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Bolsa Trabalho 
ameniza crise 
na RMVale 
após pandemia

Soliva e Thales seguem 
Estado e recomendam 
volta das máscaras

Após a recomendação por 
parte do Comitê Científico, 
que assessora o governo de 
São Paulo sobre a volta do 
uso de máscaras em locais 
fechados para os municípios 
paulistas, a região já registra 
debates e decisões sobre o 

tema. Em Guaratinguetá e 
Cruzeiro, os prefeitos Marcus 
Soliva (PSC) e Thales Gabriel 
(PSD) também publicaram o 
uso recomendado. O objetivo 
é conter o aumento dos casos 
de Covid-19.

Pág.  5

Pág.  7

Empresa é apresentada 
para construção de 
shopping em Cruzeiro
Com proposta de R$ 8 milhões, construtora recebe aval para obra

Sonho antigo dos morado-
res de Cruzeiro, a instalação 
de um shopping na cidade 
ficou mais próxima de se 
tornar realidade. A Prefeitura 
anunciou na quinta-feira, dia 
2, a empresa vencedora do 
processo de concorrência 
pública para a construção 
e administração do centro 
comercial. Em nota oficial, 
o Município revelou que o 

processo de cessão pública 
de licitação teve como ga-
nhadora a empresa HLMM 
- Administração de Bens 
Ltda, que faz parte do grupo 
responsável por empreen-
dimentos como a rede de 
supermercados Shibata e o 
shopping Jardim Oriente, de 
São José dos Campos.

Única interessada no certa-
me que efetivamente apresen-

tou uma proposta, a HLMN se 
propôs a pagar R$ 8 milhões 
à União pela locação, por 
vinte anos, do antigo prédio 
da Agef (Armazéns Gerais 
Ferroviários), que abrigará o 
shopping. Cedido pelo Gover-
no Federal ao Município em 
dezembro do ano passado, o 
imóvel, de 47.081,00 m², fica 
na rua Doutor Othon Barcellos 
no bairro Vila Paulista. Pró-

ximo à rodoviária, o espaço, 
avaliado em R$ 21,6 milhões, 
antigamente era utilizado 
como estação de carga e des-
carga de vagões da Agef. De 
acordo com o Executivo, os 
próximos passos do trâmite 
burocrático serão a emissão de 
um parecer jurídico municipal, 
homologação e publicação no 
Diário Oficial.
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Alta da Covid-19 gera pedidos 
de retomada de máscaras nas 
ruas de Pindamonhangaba

A alta do coronavírus ge-
rou pedidos de retomada de 
máscaras de proteção em 
Pindamonhangaba. A preocu-
pação com a disseminação da 
doença cresceu, após a cidade 
identificar na última semana 
mais de quatrocentos casos. 
Até o momento, mesmo com 

recomendação do Estado, não 
há decisões do Município para 
o uso da proteção. Conforme 
o boletim semanal, avaliado 
de 24 a 30 de maio, foram 
426 novas contaminações 
identificadas em mais de vinte 
bairros.
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Máscara volta aos poucos às ruas da região; cidades começam a seguir Estado e decidem recomendar o uso de material em lugares fechados

Lorena confirmou a entrega 
das últimas 58 casas popula-
res da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano do Estado de 
São Paulo), no Vila Rica, para a 
próxima semana. As unidades 
habitacionais são destinadas 
às famílias que vivem em 
uma área de risco, no bairro 
da Cruz. Iniciadas em 2014, 

as obras passaram por para-
lisações até a conclusão neste 
ano. A distribuição das chaves, 
prevista para esta terça-feira, 
dia 7, deve atender ao TAC 
(Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta) do 
Ministério Público, assinado 
em pelo então prefeito em 
2005, Paulo Neme. 

Lorena marca entrega de 
casas da CDHU no Vila Rica
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Como meio de aliviar o orça-
mento financeiro dos contri-
buintes, a Prefeitura de Potim 
iniciou a anistia de juros e 
multas para pessoas físicas e 
jurídicas com dívida ativa no 

IPTU, ISS, água e alvará. A lei, 
assinada pela prefeita Erica So-
ler (PL), viabiliza o pagamento 
facilitado para os contribuintes 
que possuem débitos. 

Potim concede anistia de juros, e 
multa com até 95% de desconto

A abertura de novas vagas 
para o auxílio Bolsa Traba-
lho, extensão do Bolsa do 
Povo, elevou as expectativas 
nas cidades da região. Anun-
ciada na segunda-feira, dia 
30, pelo governo do Estado, 
a ação beneficia a popula-
ção desempregada com um 
auxílio de R$ 540 mensais 
durante o período de cinco 
meses, e uma qualificação 
técnica de oitenta horas 
oferecida pela Univesp (Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo). O trabalho 
tem carga horária de quatro 
horas diárias, em cinco dias 
por semana.

Foto: Reprodução GESP

Atendimento do programa Bolsa do Povo para famílias mais carentes

Representantes da Prefeitura 
e da Câmara se reuniram na 
terça-feira, dia 31, com técnicos 
da companhia MRS, adminis-
tradora da malha ferroviária 
da região, para viabilizar a 
implantação de mais uma 
passagem de nível em Lorena. 
Além de beneficiar as famílias 
de quatro bairros, o novo ponto 
de ligação pode trazer mais 
facilidade e segurança no des-
locamento dos alunos de duas 
unidades escolares.

Lorena busca 
passagem de 
nível no bairro 
São Roque
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Boatos sobre
ataques contra
escolas são
desmentidos

Cidades da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte descartaram 
a possibilidade de ataques a 
escolas públicas. A desinfor-
mação teria acontecido após 
compartilhamento de notícias 
falsas em redes sociais. O 
rumor atingiu as cidades de 
Pindamonhangaba, São Sebas-
tião e Lorena. Uma professora 
de Pindamonhangaba usou o 
Facebook para pedir que pa-
rem de publicar notícias falsas.

Prefeitura de Pinda discute 
integração do saneamento 
rural para cidades da região

Na semana do Meio Am-
biente, Pindamonhangaba 
discutiu, na quarta-feira, 
o Puris-VP (Programa de 
Universalização Rural e In-
tegração do Saneamento 
do Vale do Paraíba). A ação 
tem como objetivo garantir 
a compreensão de que os 
serviços de saneamento estão 
diretamente ligados à quali-
dade de vida e a proteção dos 
ambientes rurais. A iniciativa 
dialoga com o trabalho que o 
Município tem desenvolvido 

na área nos últimos anos. O 
programa, que está sendo 
desenvolvido pela Fundação 
de Apoio à Pesquisa Agrí-
cola com financiamento do 
Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos, visa construir 
um diagnóstico e plano de 
saneamento rural para as 
39 cidades que compõem a 
Unidade de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos do Rio 
Paraíba do Sul, no trecho do 
Estado de São Paulo.
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Soliva busca liberação de verba 
de R$ 20 milhões para obras no 
bairro dos Pilões, junto ao DER
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Guilherme Carvalho

Edson Nota

LULA É O ANTI BOLSONARO?
BOLSONARO É O ANTI LULA?

Alguém já disse que viver é tomar 
decisões.

As decisões mais simples ou com-
plexas baseiam-se na certeza de termos 
capacidade de fazer escolhas.

A certeza da tomada de decisão está 
intimamente ligada a confiança que deve 
estar nas relações humanas.

Existe um fato sempre presente na 
tomada de uma decisão: a qualidade da 
informação.

Mais do que nunca, a sociedade pre-
cisa de informação confiável, em tempos 
de fake news, interpretações distorcidas, 
forjadas.

Como tomar uma decisão sem uma 
base sólida de informação.

Estamos diante de uma situação inu-
sitada: os candidatos com maior intenção 
de votos, no momento, já governaram.

O interessante é que apesar de serem 
conhecidos pelos eleitores, as propostas, 
dos mesmos, que serviriam de infor-
mação para uma decisão até agora não 
forma expostas.

Temos visto um debate rasteiro, ul-
trapassado, fraco, longe das necessidades 

da sociedade e o mais desastroso: não 
cobramos uma atitude mais consistente, 
incisiva dos candidatos.

A depender do nível de informações 
disponíveis e as que circulam de forma 
dispersa, como decidir diante deste 
cenário.

A sensação de que a eleição já foi 
resolvida sem um debate necessário, ra-
cional, frente aos desafios persistentes da 
educação, segurança pública, distribui-
ção de renda, saúde, fome, desemprego.

Será que a sociedade se esqueceu 
das operações do PT no “mensalão”, 
“petrolão” e a nova matriz econômica 
que destruiu o Plano Real que estabili-
zou a moeda e reduziu drasticamente a 
inflação?

Será que a sociedade se esqueceu 
dos desvios de bilhões e anexação do 
Legislativo na folha de pagamento do 
Poder Executivo?

Será que a sociedade se esqueceu da 
gastança excessiva do governo, as Medi-
das Provisórias que isentavam empresas 
do pagamento de tributos, subsídios, a 
destruição do setor elétrico onde o con-
tribuinte pagou o desastre da redução da 
tarifa, os empréstimos do BNDES para 
as empresas campeãs, os recursos do 
banco para as obras em países vizinhos 
e São Paulo com as obras do metrô em 
marcha lenta por falta de recursos, cons-
trução de um porto em Cuba e os nossos 
portos os mais ineficientes do mundo por 
falta de recursos.

Será que a sociedade se esqueceu da 
volta da inflação do desemprego brutal, 
a insegurança alimentar?

Será que a sociedade se esqueceu que 
o Bolsa Família se transformou em um 
programa assistencialista e não social?

Será que a sociedade se esqueceu 
dos recursos jogadas n`água, desculpe 
o trocadilho, com a criação da indústria 
naval produzindo um navio pelo triplo 
do valor de um similar coreano?

Será que a sociedade esqueceu que 
o PT destruiu as Agências Reguladoras, 
cuja função principal é defender os 
interesses dos usuários das empresas 
privatizadas?

Tudo isso com os nove dedos de 
Lula!

No pico da pandemia Bolsonaro 
resistia à compra da vacina enquanto 
uma tropa de militares, PMs, reverendos 
montava um esquema para vender para 
o governo com sobrepeso (provado na 
CPI). E o noticiário macabro das mortes 
diárias!

Na Saúde, quatro ministros, durante 
a pandemia, e um militar de carreira, 
especialista em logística, “ele manda 
eu obedeço” e a interferência do STF 
para que os poderes assumissem as suas 
competências.

Na Educação, quatro ministros, sem 

educação, desculpe o trocadilho, que 
abriu as portas do ministério aos “pas-
tores lobistas” (nova categoria pastoral).

Será que a sociedade ignora a compra 
de ônibus escolar superfaturados?

Será que a sociedade esqueceu da 
compra de computadores para escolas, 
cujo número de equipamento distribuído 
correspondia ao número de habitantes do 
município em um município de Minas 
Gerais?

Será que a sociedade não sabe que 
o Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação é administrado pelo 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Arhtur Lira para atender o “centrão”?

Na Petrobras, quatro presidentes, 
demitidos por ser contrários a interven-
ção do governo nos preços?

Será que a sociedade sabe que a 
privatização da Eletronorte engloba 
gasodutos(?) desnecessário para favo-
recer um determinado empreendedor? 

O Ministro de Minas e Energia caiu 
porque se opôs ao “centrãoduto”.

A diferenças dos dois governos, na 
relação com o Congresso Nacional, 
o governo Lula desviava as verbas e 
pagava o centrão em dinheiro.

Bolsonaro entregou a administra-
ção das verbas ao Centrão, cooptou o 
Congresso, PGR, Forças Armadas, PM 
e a PF e mantem os ataques ao STF, 
desacredita a urna e fala em golpe!

O que nos surpreende é que muita 
gente ache Bolsonaro uma alternativa 
a Lula.

Qual dos dois é o melhor, ou, o 
pior!

  A depender do nível de 
informações disponíveis e as que 
circulam de forma dispersa, como 

decidir diante deste cenário

“Para argumentos 
fracos fale mais alto”

Padre Antônio Vieira

Política a conta-gotas...
Mi$$ão po$$ível

O pagamento irregular das férias 
dos servidores municipais de Sil-
veiras – durante os 22 anos de mo-
tolândia no desmando da Prefeitura 
– acarretou uma dívida trabalhista 
de R$ 3,8 milhões para o atual pre-

feito Guilherme 
Carvalho pagar 
até dezembro 
deste ano, situ-
ação que pode 
paralisar qual-
quer Prefeitura 
que não esteja ri-
gorosamente em 
dia com seu pla-

nejamento econômico. Quem ficou 
contente com a decisão da Justiça 
do Trabalho foram os beneficiados 
pela medida, pela certeza que vão 
receber graças à responsabilidade 
do governo atual, que tem mantido 
em dia suas pendências, além de ter 
que arcar com as motas, ops, notas 
deixadas pelo descompromisso do 
antecessor.

Cachaça mota, digo, mata
E por falar em Silveiras, a po-

pulação está decepcionada com as 
confissões que o ex-prefeito Ed-
son Mota vem 
se envolvendo 
após um tempo 
de permanência 
nos balcões da 
cidade. A última, 
que rolou em-
purrões, socos, 
além de agressão 
verbal, teve até 
vídeo viralizado nas redes sociais. 
Será que alguém pode indicar qual 
a Associação Alcóolicos Anônimo 
mais próxima? Aliás, neste caso, de 
anônimo não tem nada...

Destaque no Face
Se valer como motivação, os re-

sultados de uma pesquisa divulgada 
no Facebook, onde vários eleitores 
de Pindamonhangaba manifestaram 
intensão de votos, alguns postulan-

tes à Assembleia 
Legislativa já 
pensam em de-
sistir da campa-
nha. Já o petista 
Herivelton Vela 
quer se valer 
da torcida das 
redes sociais, 
que pode ser o 

grande destaque nas urnas de 2 de 
outubro. Importante, na mesma pes-
quisa que pontuou Vela a frente dos 
concorrentes da cidade, o deputado 
André do Prado (PL) foi o mais 
votado entre os candidatos de fora, 
ou seja, de outras regiões...

Ensaio antecipado
Como o pleito de 2 de outubro 

dever ser ensaio para alguns pre-
feituráveis de Pindamonhangaba, 
para o Vela não deve ser diferente, 
porque em 2024 o sindicalista vai ter 
de encarar um jogo duro e concorri-
do. Entre os prováveis adversários, 
o atual vice Ricardo Piorino será 
uma pedra em seu caminho, mesmo 
com a ‘república de Taubaté’ que, 
camuflada na administração de 
Isael Domingues, está fazendo coro 
velado a favor de Roderley Miotto. 
Perguntem ao Vanone!!!

Advento Alckmin
Com Geraldo Alckmin engros-

sando as fileiras petistas, provavel-
mente ressurja no mercado eleitoral 
de Pindamonhangaba, em 2024, 
Miryan Alckmin como uma postu-
lante a Prefeitura. Outros nomes já 
mencionados e relembrados como 
Rafael Goffi, Dr Fernando Oliveira, 
Luiz Rosas, o já citado Herivelton 
Vela e Roderley Miotto estarão de-
safiando a sorte para tirar a sucessão 
de Ricardo Piorino. Ah! Comenta-se 

entre os cientistas da burguesia que 
se o ‘cavalo passar arriado’ para o 
vereador Norbertinho Moraes, ele 
monta...

Cereja do bolo
Outro nome a deputado estadual 

que já se destaca na região, ao ponto 
de atrair vários federais interessados 
em celebrar parceria de campanha, é 
o de Regis Yasumura (PL), de Gua-

ratinguetá. Esta 
semana, além de 
receber a visita 
de pelo menos 
três deputados 
querendo acer-
tar as conhecidas 
dobradinhas, ele 
cumpriu agenda 
como vice-pre-

feito em um encontro de líderes com 
o federal Marco Bertaiolli, ocasião 
em que foi anunciado recursos de 
R$ 4 milhões para construção de 
uma maternidade municipal na 
cidade.

Enquanto uns acertam...
...alianças e intercâmbios para 

campanha em Guaratinguetá, ou-
tros pré-candidatos do pedaço, a 
exemplo de Fabrício Dias e Arilson 
Santos, perdem tempo discutindo 
‘briguinhas com ataques e defesas’ 
nas e emissoras de rádio domésti-
cas, talvez meramente por falta de 
projetos e propostas que venham de 
encontro aos anseios da população...

Vontade política
O prefeito de Lorena Sylvio 

Ballerini e o presidente da Câmara, 
Fabio Longuinho, chamaram à lide, 
esta semana, os representantes da 
MRS Logística para acertarem a 
abertura do acesso entre os bairros 
de São Roque a Vila Cida, em res-
posta ao inúmeros e ‘eternos’ pedi-
dos da população daquela região. 
Eles visitaram o local com toda 
comitiva com poder de decisão da 
Prefeitura, onde deverá ser aberta a 
passagem de nível sobre a linha fér-
rea interligando os bairros e abrindo 
um novo itinerário para desafogar 
os constantes congestionamentos 
das avenidas Coronel Marciano e 
Antonio Hadade – trecho de entrada 
e saída sentido Guaratinguetá.

Procura-se um nome
Impressionante, mas as lide-

ranças políticas ligadas ao prefeito 
Thales Gabriel se movimentam 
rumo à sucessão como se não hou-
ve oposição me Cruzeiro – ainda 
que anestesiada – esperando o 
momento para se manifestar. Pelo 
que observam os mais experientes, 
os prováveis prefeituráveis se arti-
culam como se tivessem apenas de 
enfrentar a concorrência interna do 
governo, ignorando que extra-ad-
ministração tem pessoas se prepa-
rando. Quem ouviu ‘aquele homem 
da grana falar’, entendeu ‘que eles’ 
– os opositores silenciosos – torcem 
para que Thales continue indo muito 
bem em sua gestão...

Carta na manga
Embora o segundo mandato de 

Thales Gabriel tenha provocado 
uma visível ansiedade em vários 
prefeituráveis, principalmente aos 
mais próximos à administração, 
engana-se quem pensa que o prefei-
to não tenha uma ‘carta na maga’. 
Segundo os bem informados, o 
mais provável indicado à sucessão 
não está tão próximo como se ima-
ginam, como também nem longe 
ao ponto de não enxergá-lo. Quem 
viver, verá!!!

‘Rei posto’
Bastou o ex-governador João 

Doria seguir o que ele mesmo re-
comendou durante pandemia: “fique 
em casa’, para seu nome ser esque-

cido até nas placas de obras que se 
materializaram em seu governo. 
Em Potim, por exemplo, a prefeita 
Erica Soler foi às redes sociais para 
agradecer ao deputado André do 
Prado pelo investimento de R$ 11,3 
milhões na recuperação de uma das 
vicinais do município...

Como bem diz...
...Zé Loquinho – “ninguém vê 

viúva ser enterrada com o falecido”, 
apesar do choro. Doria nem bem 
limpou suas gavetas no Palácio 
Bandeiras e o governo, com todas as 
obras e verbas, é de Rodrigo Garcia. 
Ah! Mas pelo menos as promessas 
não cumpridas continuam sendo 
dele.

Ganho real
O prefeito Marcus Soliva conse-

guiu um acordo bom e justo com os 
servidores municipais – extra-edu-
cação, elevando para 15,7% o rea-
juste salarial da categoria. O acordo 
ajustado com o presidente sindical 
José Eduardo Ayres aconteceu esta 
semana, na Regional do Trabalho, 
em Campinas. Enquanto Ayres mos-
trou empenho ao funcionalismo, 
Soliva demonstrou ‘jogo de cintura’ 
à classe política e parceria com o 
Sindicato dos Servidores Municiais 
de Guaratinguetá.

Dona Flor e seus dois...
...maridos – Parece que o ve-

reador Maurinho Fradique pro-
tagonizou este drama na última 
semana, quando teve de receber a 
liderança estadual de seu partido, 
o MDB em Lorena. Nada de mais, 
se ele não tivesse de love eleitoral 
com dois tucanos – um federal e 
outro estadual – e sabe-se lá com 
quem mais. Mesmo assim, quem 
presenciou a suposta 'saia-justa' do 
artista disse que ele mandou bem na 
interpretação...

Não convide para...
...a mesma picanha – os verea-

dores de Lorena Adilson Sampaio 
e  Wanessa Andrea, mesmo que 
o churrasqueiro seja o próprio 
presidente da Câmara Fábio Lon-
guinho!!!

Alegria de muitos...
...tristeza de 'outro' – Corre na 

boca-pequena de Guará que dos 
cinco candidatos à presidência da 
Câmara – para o segundo biênio 
– um deles já foi eliminado, ou me-
lhor, se autoeliminou nas prelimi-
nares. Segundo o pessoal do Ponto 
Chique, após o 'acidente verbal' que 
Fabrício Dias sofreu dias atrás numa 
entrevista no programa do Marco 
Baracho, difícilmente se achará 
vereador disposto a votar nele.

Favas contadas
Com Fabrício Dias fora do com-

bate pelo comando da Câmara, Rosa 
Filippo, Marcelo da Santa Causa, 
Pedro Sannini e Vantuir Farias, 
disputam no cenário de 11 votos o 
'melhor de quatro' para presidir o 
Legislativo. Desta relação de pre-
tendentes, alguns votos já são vistos 
pelos especuladores como 'favas 
contadas', ou seja, por recíprocas 
passadas, a exemplo de Arilson para 
Vantuir...

Unir para somar
O prefeito Antonio Mineiro 

recebe na próxima terça-feira, em 
Cachoeira Paulista, os colegas das 
cidades que compõe o Vale da Fé 
e Vale Histórico para uma fusão 
formando o "Novo Vale", claro que 
sob a regência do prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel – presidente 
da AngemVale. O objetivo, segundo 
Mineiro e Thales, é unir para somar 
maior apoio na hora das reivindi-
cações junto aos governos federal 
e estadual.

André do Prado

Regis Yasumura



4 DE JUNHO DE 2022 3

Cruzeiro anuncia empresa vencedora de 
licitação pela construção de shopping

O prefeito Thales Gabriel participa de reunião com empresa vencedora de licitação para construir shopping

Foto: Divulgação PMC

Construtora apresenta proposta de R$ 8 milhões; início da obra ainda depende de aval de órgãos públicos

Sonho antigo dos moradores 
de Cruzeiro, a instalação de um 
shopping na cidade ficou mais 
próxima de se tornar realida-
de. A Prefeitura anunciou, na 
última quinta-feira (2), a em-
presa vencedora do processo 
de concorrência pública para 
a construção e administração 
do centro comercial.

Em nota oficial, o Município 
revelou que o processo de 
cessão pública de licitação teve 
como ganhadora a empresa 
HLMM - Administração de 
Bens Ltda, que faz parte do 
grupo responsável por em-
preendimentos como a rede 
de supermercados Shibata e 
o shopping Jardim Oriente, de 
São José dos Campos.

Única interessada no certa-
me que efetivamente apresen-
tou uma proposta, a HLMN se 
propôs a pagar R$ 8 milhões à 
União pela locação, por vinte 
anos, do antigo prédio da Agef 
(Armazéns Gerais Ferroviá-
rios), que abrigará o shopping. 
Cedido pelo Governo Federal 
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ao Município em dezembro 
do ano passado, o imóvel, de 
47.081,00 m², fica na rua Dou-
tor Othon Barcellos, no bairro 
Vila Paulista. Próximo à rodo-
viária, o espaço, avaliado em 
R$ 21,6 milhões, antigamente 
era utilizado como estação de 
carga e descarga de vagões 
da Agef.

De acordo com o Executivo, 
os próximos passos do trâmite 
burocrático serão a emissão de 
um parecer jurídico municipal, 
homologação e publicação no 
Diário Oficial. Após este pro-
cesso, que deverá ser conclu-
ído até a próxima terça-feira 
(7), será assinado o contrato 
de cessão pública do prédio 
da Agef. 

Na sequência da celebração 
oficial do acordo, a HLMM 
contratará uma consultoria 
especializada para a criação do 
Plano de Preservação do Patri-
mônio Histórico e Ferroviário 
do prédio da Agef. Nesta fase, 
serão coletados dados técnicos 
e históricos para a elaboração 
de um relatório que deverá ser 
entregue à Prefeitura em um 
prazo de até sessenta dias. Na 
sequência, o plano será enca-

minhado para as avaliações do 
Iphan (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) 
e Condephaat (Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Tu-
rístico). Assim que conquistar 
o aval dos órgãos, a HLMM 
poderá iniciar a construção 
do centro comercial, que de-
verá ser concluída em até dois 
anos. O valor de investimento 
da obra será divulgado pelo 
grupo empresarial após a 
conclusão do relatório de pre-
servação histórica do prédio.

Há mais de quatro anos ten-
tando viabilizar a implantação 
de um shopping em Cruzeiro, 
o prefeito Thales Gabriel Fon-
seca (PSD) comemorou a con-
clusão do processo de cessão 
pública de licitação. “O sonho 
agora é realidade. Estou muito 
feliz com essa realização. Em 
breve, após estudos realizados 
pela empresa vencedora do 
processo, as obras irão co-
meçar... geração de emprego, 
renda e oportunidade. Um em-
preendimento que traz para 
nossa cidade mais visibilidade 
e a coloca com o destaque que 
merece na região”.

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSC), esteve em 
São Paulo para uma reunião 
junto a superintendência do 
DER (Departamento de Estra-
das de Rodagem). A cidade 
busca a liberação de recursos 
para a pavimentação da estra-
da do bairro dos Pilões e para a 
construção de uma nova ponte 
para a região dos Lemes.

A comitiva de Soliva no en-
contro contou com o secretá-
rio de Indústria, Comércio e 
Gestão de Convênios, Rodrigo 
Muassab e o vereador Pedro 
Sannini (PSC), que participa da 
articulação dos recursos junto 
ao deputado federal Alexandre 
Leite (União Brasil). Já pelo 
DER, estiveram na reunião o 
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engenheiro Ademir Vilatoro e o 
superintendente Edson Caram.

Após a reunião, o órgão en-
viou a Guaratinguetá, na quin-
ta-feira (2), novas correções a 
serem realizadas no projeto 
executivo, ação considerada 
de praxe em tratativas com 
o departamento. O valor da 
pavimentação na estrada dos 
Pilões deve ultrapassar R$ 20 
milhões, e para a construção de 
uma nova ponte para os Lemes, 
que se rompeu no início do ano 
devido às fortes chuvas, deve 
chegar a R$ 700 mil. 

“Para resolver imediata-
mente a situação da Ponte dos 
Lemes, vamos construir uma 
ponte provisória de madeira, 
já que estamos conseguindo a 
verba para a nova. A secretaria 
de Agricultura está construin-
do essa ponte e já começou a 
levar o material na terça-feira. 

Acreditamos que dentro de 
uma semana ou até dez dias 
já teremos esse acesso à região 
estabelecido”, atualizou Soliva 
em entrevista ao Jornal Atos.

A pavimentação da estrada 
dos Pilões deve impactar o dia a 
dia de moradores e turistas que 
utilizam o trajeto da região por 
conta da produção agrícola.

O vice-presidente da Am-
bapi (Associação dos Mora-
dores do Bairro dos Pilões), 
Anderson da Silva Oliveira, 
destacou que há anos a po-
pulação do bairro aguarda 
por esta pavimentação. “Be-
neficia e muito aos moradores 
do bairro que tanto sofrem 
com a locomoção, pois se 
tratando de uma estrada de 
terra, quando chove, o barro 
causa atolamento de veículos 
e até mesmo falta de ônibus 
por não ser possível realizar 

o percurso nesta condição, 
deixando os moradores sem 
alternativa para chegarem ao 
centro da cidade”, contou. “E 
quando não chove, a popula-

Em reunião com o DER, Soliva busca liberação de verba 
de R$ 20 milhões para estrada no bairro dos Pilões
Encontro do prefeito de Guará no Departamento de Estradas de Rodagem dá andamento para que obra entre na 
licitação do Governo do Estado; recurso para nova ponte dos Lemes também recebe aval com aporte estadual

ção também sofre com o pó 
seco da estrada”. 

Segundo o Município, com o 
andamento do projeto executi-
vo da pavimentação dos Pilões 

no DER e com a cidade já inclu-
sa no programa Novas Estradas 
Vicinais, a obra deve entrar na 
licitação do governo estadual 
ainda neste mês de junho.

Reunião do DER em São Paulo; Prefeitura de Guará recebe aval para recurso para nova ponte dos Lemes

Foto: Divulgação PMG

Representantes da Prefeitura 
e da Câmara se reuniram na 
terça-feira (31) com técnicos 
da companhia MRS, adminis-
tradora da malha ferroviária 
da região, para viabilizar a 
implantação de mais uma 
passagem de nível em Lorena. 
Além de beneficiar as famílias 
de quatro bairros, o novo ponto 
de ligação pode trazer mais 
facilidade e segurança no des-
locamento dos alunos de duas 
unidades escolares. 

Realizada em frente à escola 
municipal Caic (Centro de 
Atenção Integral à Criança), 
no bairro São Roque, a reunião 
contou com as presenças do 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB); 
da secretária de Obras, Rosana 
Reis; do secretário de Trânsito, 
Lucas Mulinari; do presidente 
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da Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD) e do vereador Anderson 
Pinto, o Careca da Locadora 
(PSDB). A MRS foi representada 
pelo engenheiro Bruno Valsiani 
e pela engenheira e analista de 
Relações Institucionais, Bruna 
Munyser. 

Executivo e Legislativo res-
saltaram a necessidade de uma 
nova passagem de nível ou até 
mesmo a construção de um 
viaduto sobre a linha férrea no 
São Roque. A medida facilitaria 
a ligação do ponto aos bairros 
Santo Antônio, Vila Cida e Vila 
Rica, beneficiando principal-
mente as crianças e jovens 
que diariamente se deslocam 
até o São Roque para estudar 
no Cmei (Centro Municipal de 
Educação Infantil) Norma Paes 
Tavares de Andrade e no Caic, 
que até o fim deste ano adotará 
o sistema de ensino cívico-mi-
litar e ampliará o número de 
estudantes atendidos.

O presidente da Câmara 
revelou detalhes da reunião e 
demonstrou otimismo. “Ques-
tionamos os responsáveis 
pela MRS sobre o fato de que 
Lorena possui apenas dois 
viadutos e três passagens 
de nível, quantidade inferior 
até mesmo do que a de Ca-
nas, que é uma cidade bem 
menor, destacou. “Apesar de 
ser uma reivindicação antiga, 
acreditamos que desta vez 
ela será atendida, pois a MRS 
passa por um processo de re-
novação da concessão, o que 
torna necessária melhorias 
nos municípios cortados pela 
linha férrea”.   

O vereador relatou também 
que durante o encontro, Bal-
lerini afirmou aos técnicos 
da companhia que caso fosse 
necessário a Prefeitura pode-
ria até mesmo arcar com os 
gastos da obra ou angariar 
recursos através de emendas 

parlamentares, já que ela é 
considerada essencial. Após 
ouvirem os argumentos das 
autoridades municipais, os 
funcionários da concessioná-
ria afirmaram que elaborarão 
um relatório para que em 
breve seja iniciado um estudo 
que analisará a viabilidade da 
implantação de um ponto de 
travessia no São Roque.

Prefeito e parte dos verea-
dores estão em contato com 
deputados federais para que 
eles possam contribuir para o 
agendamento de uma reunião 
sobre o tema entre represen-
tantes municipais e do Minis-
tério da Infraestrutura.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à secretaria de 
Comunicação Social de Lorena 
uma entrevista com algum 
membro do Executivo sobre 
a reunião com a MRS, mas o 
pedido não foi atendido até o 
fechamento desta edição.

Prefeitura de Lorena reivindica nova 
passagem de nível no bairro São Roque
Prefeito e vereadores se reúnem com técnicos da MRS para abordar obra em 
novo ponto sobre a linha férrea, que beneficiaria alunos de até quatro bairros

Lorena confirmou a en-
trega das últimas 58 casas 
populares da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo) no 
Vila Rica, para a próxima 
semana. As unidades habi-
tacionais são destinadas às 
famílias que vivem em uma 
área de risco, no bairro da 
Cruz.

Iniciadas em 2014, as 
obras passaram por para-
lisações até a conclusão 
neste ano. A distribuição 
das chaves, prevista para 
terça-feira, dia 7, deve aten-
der ao TAC (Termo de Com-
promisso de Ajustamento 
de Conduta) do Ministério 
Público, assinado em pelo 
então prefeito em 2005, 
Paulo Cesar Neme. O proje-
to de reassentamento bus-
ca remover gradualmente 
as famílias que vivem as 
margens do ribeirão Mandi.

Da Redação
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Segundo a Prefeitura, os 
kits da linha branca (gela-
deira e fogão), que haviam 
impedido a entrega das ca-
sas no último mês, chegarão 
ao decorrer desta semana. 
Para segunda-feira estão 
previstas 13 unidades, e o 
restante nos próximos dias, 
para serem distribuídas 
às famílias. O evento será 
realizado na rua Uruguai, 
a partir das 14h, nesta ter-
ça-feira.

Lorena marca entrega de 
casas da CDHU no Vila Rica
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Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Prefeitura de Cruzeiro planeja 
concluir Cozinha Piloto para julho
Obra conta com R$ 345 mil; Município fornece merenda para quase sete mil alunos

Obra da Cozinha Piloto de Cruzeiro entrou na fase de acabamento; espaço vai atender sete mil alunos

Foto: Divulgação PMC

A Prefeitura de Cruzeiro 
revelou, na terça-feira (31), 
que a empresa contratada 
para reformar a Cozinha Pi-
loto intensificou o trabalho 
a partir desta semana com 
o objetivo de concluí-lo até 
o início de julho. Viabilizada 
através de um investimento 
municipal de R$ 345 mil, a 
obra busca garantir uma 
melhor estrutura aos ser-
vidores responsáveis pelo 
preparo das refeições de 
quase sete mil alunos. 

Retomado no início de 
março, após uma breve 
paralisação motivada por 
questões burocráticas, o 
serviço de modernização 
da Cozinha Piloto “Olga de 
Almeida Lage”, que fica no 
bairro Jardim São José, está 
próximo de entrar em sua 
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última etapa de execução. 
De acordo com a Prefeitura, 
a expectativa é que a contra-
tada Valengenharia Eireli, 
sediada em Guaratinguetá, 
conclua a reforma até 6 de 
julho.

Iniciada em 5 de novem-
bro do ano passado, a obra 
consiste na modernização 
dos sistemas elétrico e sa-
nitário do prédio, reforço 
estrutural contra incêndios, 
melhorias nas áreas de re-
cebimento de alimentos e 
de preparação das refeições 
e a adequação do layout 
da padaria e do estoque 
de mantimentos. Segundo 
o Executivo, a ação trará 
mais segurança e melho-
res condições de trabalho 
à equipe de profissionais 
encarregada de preparar a 
merenda dos alunos da rede 
municipal, distribuídos por 
29 unidades escolares.

Devido a reforma da Co-

zinha Piloto, desde o fim 
do ano passado as refeições 
são produzidas nas pró-
prias creches e escolas por 
merendeiras contratadas 
temporariamente.

Segundo a secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 
até o momento já foram 
executadas a substituição 
de pisos e de revestimento 
cerâmico, retirada do antigo 
forro do telhado, implan-
tação das tubulações de 
esgoto e de água fria, eleva-
ção de paredes e instalação 
preliminar do novo sistema 
elétrico. 

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) revelou deta-
lhes do andamento da reto-
mada e de sua expectativa 
diante a modernização do 
aparelho público. “Assim 
que a reforma foi retomada, 
notamos um avanço impor-
tante para que, em breve, 
tenhamos um local ainda 
mais adequado para fazer 
as merendas dos mais de 
6,8 mil alunos da rede mu-
nicipal de ensino.  Com isso 
vamos garantir um cardápio 
ainda mais diversificado e 
com índices nutricionais 
adequados, assim como 
já vem sendo realizado 
atualmente nos colégios e 
creches municipais”, frisou 
Fonseca.

Como meio de expandir o 
acesso aos Cmei’s (Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil), 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou novas unidades. 
Desta vez, os bairros Cidade 
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Nova, Alto Cardoso e Santana 
serão contemplados.

Segundo dados da Educação, 
há cerca de mil crianças na lista 
de espera por uma vaga na 
rede municipal. A expectativa é 
que mais duas unidades sejam 
entregues à população ainda 
no segundo semestre de 2022 
no Araretama e Crispim. Ao 

todo, o Município investe apro-
ximadamente R$3,6 milhões 
nas obras dos Cmei’s. 

O foco está em zerar a fila 
de espera para as creches 
municipais. Até 2023, a cidade 
espera entregar sete unida-
des. Com a aquisição da nova 
sede da pasta, foi viabilizada 
a implantação de Cmei’s no 

Cidade Nova, Alto Cardoso 
e Santana. A sede deixará o 
antigo Colégio Comercial João 
Romeiro e passará a atender na 
rua General Júlio Salgado, no 
Santana. Dessa forma, o espaço 
da administração da secretaria 
de Educação contará com três 
mil metros quadrados de área 
construída, possibilitando que 
toda a gestão fique num só 
complexo.

O local abrigará também 
um novo centro de educação 
infantil. O prédio no Alto Car-
doso atualmente recebe su-
plementos de merenda, mas o 
material será transferido para 
a nova sede, abrindo assim 
a oportunidade de um novo 
centro educacional.

A Educação avalia ainda 
a abertura ou ampliação de 
vagas em creches, como no 
Cidade Jardim, que deve ter 
expansão no próximo ano. “Te-
mos a escola Alexandrina, que 
será utilizada como nova sede 

Novas unidades prometem aliviar a 
demanda da educação infantil em Pinda
Bairros como Alto Cardoso, Santana e Cidade Nova passam a receber 
unidades de ensino; cidade tem cerca de mil crianças na lista de espera

da escola municipal Ângelo 
Paz, e o prédio da Ângelo Paz 
abrigará a Cmei Dr. Francisco 
Lessa Júnior, ampliando o 
número de vagas, após refor-
ma e adaptações”, enfatizou 
a secretária Luciana Ferreira.

Berçário de Cmei em Pindamonhangaba; cidade amplia estrutura

Foto: Divulgação PMP
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Movimento no Centro de Lorena; cidade decide por recomendar o uso de máscara em lugares fechados

Foto: Arquivo Atos 

Marcus Soliva e Thales seguem Estado
e também recomendam volta de máscaras
Além Guará e Cruzeiro, outras prefeituras projetam novos cuidados após aumento de casos de Covid-19

Após a recomendação por 
parte do Comitê Científico, que 
assessora o governo de São 
Paulo sobre a volta do uso de 
máscaras em locais fechados 
para os municípios paulistas, 
a região já registra debates e 
decisões sobre o tema. Em Gua-
ratinguetá, o prefeito Marcus 
Soliva (PSC) também publicou 
que a cidade passa a ter uso 
recomendado, enquanto Pin-
damonhangaba tem pedidos 
por parte da população para 
maior atenção. O objetivo é 
conter o aumento dos casos 
de Covid-19.

O avanço dos números de 
contágio e de internações de 
Covid-19 tem preocupado as 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte). Até esta 
sexta-feira, dia 3, são mais de 
dez mil casos ativos no Vale 
do Paraíba. Os dados foram 
publicados pelo jornal OVALE, 
em ação conjunta entre Unesp 
(Universidade Estadual Paulis-
ta) e da USP (Universidade de 
São Paulo) na plataforma SP 
Covid-19 Info Tracker.

Boa parte das prefeituras 
tem lançado boletins diários, 
e os dados do Estado apontam 
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para a preocupante taxa de re-
produção do novo coronavírus, 
que segue em crescimento. 
A taxa de disseminação do 
vírus, que chegou a atingir 
0,39 em março, bateu 1,26 na 
quinta-feira (2), aumentando 
o receio por uma quarta onda 
da Covid-19.

Ainda de acordo com o levan-
tamento, maio terminou com 
31% de aumento na quantida-
de de novos casos confirmados, 
com alta de 66% no total de 
internações, na comparação 
com abril.

A recomendação do Estado, 
divulgada após reunião do 
Comitê realizada no dia 31 de 
maio, com a participação do 
médico e secretário estadual 
de Ciência, Pesquisa e Desen-
volvimento em Saúde, David 
Uip, reduziu o sentimento de 
maior abertura para eventos 
e atividades cotidianas nos 
municípios.

Cidades – Em Guaratinguetá, 
como meio de frear o cresci-
mento de casos de Covid-19, 
a secretaria de Saúde voltou a 
recomendar o uso de máscaras 
de proteção. A ação deve ser 
atendida em escolas municipais 
e prédios públicos.

A medida foi tomada após a 
cidade registrar nova alta em 
casos de coronavírus. De 20 a 

27 de maio foram 169 novas 
contaminações por Covid-19, 
além de dois óbitos registrados 
(uma mulher de 89 anos e um 
homem de 44). Diante do ce-
nário, a administração pública 
optou por retomar o uso.

Apesar da elevação dos casos, 
Guaratinguetá possui mais 
de cem mil moradores imu-
nizados com a primeira dose 
da Covid-19; 88,4 mil com a 
segunda dose do imunizante. 
Por outro lado, a abrangência 
da dose de reforço é baixa, 
estando atualmente em 55,9 
mil pessoas.

O uso obrigatório de más-
caras em ambientes fechado 
deixou de ser uma exigência 
ainda em março deste ano, 
após decreto do então gover-
nador João Doria (PSDB).

“Tivemos bons índices de 
vacinação em Guaratinguetá, 
mas no momento (quarta dose) 
a procura é baixa. Precisamos 
do apoio da população para 
estarmos seguros”, destacou o 
prefeito durante participação 
no programa Atos no Rádio.

Cruzeiro – A cidade do pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) também publicou reco-
mendação para o retorno do 
uso de máscaras, seguindo as 
orientações do Comitê de Me-
didas de Vigilância em Saúde 

do Governo de São Paulo. A 
secretaria da Saúde destacou 
a necessidade para ambientes 
fechados, incluindo escolas e 
repartições públicas.

Além das máscaras, a pasta 
destacou orientações como 
preferência por locais abertos 
e bem ventilados em vez de 
ambientes fechados, limpar 

as mãos com frequência, usar 
sabão e água ou álcool em gel, 
cobrir o nariz e a boca com o 
braço dobrado ou um lenço 
ao tossir ou espirrar, e procu-
rar atendimento em caso de 
febre, tosse e dificuldade para 
respirar.

Roseira – Assim como Gua-
ratinguetá, Roseira decidiu 

recomendar o uso de máscaras 
em locais fechados, unidades 
escolares e repartições públi-
cas. A decisão foi anunciada 
na quinta-feira, dia 2, por meio 
das redes sociais do Município. 
A Prefeitura solicitou que a 
população esteja em dia com 
o calendário de imunização 
contra a doença.

Alta de casos de Covid-19 gera pedidos de 
retomada de máscaras em Pindamonhangaba

A alta do coronavírus ge-
rou pedidos de retomada de 
máscaras de proteção em 
Pindamonhangaba. A preocu-
pação com a disseminação da 
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doença cresceu, após a cidade 
identificar na última semana 
mais de quatrocentos casos. 
Até o momento, mesmo com 
recomendação do Estado, não 
há decisões do Município para 
o uso da proteção.

Conforme o boletim sema-
nal, avaliado de 24 a 30 de 

maio, foram 426 novas con-
taminações identificadas em 
mais de vinte bairros, inclusive 
o Araretama, Alto Cardoso, 
Bem Viver, Colonial Village, 
Bonsucesso, Borba, Momba-
ça, Ouro Verde e Parque das 
Nações; além do distrito de 
Moreira César.

Os dados fizeram com que 
fosse ligado o alerta de preven-
ção à doença. Moradores usa-
ram as redes sociais para pedir 
a retomada obrigatória do uso 
de máscara de proteção, como 
meio de inibir o crescimento 
da doença. “Eu acho que de-
veria voltar o uso de máscara 

em locais fechados. Principal-
mente nessa época do ano ou 
até que tenha uma diminuição 
significativa. Não é porque não 
tem internações ou morte que 
deve relaxar”, escreveu uma 
moradora no Facebook.

Apesar da quantidade de 
contaminações, a taxa de 
ocupação nos leitos da UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
pública está zerada, enquanto 

a ocupação na rede privada é 
de 25%. As enfermarias estão 
com 27% de hospitalização, 
dado que leva em considera-
ção os leitos públicos e pri-
vados.

Por outro lado, 96% da po-
pulação foi vacinada com ao 
menos uma dose do imunizan-
te contra a Covid-19, enquanto 
a cobertura da segunda dose é 
de 90% e as doses adicionais 
representam 66,4%. O corona-
vírus vitimou 495 pessoas em 
Pindamonhangaba, principal-
mente no período mais crítico 
da pandemia, entre junho de 
2020 a julho de 2021.

(12) 99148-2196
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Saneamento como aliado para o 
combate às mudanças climáticas
No Dia Mundial do Meio Ambiente, Iguá destaca compromissos socioambientais

A gestão de saneamento é 
crucial para o enfrentamento 
das mudanças climáticas, um 
dos principais riscos à natu-
reza e, consequentemente, à 
qualidade de vida da popula-
ção em todo o mundo. Neste 
Dia Mundial do Meio Ambien-
te, a Iguá, uma das principais 
empresas do setor, reforça 
seu comprometimento com 
conservação ambiental e 
destaca os investimentos e 
atitudes que vêm assumindo 
para a universalização do sa-
neamento e segurança hídrica 
onde atua.

Segundo a UN-Water, cerca 
de 90% dos problemas cli-
máticos estão relacionados à 
água. São enchentes, secas e 
a deterioração da qualidade 
do recurso hídrico, tornando 
40% da população mundial al-
tamente vulnerável. Na outra 
ponta desse ciclo, a falta do 
tratamento de esgoto contri-
bui para a produção de gases 
do efeito estufa, a poluição 
de rios e a proliferação de 
doenças como cólera, disen-
teria e poliomielite. De acordo 
com a Unicef, dois bilhões de 
pessoas no mundo usam água 
contaminada. No Brasil, cerca 
de 45% da população ainda 
não conta com coleta de es-
goto, segundo o SNIS/2020.

Diante deste cenário, in-
vestir em saneamento se 
torna alavanca essencial 
para reverter a situação e 
proteger o meio ambiente. 
Convicta desse caminho, em 
2021 a Iguá implantou mais 
de 214 km de rede coletora 
de esgoto, ampliando o nível 
de abrangência da compa-
nhia, que já alcança 82%. A 
empresa trata, anualmente, 

Da Redação
Piquete

cerca de 164 milhões de m³ 
de água e 56 milhões de m³ 
de esgoto em suas operações.

Atenta ao impacto ambiental 
de suas atividades, a compa-
nhia também foi pioneira no 
setor a se comprometer pu-
blicamente com a redução de 
suas emissões de carbono. Em 
agosto de 2021, a Iguá aderiu 
ao Science Based Target initia-
tive (SBTi), iniciativa do Pacto 
Global para limitar o aumento 
da temperatura do planeta a 
1,5°C acima dos níveis pré-in-
dustriais, meta estabelecida 
no Acordo de Paris. Entre as 
ações adotadas estão a imple-
mentação de boas práticas e 
tecnologias para tratamento 
de esgotos; a busca pela efi-
ciência energética nas opera-
ções com o desenvolvimento 
e investimento em energias 
renováveis e a substituição do 
uso de combustíveis fósseis 
para frotas leves. Todos esses 
projetos e iniciativas são parte 
de um plano de ação ainda 
maior rumo à neutralidade 
de carbono.

“Como uma empresa de sa-
neamento, promover qualida-
de de vida e preservar o meio 
ambiente está no cerne do 
nosso negócio. A Iguá enten-
de a sustentabilidade como 
estratégia de crescimento, 
mas é mais do que isso, 
queremos gerar valor para a 
sociedade. Temos consciên-
cia da responsabilidade que 
é garantir o abastecimento 
da população, com água de 
qualidade, coleta e tratamento 
de esgoto, em um cenário 
de agravamento climático, e 
estamos engajados em trans-
formar positivamente essa 
realidade”, afirmou Péricles 
Weber, diretor de Operações 
da Iguá.

Essa postura ativa pelo 
combate às mudanças cli-

Desde 1998, a Fundação Ener-
gia e Saneamento inspira pessoas 
sobre o valor da água e energia 
para a vida, por meio da pesqui-
sa, preservação e divulgação do 
patrimônio histórico e cultural 
dos setores de energia e de sa-
neamento ambiental. Atuando 
em várias regiões do Estado de 
São Paulo por meio das unida-

des 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. Facebook: 
@museudaenergia Instagram: @
museudaenergia YouTube: Mu-
seu da Energia Site: https://www.
energiaesaneamento.org.br/

Sobre a Fundação Energia e Saneamento 

máticas se traduz também 
no trabalho conjunto com 
entidades reconhecidas. No 
mês passado, a companhia 
endossou o programa Ambi-
ção 2030, do Pacto Global, 
tornando-se signatária dos 
movimentos “Ambição Net 
Zero”, “+Água” e “Elas Lide-
ram 2030”, empenhando-se 
publicamente com uma atu-
ação efetiva pela redução de 
emissões de carbono, univer-
salização do saneamento e 
segurança hídrica, e equidade 
de gênero.

A Iguá também acaba de 
ingressar no Compromisso 
Empresarial Brasileiro para 
a Biodiversidade, junto ao 
CEBDS (Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvi-
mento Sustentável). O grupo 
se junta a 23 companhias que 
aderiram ao movimento, lan-
çado em 2019, para inserir a 
biodiversidade na estratégia 
de negócio, fortalecendo sua 
conservação e o desenvolvi-
mento sustentável.

“A adesão a essas iniciati-
vas é uma oportunidade de 
reafirmarmos nosso com-
promisso com a conservação 
ambiental, atuação que faz 
parte do nosso DNA. Hoje 
temos diversas iniciativas 
nessa frente, desde ações 
para recuperação de áreas 
degradadas, preservação de 
nascentes, até trabalhos edu-
cativos com as comunidades 

que atendemos, passando 
também pela construção de 
um plano de segurança hí-
drica, para conservação dos 
nossos mananciais”, destacou 
Weber.

A Iguá também faz questão 
de estar próxima das opera-
ções em que atua neste Dia 
Mundial do Meio Ambiente 
e, principalmente, de con-
vidar seus clientes e cola-
boradores para fazer parte 
desse momento. Por isso, em 
comemoração ao marco, a 
Águas Piquete promoverá na 
próxima semana um quiz di-
gital, com vídeos e perguntas, 
para o público interno. Nessa 
atividade serão reforçados 
os conceitos do SERR, que 
representa os quatro pilares 
essenciais que orientam a 
atuação em todas as unidades 
operacionais da companhia: 
Segurança hídrica, Eficiência 
na produção e distribuição de 
água, Responsabilidade na 
coleta e tratamento de esgoto, 
e Respeito às pessoas.

“Por meio dessa ação ire-
mos promover um momento 
de reflexão com as nossas 
equipes e despertar ainda 
mais o senso de preservação 
para com o ambiente em que 
vivemos. A ideia é que seja-
mos cada vez mais agentes 
transformadores e multipli-
cadores de boas práticas”, 
concluiu Mateus Banaco, 
diretor da Águas Piquete.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 019/2022
CONVITE Nº 03/2022
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere, analisando o processo licitatório realizado na modalidade Convite nº 03/2022, 
cujo objeto é a "Contratação de empresa para a aquisição de peças originais de primeira 
linha para a Frota Municipal", considerando a Ata de julgamento da proposta emitida pela 
Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto à 
empresa BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 08.902.708/0001-
40 pelo valor total de R$ 178.480,00 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta 
reais), sendo: Lote 01- R$ 6.000,00 (seis mil reais),  Lote 02- R$ 59.100,00 (cinquenta e 
nove mil e cem reais),  Lote 03- R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais),  Lote 
04- R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais),  Lote 05- R$ 12.000,00 (doze mil reais),  
Lote 06- R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),  Lote 07- R$ 5.400,00 (cinco mil e 
quatrocentos reais),  Lote 08- R$ 8.000,00 (oito mil reais),  Lote 09- R$ 8.000,00 (oito mil 
reais),  Lote 10- R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),  Lote 11- R$ R$ 17.000,00 (dezessete 
mil reais) e  Lote 12- R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais). Fica a empresa 
vencedora convocada para a assinatura do Termo Contratual no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 03 de junho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Eletrônico nº 06/2022 – Processo nº 105/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens 01,12,23 e 24 do 
presente certame, cujo objeto consiste na aquisição parcelada de material de limpeza para 
diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista o ocorrido conforme 
informado na Ata de sessão pública e relatórios do Pregão Presencial onde estes itens foram 
fracassados ou desertos. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de
Administração, situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP. 
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 239/2022-SUP; 
4352/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de tela alambrado para instalação no muro frontal para atender as 
necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer.
CONTRATADA: VALTELAS – COMERCIAL DE TELAS LTDA - CNPJ/MF Nº:
15.532.272/0001-00- DATA DA ASSINATURA: 01/06/22

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 06/2022 - PROC. Nº105/2022

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 o registro de
preços para aquisição parcelada de material de limpeza para diversas secretarias pelo
período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e
autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: JCB MATERIAIS LTDA ME - CNPJ: 07.364.386/0001-60
Vencedora do lote 02 e 06 - Valor Total: R$ 18.344,34(dezoito mil trezentos e quarenta e
quatro reais e trinta e quatro centavos).
Empresa: ORLA DISTRUIDORA DE PRODUTOS EIRELI -CNPJ: 04.013.164/0001-04 -
Vencedora do lote 03,08,10,16, e 20 - Valor Total: R$ 354.184,16(trezentos e cinquenta e
quatro mil e cento e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).
Empresa: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP -CNPJ:
35.638.331/0001-36 - Vencedora do lote 04,05,07,09,11,13,14,15,17,18,19,21 e 22 - Valor
Total: R$ 232.237,48(duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e
oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota de nova Proposta

TP n°. 04/2022 - Proc. nº. 52/2022
O Município de Lorena-SP torna público o resultado da sessão extraordinária referente a 
Tomada de Preço 04/2022 que tem como objeto Contratação de empresa para prestação 
de serviços de engenharia para término das obras de construção da creche/escola 
Comerciários – Bairro dos Comerciários II, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra.
Cujo analisamos a nova proposta da empresa BPS Elétrica e Construções Eireli – EPP no 
valor de R$ 1.732.312,29, e decidimos que a proposta está de acordo com o que é exigido 
em edital e declaramos a empresa BPS Elétrica e Construções Eireli – EPP VENCEDORA.
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
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - PROCESSO 248/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de 
oftalmologia para o Ambulatório de Especialidades II, que do dia 06 de junho de 2022 a 22 
de junho de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de 
Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 22 de junho de 2022 às 08:05h 
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
09:00h do mesmo dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022 – PROC. Nº 244/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço Lote, cujo objeto é a Ata de Registro de preços para 
aquisição sob demanda de material de comunicação visual, a realizar-se às 09h30min do 
dia 21 de Junho de 2022, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ULISSES DE OLIVEIRA AZEREDO ZANINI, de nacionalidade brasileira, profissão
bancario, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de fevereiro de 1994, residente e domiciliado Rua Senador Dino Bueno,
nº 257, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CLAUDIO AZEREDO
ZANINI e ANA MARIA DE OLIVEIRA AZEREDO ZANINI.
LESSANDRA MARA DE ALMEIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
assistente administrativo, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de fevereiro de 1994, residente e domiciliada Rua
Joaquim Nabuco, nº 64, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de
VALDOMIRO DA SILVA e MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL LUJAN RODRIGUES RUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão vidraceiro,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de outubro de 1996, residente e domiciliado Rua Coronel Frederico Antonio Teixeira
Souto, nº 13, Apto 11, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de LUIS MIGUEL
RODRIGUES RUIZ e ANA MARIA TEODORO.
VITÓRIA GABRIELE DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de dezembro
de 1999, residente e domiciliada Rua Coronel Frederico Antonio Teixeira Souto, nº 13,
Apto 11, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de ELIAS VALADÃO DE MELO e ANA
FLAVIA DE CARVALHO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL DURCELINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 06 de
março de 1980, residente e domiciliado Rua Doutor José Gomes Vieira, nº 31, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL JOSÉ DOS SANTOS e EDITH
DURCELINO COELHO.
CLAUDIA REGINA VARGAS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil divorciada, de 44 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 04 de abril de
1978, residente e domiciliada Rua Doutor José Gomes Vieira, nº 31, Cidade Jardim,
Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ VARGAS e DAGMAR BARBOSA VARGAS.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO GUILHERME RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 20 de
janeiro de 1998, residente e domiciliado Avenida Kassato Maru, nº 41, Cidade Jardim,
Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES e CRISTINA
DE SOUZA RODRIGUES.
VITÓRIA SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 05 de julho de 2001,
residente e domiciliada Rua dos Flamboyants, nº 899, Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, Pindamonhangaba SP, filha de ANDRÉ LUIZ PEREIRA e MARLENE DOS
SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDRE APARECIDO DE ALMEIDA LOURDES, de nacionalidade brasileira,
profissão motorista, estado civil divorciado, de 52 anos de idade, nascido em Taubaté-
SP, no dia 22 de novembro de 1969, residente e domiciliado Rua Eurico Gutmacher,
nº 279, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de DIOMAR RODRIGUES DE
LOURDES e CELIA DE ALMEIDA LOURDES.
ZELIA PINTO DA SILVA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
assistente social, estado civil divorciada, de 68 anos de idade, nascida em São
Paulo-SP, no dia 07 de dezembro de 1953, residente e domiciliada Rua Eurico
Gutmacher, nº 279, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO PINTO
DA SILVA e ALCIDES MARTINS DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e
V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE SOARES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em TI,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado Avenida Albuquerque Lins, nº 900,
Bloco 2, Apto 31, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de ELIAS DE JESUS
PEREIRA DE ARAUJO SANTOS e ELIANA SOARES DE ARAUJO SANTOS.
ANNE CAROLINE DE ANDRADE BACELAR, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora externa, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Ariquemes-
RO, no dia 27 de dezembro de 1991, residente e domiciliada Avenida Albuquerque
Lins, nº 900, Bloco 2, Apto 31, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de EDSON
CARDOSO BACELAR FILHO e SÔNIA PEREIRA DE ANDRADE BACELAR.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDMIR DO CARMO DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado civil
divorciado, de 44 anos de idade, nascido em São Luiz do Paraitinga-SP, no dia 23 de
dezembro de 1977, residente e domiciliado Rua João Maria Pires, nº 141, Santa Cecília,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DIAS GALVÃO e GEORGINA DE OLIVEIRA DIAS.
MISLENE MARIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no dia
08 de agosto de 1981, residente e domiciliada Rua João Maria Pires, nº 141, Santa
Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de MARIO DA SILVA FILHO e VERA ALICE
MARIANO DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ARISTIDES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, estado
civil viúvo, de 59 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
outubro de 1962, residente e domiciliado Rua Iracema Pereira Rezende, nº 382,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de MINERVINA MARIA DE JESUS.
ESTELA MARCONDES RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil viúva, de 49 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 26 de dezembro de 1972, residente e domiciliada Rua Iracema Pereira Rezende,
nº 382, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ANTONIO RODRIGUES e
MARIA CELIA MARCONDES RODRIGUES. Apresentaram os documentos I, III, IV
e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 02 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO FABIANO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
instrumentação industrial, estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de fevereiro de 1979, residente e domiciliado Rua
José Luiz de Souza, nº 169, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
DONIZETTE FERREIRA e MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA.
NATHÁLIA CRISTINA GUEDES, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta,
estado civil divorciada, de 33 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no dia 22 de
setembro de 1988, residente e domiciliada Rua José Luiz de Souza, nº 169, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de DELCIDIO DE JESUS GUEDES e KÁTIA CILENE
RAMOS DA SILVA GUEDES. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 02 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS AURELIO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão tratorista, estado
civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
setembro de 1980, residente e domiciliado Rua Waldomiro Marcondes, nº 38, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filho de AFFONSO ALVES e MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES.
ROSELI MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão serviços gerais,
estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de setembro de 1979, residente e domiciliada Rua Waldomiro Marcondes, nº 38,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de GONÇALVES JOSÉ DA SILVA e CECILIA
ROSA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de junho de 2022.

PREFEITURA DE PIQUETE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados que 
se encontra aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 39/2022, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EXPOTERRA PIQUETÃO 2022, conforme 
Termo de Referência do Edital. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: 
licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.
sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 
15/06/2022. HORÁRIO: 14 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de 
Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade 
de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 
03 de junho de 2022. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI - PREFEITO MUNICIPAL
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Prefeitura de Pinda discute integração 
do saneamento rural para a RMVale
Ação com o Estado realizada por meio do Puris-VP foca saneamento em áreas rurais

Abrindo a semana do Meio 
Ambiente, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba discutiu, 
na quarta-feira, o Puris-VP 
(Programa de Universalização 
Rural e Integração do Sane-
amento do Vale do Paraíba). 
A ação tem como objetivo 
garantir a compreensão de 
que os serviços de saneamento 
estão diretamente ligados à 
qualidade de vida e a proteção 
dos ambientes rurais.

A iniciativa dialoga com 
o trabalho que o Município 
tem desenvolvido na área nos 
últimos anos. O programa, que 
está sendo desenvolvido pela 
Fundação de Apoio à Pesquisa 
Agrícola com financiamento 
do Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos visa construir 
um diagnóstico e plano de 
saneamento rural para os 39 
municípios que compõem a 
Unidade de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos do Rio 
Paraíba do Sul, no trecho do 
Estado de São Paulo.

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

Segundo a secretária mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
Maria Eduarda San Martin, 
esse é o primeiro passo para 
a discussão dos investimentos 
necessários para o saneamen-
to na área rural. Ao longo da 
oficina foram discutidos temas 
como água, esgoto e sistema de 
drenagem.

Uma das formas de levanta-
mento de dados é a análise do 
banco de informações, realiza-
ção de oficinas participativas e 
visitas a campo. Por meio das 
oficinas e das visitas será pos-
sível ouvir os moradores sobre 
suas visões a respeito do sane-
amento de suas comunidades.

Para a coordenadora técnico-
-científico do programa, Karla 
Pereira, as discussões com a 
comunidade são imprescindí-
veis para garantir que o investi-
mento adequado chegue até as 
comunidades rurais e isoladas. 

As oficinas participativas 
ocorrem de junho a setembro, 
e as visitas técnicas entre no-
vembro de 2022 e março de 
2023. O calendário completo 
está disponível no site purisvp.
com.br. Oficina realizada em Pinda para debater ações e investimentos para o saneamento rural; medida regional

Foto: Bruna Silva 

Como meio de aliviar o 
orçamento financeiro dos 
contribuintes, a Prefeitura 
de Potim iniciou a anistia de 
juros e multas para pessoas 
físicas e jurídicas com dívi-
da ativa no IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano), 
ISS (Imposto Sobre Serviços), 
água e alvará.

A lei, assinada pela prefeita 
Erica Soler (PL), viabiliza o 
pagamento facilitado para os 

A abertura de novas vagas 
para o auxílio Bolsa Traba-
lho, extensão do Bolsa do 
Povo, elevou as expectativas 
nas cidades da região. Anun-
ciada na segunda-feira, dia 
30, pelo governo do Estado, 
a ação beneficia a popula-
ção desempregada com um 
auxílio de R$ 540 mensais 
durante o período de cinco 
meses, e uma qualificação 
técnica de oitenta horas 
oferecida pela Univesp (Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo).

Até o momento, mais de 
mil vagas foram divulgadas 
na região nas cidades de 
Lorena (220 vagas), Pinda-
monhangaba (260), Cruzeiro 
(300), Caraguatatuba (200), 

Bruna Silva
Potim

Jessica Alves
RMVale

contribuintes que possuem 
débitos municipais. A ação 
é válida para aqueles que 
têm dívidas vencidas até 31 
de dezembro de 2021. Os 
moradores que optarem por 
parcela única, até o próximo 
dia 30, terão 95% de descon-
to, enquanto aqueles que 
pagarem que em cota única, 
até 31 de julho, garantirão 
85% de abatimento.

A administração municipal 
oferece ainda a possibilidade 
de pagamento parcelado. Os 
contribuintes que optarem 
por seis parcelas terão 75% 

de redução; 70% para paga-
mentos em até 12 parcelas; 
60% para pagamentos em até 
24 parcelas; 50% para 36 par-
celas. Por outro lado, o valor 
do parcelamento não poderá 
ser inferior a duas Ufesp’s 
(Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo), equivalente a 
R$63,94.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Fazenda, Renata 
Coelho, o foco está em redu-
zir a inadimplência. “Potim 
possui um grande número 
de inadimplência que vem se 
estendendo há anos, numa 

taxa de quase 50%, que foi 
majorado pela crise atual que 
enfrentamos, onde o dinheiro 
perdeu poder de compra e as 
pessoas estão sofrendo para 
manter o básico em suas 
casas. Considerando esse ce-
nário, a prefeita permitiu que 
fizéssemos essa lei no intuito 
de auxiliar os contribuintes 
a quitarem suas dívidas”, 
finalizou.

Em caso de dúvida, os mora-
dores poderão comparecer à 
sede da Prefeitura de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h às 16h30.

Ubatuba (180) e Aparecida 
(não divulgou número de va-
gas abertas). O trabalho terá 
carga horária de quatro horas 
diárias, cinco dias por semana.

As solicitações podem 
ser feitas até o próximo 
dia 17. Para participar é 
necessário ser residente do 
estado de São Paulo a pelo 
menos dois anos, estar de-
sempregado, ter renda per 
capita de até meio salário 
mínimo (R$606) e não rece-
ber Seguro Desemprego ou 
qualquer outro programa 
assistencial equivalente. 
O recurso abrange apenas 
um beneficiário por núcleo 
familiar.

A partir da lei nº 17.372, 
de maio de 2021, a iniciativa 
foi integrada ao programa 
Bolsa do Povo, que reú-
ne ações sociais estaduais 
destinadas a pessoas em 

Potim concede anistia de juros e 
multa com até 95% de desconto

Bolsa Trabalho ameniza o impacto da 
crise social na RMVale após pandemia

Ação atende pessoas físicas e jurídicas em dívida com IPTU, ISS, água e alvará

Programa está com inscrições abertas; salários de R$ 540 e cursos de qualificação

Caraguá amplia
data-limite para 
regularização
de imóveis

Boatos sobre
ataques contra
escolas são
desmentidos

Com foco em avançar na 
regularização, Caraguatatuba 
prorrogou, nesta semana, o 
prazo para que os morado-
res possam adequar os seus 
imóveis. Os moradores terão 
mais seis meses para estarem 
alinhados ao processo.

De acordo com o Município, 
a medida atende edificações 
residenciais e comerciais re-
formadas, ampliadas, concluí-
das ou em fase de finalização 
com área construída de uso 
misto e institucional. Depois 
da aprovação do projeto de 
regularização pela secretaria 
de Urbanismo, o Alvará de 
Regularização da Edificação e 
o “Habite-se” serão expedidos.

A ação é realizada em acor-
do com o Plano Diretor, fer-
ramenta básica da política 
de desenvolvimento urbano 
e planejamento municipal, 
medida obrigatória para 
cidades que excedem vinte 
mil habitantes.

Para regularizar o imóvel é 
preciso acessar o site oficial 
da Prefeitura, caraguatatuba.
sp.gov.br, onde está a lista de 
documentários necessários e 
as instruções específicas.

Caso haja dúvidas, o mora-
dor deve entrar em contato 
com a secretaria de Urbanis-
mo através do telefone (12) 
3886-6060. Há ainda a opção 
de atendimento presencial, 
na sede da pasta, de segunda 
à sexta-feira, das 8h30 às 
16h30, na avenida Brasil, nº 
749, no Sumaré.

Cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) des-
cartaram a possibilidade de 
ataques a escolas públicas. A 
desinformação teria aconte-
cido após compartilhamento 
de notícias falsas em redes 
sociais. O rumor atingiu as 
cidades de Pindamonhanga-
ba, São Sebastião e Lorena.

Ainda no início do últi-
mo mês, uma professora de 
Pindamonhangaba utilizou 
o Facebook para fazer um 
apelo para que a população 
pare de publicar notícias 
com falta de credibilidade. 
Segundo ela, o boato foi 
espalhado em Campos do 
Jordão e Santo Antônio do 
Pinhal, anteriormente. No 
mesmo período, o Conselho 
Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba emitiu um 
comunicado afirmando que 
a cidade não estava vivendo 
atentados nas escolas. Além 
disso, os gestores da insti-
tuição solicitaram que pais e 
responsáveis tranquilizassem 
os alunos. 

Em meados de maio, uma 
notícia semelhante circulava 
em Lorena. Posteriormente, a 
possibilidade foi descartada 
pela polícia. Nesta semana, 
a mesma mensagem passou 
a percorrer São Sebastião. 
O prefeito Felipe Augusto 
(PSDB) veio a público acalmar 
a população. “Todas essas 
mensagens são falsas. Tudo 
isso está sendo investigado 
pela Polícia Civil, que já regis-
trou boletins de ocorrências 
em São José dos Campos, 
Caraguatatuba, entre ou-
tros municípios (...) eu quero 
tranquilizar os pais... Não há 
nenhuma ameaça de ataque”.

Segundo o chefe do Executi-
vo, as investigações apontam 
que o boato surgiu em São 
José dos Campos e se espa-
lhou por todas as cidades.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Da Redação
RMVale

Movimento próximo à Prefeitura

Foto: Arquivo Atos

vulnerabilidade social. O ca-
dastramento pode ser feito 
de maneira online pelo site 
bolsadopovo.sp.gov.br. Caso 
necessário, as famílias po-
dem entrar em contato com 
os canais de atendimento 
das prefeituras (sites e redes 
sociais) para solicitar ajuda.

Em Lorena, o diretor do 
departamento de Aquisições 
Patrimoniais e membro da 
secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Benedito 
Roberto Ribeiro, enfatizou 
que “... todos que precisarem 
manter contato poderão vir 
à prefeitura, na secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e também pelo telefone 
3185-3047”.

Bolsa Trabalho – O pro-
grama foi criado com obje-
tivo de oferecer ocupação, 
qualificação profissional e 
criar uma renda a famílias 
em situação de sérias difi-
culdades econômicas.  

Além do pagamento, a 
ação garante cursos profis-
sionalizantes virtuais, segu-
ro de acidentes e atividades 
de trabalho em órgãos públi-
cos, por quatro horas diárias, 
de segunda à sexta-feira.

Atendimento do programa Bolsa do Povo para famílias mais carentes

Foto: Reprodução GESP
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