 na sede social. Situada na Rua Paraná, 54, Bairro Industrial, Lorena/SP, às 10h00.
Lorena, 13 de maio de 2022

Fabio Lincoln da Silva Nunes Junior
Vice Presidente do Conselho Deliberativo

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

 

Página 1 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
CONVITE n° 002/2022 - Edital nº 041/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 
060/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 4ª FESTA DO PEÃO 
DE BOIADEIRO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL. 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (PROTOCOLO) 
Até o dia: 20 de maio de 2022 - Horário: até 9:00 horas.  
ABERTURA DOS ENVELOPES 
Dia: 20 de maio de 2022 - Hora: 9:30 horas.  
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, 
Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010. 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2022 - RETIFICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 144/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOCOS DE CONCRETO, GUIAS E SARJETAS COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". 
 

Abertura: 16/05/2022 – Sessão Pública: 26/05/2022 – 09:30h. 
 

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

 

Cruzeiro, 13 de maio de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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Destaque em homicídios, Prefeitura amplia 
efetivo da GCM e câmeras do COI em Cruzeiro
Força municipal passa a contar com setenta agentes, que passam por qualificação para trabalho armado

Cidade mais violenta da 
região no primeiro trimestre 
deste ano, Cruzeiro anun-
ciou na última semana dois 
reforços para a segurança 
pública. Além de se preparar 
para ampliar o número de 
câmeras de videomonito-
ramento do COI (Centro de 
Operações Integradas), a 
Prefeitura iniciou o treina-
mento dos 12 novos agen-
tes da GCM (Guarda Civil 
Municipal). 

De acordo com a secreta-
ria de Segurança Pública, 
a primeira etapa de prepa-
ração dos novos membros 
da GCM foi realizada ao 
longo da última semana 
na área externa do Museu 
Major Novaes, no bairro 
Vila Canevari. Com a futura 
incorporação do grupo, a 
GCM passará a contar com 
um contingente de setenta 
agentes.  Formada por sete 
homens e cinco mulheres, 
a equipe de iniciantes re-
ceberá nos próximos qua-
tro meses treinamentos 
ministrados pelas polícias 
Civil e Militar, Defesa Civil 
e departamento de Trânsito. 
A última fase da capacitação 
será realizada no Centro 
de Treinamento da Guarda 
Civil Municipal de São José 
dos Campos, onde ocorrerão 
aulas de manuseio de armas 
de fogo e de prática de tiro. 

A expectativa municipal 
é que a GCM armada come-
ce a atuar até o fim deste 
ano, mas isto dependerá 

Lucas Barbosa
Cruzeiro 

do andamento dos trâmites 
burocráticos legais. O novo 
modo de trabalho da corpo-
ração é uma das apostas da 
gestão do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) para 
melhor auxiliar as polícias 
Civil e Militar no combate à 
criminalidade.

Desde o ano passado, a 
cidade enfrenta uma onda 
de assassinatos motivada 
por uma disputa entre qua-
drilhas rivais dos bairros 
Itagaçaba, Vila Batista, Vila 
Loyelo e Vila Romana. Os 
conflitos contribuíram para 
que a cidade fechasse 2021 
como a terceira mais violen-
ta da região, com 42 vítimas 
de assassinato. A situação 
permanece preocupante 

neste ano, já que o municí-
pio liderou o ranking da vio-
lência regional no primeiro 
trimestre, com um saldo de 
12 moradores mortos. 

Outra medida anunciada 
pela Prefeitura na última 
semana será que, em breve, 
todas as escolas municipais 
e UBS’s (Unidades Básicas de 
Saúde) contarão com câme-
ras de videomonitoramento 
interligadas ao sistema do 
COI, onde os GCM’s acom-
panham a movimentação de 
diversos pontos da cidade.  
Apesar de não revelar o 
prazo e o número de apare-
lhos de filmagem que serão 
instalados, o secretário de 
Segurança Pública, José An-
tônio Paiva, afirmou que em 

breve será aberto o processo 
licitatório para a aquisição 
dos equipamentos. “O vi-
deomonitoramento é uma 
das maiores ferramentas já 
disponibilizadas, tanto pre-
vine o crime como auxilia 
posteriormente na elucida-
ção. Os índices de furto e 
roubo, sejam comuns ou de 
veículos, estão em frequen-
te queda em Cruzeiro, que 
conta com mais de setenta 
câmeras do COI”, destacou 
Paiva. “Estamos usando a 
tecnologia a nosso favor. As-
sim que entrarem em ação, 
as ampliações dos pontos 
de videomonitoramento e 
do efetivo da GCM trarão 
a sensação de segurança 
necessária à população”.

Com objetivo de auxiliar 
os profissionais no desen-
volvimento de suas carrei-
ras, a AGEA (Associação 
Guaratinguetaense de En-
genheiros e Arquitetos)  
promove no próximo dia 
25 de maio, a partir das 
19h30, de forma 100% onli-
ne, mais uma PALESTRA de 
qualificação profissional: “O 
impacto da Engenharia de 
Dados no Marketing dos 
Profissionais”. 

A PALESTRA SERÁ GRA-
TUITA e direcionada aos 
Profissionais de Engenharia 
e Arquitetura, associados da 
AGEA ou não. O evento con-
ta com o apoio Institucional 
do CREA-SP. As inscrições 
já abertas no site da Asso-
ciação: www.agea.net.br.

“Esse é o nosso papel, 
proporcionar qualificação 
profissional aos nossos 
associados. Assim é pos-
sível construir uma carreira 
alinhada a essa transfor-
mação digital que estamos 
vivendo. Conhecimento é 
fundamental, por isso apos-
tamos em eventos como 
esse”, diz a presidente da 
AGEA, Engenheira Vanessa 
Lucchesi.

Em tempos de redes so-
ciais e algoritmos, a Enge-
nharia de Dados está direta-
mente ligada ao marketing. 
Enquanto o engenheiro de 

dados desenvolve toda 
uma infraestrutura para 
coletar, organizar e armaze-
nar os dados, o Marketing 
é responsável por tratar 
essas informações e gerar 
insights para seus clientes 
ou para a empresa em que 
trabalha.

Um profissional que tem 
a mente voltada excessi-
vamente para seu negócio 
pode não compreender de 
imediato a importância da 
ciência e engenharia de 
dados. É preciso compre-
ender que, com a internet 
e a globalização, há mais 
concorrência que nunca.

E o comportamento do 
consumidor se transforma 
a uma velocidade muito 
maior do que em outros 
tempos. Esse cenário tem 
feito mesmo empresas 
tradicionais, algumas até 
centenárias, sofrerem com 
fortes crises de identidade. 
Porque hoje, para um negó-
cio sobreviver e prosperar, 
não basta ela ter uma mar-
ca conhecida e experiência 
no mercado. É preciso en-
tender qual é a demanda. O 
que inclui a implementação 
de metodologias ágeis e a 
utilização de tecnologias 
para qualificar a tomada de 
decisão.

A palestra será minis-
trada pelo Jornalista, Pós 
Graduado em Gestão da Co-
municação e CEO da Ative 
Comunicação Estratégica, 
Fabricio Oliveira.

Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Guaratinguetá 
promove PALESTRA GRATUITA
O encontro tem como objetivo 
auxiliar os profissionais com 
o uso das redes sociais para 
melhorar os negócios e a carreira

Apoio Institucional

Da Assessoria
Guaratinguetá

Treinamento de novos guardas civis de Cruzeiro, em São José dos Campos; preparação contra a violência

Foto: Divulgação PMC

Guará negocia instalação de campus 
de medicina com grupo universitário

Com novo furto em sistema tratamento de água, 
Potim espera definição de contrato com empresa

Guaratinguetá negocia ofi-
cialmente a instalação de um 
campus universitário de medi-
cina. As tratativas do Município 
ampliam a discussão para que 
a cidade receba um curso de 
formação acadêmica, após 
as negociações com a Unitau 
(Universidade de Taubaté) 
não terem avançado. O Grupo 
Suprema é alvo de interesse 
do município, que busca uma 
parceria.

O vice-prefeito Régis Ya-
sumura (PL) destacou que o 

Enquanto aguarda a finali-
zação do processo contratação 
da Terracom, empresa que 
estará à frente do serviço de 
tratamento e fornecimento de 
água, os moradores de Potim 
enfrentaram mais uma inter-
rupção, após o quarto furto a 
um poço artesiano, no início 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Thamiris Silva
Potim

momento que a cidade tem 
passado, com investimentos em 
estrutura rodoviária, privatiza-
ção do aeroporto Edu Chaves e 
expectativa para instalação do 
controle do tráfego aéreo do 
Sudeste, eleva os interesses de 
universidades. “Guaratinguetá 
vive um cenário muito propício 
para grandes investimentos e 
também, esses investimentos 
estão sendo feitos na área de 
educação”, destacou, em entre-
vista concedida ao Jornal Atos.

Segundo Yasumura, as trata-
tivas com a Unitau não avança-
ram como o município gostaria 
e a negociação esfriou. “Um 
grande grupo procurou a ci-

desta semana, que deixou al-
guns bairros à seca.

O alvo da vez foi o reserva-
tório de água do bairro Jardim 
Cidade Nova, na terça-feira, dia 
10, quando foi levado o cabea-
mento do sistema. O problema 
faz parte de um cotidiano de 
reclamações nos últimos anos 
sobre o fornecimento, que 
passou por processo de lici-
tação vencido pela Terracom, 
que deve assumir a missão de 

dade, o Grupo Suprema, que é 
conhecido em Juiz de Fora, em 
São José dos Campos, eles têm 
a Universidade Humanitas”, 
informou o vice-prefeito.

As negociações são feitas 
entre os gabinetes do prefeito, 
Marcus Soliva (PSC), de Régis 
Yasumura e das secretarias 
de Governo, com João Vaz, e 
Indústria, Comércio e Gestão 
de Convênios, com Rodrigo 
Muassab. Porém, a instalação 
da universidade no município 
precisa de regras que devem 
ser seguidas criteriosamente.

“Uma delas (regras), e a 
mais difícil, é ter seis leitos de 
enfermaria para cada aluno de 

solucionar os problemas do 
tratamento de água.

A ação para o retorno do 
serviço foi realizada no dia 
seguinte. Em tentativa paliativa 
de evitar novos casos, o local 
foi protegido com correntes. 
“Prejudicou o andamento do 
atendimento à população na 
distribuição de água e um 
prejuízo para a cidade. O cabo 
que foi furtado é um cabo pp 
tripolar de 35 milímetros, que 

medicina. Hoje, Guaratinguetá 
tem 600 leitos em todos os hos-
pitais, o que propicia a cidade 
ter a primeira turma com até 
cem alunos para esse primeiro 
vestibular”, revelou.

Segundo o Executivo, foram 
feitas reuniões com o grupo 
interessado e está programada 
uma visita à universidade, no 
campus de Juiz de Fora-MG. O 
Município busca empresários 
na cidade que tenham lotes e 
possam fazer a cessão de terre-
no para construção da unidade 
de ensino. A Prefeitura não 
respondeu se a universidade 
poderá se instalar em um pré-
dio ou edificação já existente.

deve estar na faixa de R$ 50 o 
metro. Como foram furtados 
12 metros, o prejuízo chega a 
uns R$ 600”, detalhou o diretor 
de saneamento básico e abaste-
cimento, Luiz Rodrigo Rogerio.

De acordo com os registros 
da cidade, as ocorrências de 
furto têm crescido. Potim está 
em processo de finalização 
para o inicio da Operação 
Delegada, com o intuito de 
minimizar os dados causados.

Regis Yasumura confirma negociações com Grupo Suprema, que tem 
unidades em Juiz de Fora e São José dos Campos; Unitau descartada
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