
Com não popular à Festa do 
Tropeiro, Guilherme Carvalho 
recebe 92,53% de aprovação

Um dos municípios da re-
gião que mais surpreendeu 
na evolução administrativa e 
de atendimentos nos últimos 
anos. Essa é a avaliação que 
boa parte dos moradores de 
Silveiras têm feito da cidade. 
A administração de Guilherme 
Carvalho (PSDB) foi foco da 
primeira pesquisa de popular 
realizada pelo Jornal Atos. O 
projeto focou ainda outro tema 
que tem dominado as rodas de 
conversas: a realização da Festa 
do Tropeiro em meio a nova 

crescente de casos da Covid-19. 
Uma equipe do Atos foi à cida-
de para ouvir moradores de 17 
bairros. O trabalho entrevistou 
67 pessoas que responderam 
sobre temas como saúde e ad-
ministração, além da avaliação 
do Executivo e Legislativo. Fo-
ram 32 mulheres e 34 homens 
(uma pessoa não se identificou 
quanto ao gênero), entre 18 a 
80 anos, com grau de escolari-
dade entre não alfabetizados a 
ensino superior. 
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Soliva revela investimento 
de R$ 15 milhões para UPA 
Unidade passa a receber PS e conta com orçamento milionário para 
custear primeiros meses; Guará busca maior apoio estadual à saúde
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Alvo de cobranças por parte 
da Câmara nas últimas sema-
nas, a Prefeitura de Guaratin-
guetá revelou na quinta-feira 
(23) detalhes do plano gestor e 
financeiro da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) que será 
inaugurada em breve na região 

central. Construído por meio 
de recursos federais, o apare-
lho de saúde será responsável 
pelo atendimento a casos de 
urgência e emergência.  

Ao programa Atos no Rá-
dio, o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) confirmou a recente 

assinatura do contrato com 
a direção da Santa Casa, que 
será a gestora da UPA. Além 
de explicar que o trâmite não 
necessitou da abertura de 
licitação, já que a contratada 
é uma entidade filantrópica, 
ele destacou que a escolha 

levou em conta o fato de que 
será mais ágil a transferência 
de pacientes da UPA ao prédio 
Santa Casa, já que no fim do 
ano passado foi implantada 
uma passarela interligando os 
dois hospitais.  

Lorena libera 
pavimentação 
de trecho da 
avenida Brasil

A secretaria de Obras e Pla-
nejamento Urbano de Lorena 
liberou as ordens de serviço 
para dois dos seis trechos 
que compreendem a avenida 
Brasil, que liga os bairros 
Vila dos Comerciários, Cidade 
Industrial e Santo Antônio. As 
empresas vencedoras têm até 
15 dias para iniciar as obras. 
Reivindicação antiga dos mo-
radores da via e de bairros 
adjacentes, a pavimentação é 
sempre apontada como uma 
alternativa para o trânsito do 
trecho e uma solução para 
problemas com poeira e lama, 
frequentemente narrados por 
quem mora no local. Esse é 
o relato de Regiane Santana 
(43), que mora próximo ao 
cruzamento da avenida com a 
rua Paraíba.

Pág.  3Terra e pedras; condições da avenida Brasil indicam necessidade de pavimentação anunciada em Lorena

Santa Casa 
atinge meta de 
R$ 50 mil para 
tomografia

Uma campanha realizada 
pela Santa Casa de Apare-
cida, em busca de recursos 
para reforma de uma ala do 
hospital, conseguiu atingir a 
meta de R$ 50 mil. O valor 
será investido na adequa-
ção necessária para que a 
unidade hospitalar possa 
dar início à realização de 
exames com o aparelho de 
tomografia, cedido pelo 
Governo de São Paulo, mas 
que necessita de um espaço 
amplamente adequado para 
consultas. 
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Sem renovação, 
GCM de Lorena 
fica desarmada 
para curso 

Líder regional em casos de 
assassinato no primeiro qua-
drimestre do ano, Lorena ga-
nhou nesta semana um motivo 
a mais para aumentar a pre-
ocupação de sua população 
e autoridades em segurança. 
Por não ter atendido a tempo 
uma resolução da Polícia Fede-
ral que exige um novo modelo 
de treinamento para as GCM’s 
(Guardas Civis Municipais) do 
país, a corporação de Lorena, 
desde quinta-feira (22) passou 
a atuar desarmada.
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Passaporte 
vacinal é vetado 
por vereadores 
de Pinda
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Estado conclui recuperação de 
estrada Potim a Guaratinguetá
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Foi concluído no último fim 
de semana o recapeamento 
asfáltico da estrada vicinal 
Rafael Américo Ranieri, prin-
cipal ponto de ligação entre 
Potim e Guaratinguetá. Além 

Estado libera
R$ 75 milhões
a saneamento
na RMVale
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Cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
estão em estudo para a 
utilização do montante de 
R$ 75 milhões liberado 
pelo governador do Estado, 
Rodrigo Garcia (PSDB), para 
obras de saneamento. As 
ações visam melhorar o tra-
tamento de água e esgoto 
na região. 

Cruzeiro tem
R$ 15 milhões
para obras de 
infraestrutura  

Atendendo ao pedido da 
Prefeitura de Cruzeiro, o Go-
verno do Estado confirmou 
na segunda-feira (20) a libe-
ração de R$ 15 milhões para 
que o Município promova 
melhorias em sua infraestru-
tura urbana. De acordo com 
o Executivo, grande parte do 
montante será aplicado em 
obras de pavimentação. 
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Estado amplia 
vacinação 
contra a gripe

Com apenas 45,1% dos gru-
pos prioritários imunizados, 
a Saúde do Estado ampliou, 
nesta semana, a campanha 
de vacinação contra influenza 
à população acima de seis 
meses de idade.

Festival Jazz & Vinhos é destaque 
para o fim de semana em Caraguá 

Foto: Arquivo Atos

A Santa Casa de Aparecida, que arrecadou o montante de R$ 50 mil para ampliar os atendimentos

O fim de semana prome-
te muito jazz e blues para 
os apreciadores de vinhos 
de plantão no Litoral Norte. 
Caraguatatuba inicia na pró-
xima quinta-feira, dia 30, a 

quinta edição do festival Jazz 
& Vinhos. Reunindo apresen-
tações musicais gratuitas e 14 
estandes destinados à comer-
cialização de massas, queijos, 
fondues e doces.

de facilitar o escoamento da 
produção agrícola, a recupera-
ção da via beneficia moradores 
e prestadores de serviços que 
atuam nas cidades.

Três meses de discussão. Esse 
foi o tempo que um projeto 
de lei que buscava barrar o 
passaporte vacinal, em Pinda-
monhangaba, teve de discussão 
antes de ser arquivado na 
Câmara. O argumento para a 
decisão sobre o documento 
é que não é competência da 
Casa legislar sobre a causa. 
O projeto, do vereador Gilson 
Nagrin (PP), buscava retirar a 
obrigatoriedade da carteira de 
imunização.

Nagrin fala durante a sessão que 
arquivou o passaporte vacinal
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O PETRÓLEO É NOSSO E O 
LUCRO DO GOVERNO!

É muito difícil explicar para a 
população a política de preços dos 
combustíveis.

Por uma razão muito simples: a 
Petrobras sempre foi administrada 
pelo braço político com ideologias 
retrógradas, intervencionismo do 
governo, interesses eleitorais, cor-
rupção, além da influência dos mi-
litares com suas ideias de soberania 
e segurança nacional.

A Petrobras é uma empresa 
pública, uma sociedade anônima, 
com títulos negociados na Bolsa e 
o governo o maior acionista.

Perdeu a sua condição de estatal.
O movimento de estatização de 

atividades econômicas, uma marca 
do pós-guerra, diante da impossibi-
lidade do capital privado em arcar 
com grandes investimentos e o capi-
tal privado locando seus recursos na 
reconstrução de seus países.

Na década de 1980 os países, 
com suas economias restabelecidas, 
se livram das empresas estatais.

No Brasil, o caminho inverso, 

o crescimento brutal das estatais, 
como fonte de captação de recursos 
dos petrodólares que levou o país a 
uma dívida externa impagável.

Os militares entendiam que os 
juros seriam sempre razoáveis.

O milagre econômico dos mi-
litares, a desgraça mortal para a 
economia brasileira.

A maior dívida externa do oci-
dente!

Na cabeça dos brasileiros con-
tinua estatal e daí a dificuldade de 
falar em privatização, mesmo assim, 
quando o petróleo não é mais estra-
tégico e sim a inovação tecnológica 
como fator de desenvolvimento.

Nos últimos anos, aproximada-
mente 15 anos, o país passou a ser 
considerado autossuficiente, ou seja, 
a produção supera o consumo.

Este fato usado politicamente 
pelo partido dos trabalhadores, 
como uma grande conquista do 
governo, mas não explicou a socie-
dade que este petróleo não poderia 
ser usado pelo país diante das suas 
características. 

A necessidade de continuarmos 
importando!

O governo se omitiu sobre os 
tipos de petróleos: o leve e o pesado.

Como nossas refinarias foram 
projetadas e construídas para o 
petróleo pesado, - o importado -, 
quando da descoberta da rica bacia 
de Campos, do pré-sal, constatou-se 
que o petróleo era leve, ou seja, as 
nossas refinarias não conseguiriam 
refinar este tipo.

Passamos a ser exportadores de 
petróleo para a China.

No passado, o governo para 
angariar a simpatia popular e não 
aumentar os preços do combustível 
criou a Conta-Petróleo.

Aos que não sabem, a conta pe-
tróleo era uma conta onde o governo 
equalizava o preço do combustível 
vendido internamente diferenciado 
do preço do petróleo externo. 

Na necessidade de controlar a 
inflação, com um mecanismo de 
controle direto, mantinha o preço da 
gasolina artificialmente baixo.

Para evitar prejuízos à Petrobras 
o governo então repassava a dife-
rença de preços para a estatal com 
recursos do Tesouro Nacional (seu 
imposto).

O nome dessa conta: a Conta 
Petróleo.

A partir da Lei do Petróleo, 
aprovada no governo Fernando Hen-
rique Cardoso, a ideia era de abrir o 
mercado e estimular a concorrência 
no setor.

Aos poucos, os preços come-
çaram a ser reajustados e a acom-

panhar ao que era praticado no 
mercado internacional.

A razão é simples, pois com a 
abertura de mercado o importador 
surge como concorrente.

Não existe no ambiente econô-
mico que hoje defenda o controle 
de preços como política válida de 
controle da inflação.

O risco, aliás, perigoso, está em 
semear expectativas milagrosas para 
um processo complexo e global.

O corte do ICMS é um deles, 
transferir aos Estados o sacrifício 
do corte da receita que é direcionada 
para a saúde, educação.

Porque o governo, diante da emi-
nência da guerra no leste europeu 
não criou um fundo soberano com 
os dividendos e lucro da Petrobras?

O governo precisa de recursos 
para o orçamento secreto, aumento 
da verba de financiamento para a 
campanha eleitoral, para o cartão 
corporativo e assim por diante. 
Não é?

A Petrobras é a menos culpa-
da, pois em quase 70 anos teve a 
oportunidade de mostrar que é uma 
empresa rentável, tem tecnologia 
de ponta, o qual o país deveria se 
orgulhar e não ser motivo de caos, 
segundo o presidente. 

Da direita à esquerda, a Petro-
bras se mistura com oportunismo 
eleitoral enfrentado o problema com 
soluções demagógicas e medidas 
temerárias.

O Petróleo é nosso e a Petrobras 
é nossa!

   Da direita à esquerda, a Petrobras 
se mistura com oportunismo eleitoral 
enfrentado o problema com soluções 
demagógicas e medidas temerárias 

“No Brasil se faz 
o melhor do 

pior jeito possível”
Millôr Fernandes 

Gu Castro

Política a conta-gotas...
Jogada ensaiada

É voz corrente entre os bem 
informados de Pinda que numa jo-
gada estratégica o vereador Carlos 
de Moura – Magrão, não descarta 
um plano ambicioso de cumprir um 
mandato tampão, caso Dr. Isael re-
solva não concluir o ano de 2024 no 
comando da Prefeitura de Pinda. A 
conta é simples, se em março do ano 
das eleições Isael resolver aceitar 
um cargo de destaque no Governo 
Federal, e o vice Ricardo Piorino 
ficar impedido de assumir por causa 
do processo de sucessão, adivinha 
quem poderá assumir a máquina ad-
ministrativa de Pindamonhangaba? 
O único obstáculo seria Norbertinho 
Moraes, que insiste em ser o próxi-
mo presidente da Câmara. Ou não? 
Ou sim...

Ingrediente
E pelo rumo que a disputa pela 

Câmara de Pinda deverá tomar nos 
próximos meses, Renato Cebola, 
que tenta apoio para viabilizar seu 
nome, vai ter trabalho dobrado, já 
que além de Norbertinho, Magrão 
começou a se mexer de cima pra 
baixo buscando a ‘bênção’ do ga-
binete, de ex-vereador e de pelo 
menos quatro dos onze colegas que 
votam. Se esta mexida virar ‘sopa 
de cebola’, com certeza será apenas 
para dar sabor...

Com ou sem?
Quem observa a movimentação 

dos presidenciáveis da Câmara 
de Guará acredita que no caso de 
polarização – como foi na eleição 
anterior – a diferença estaria no 
ocupante da terceira cadeira do PSD 
na Casa, ou seja, se Orville Teixeira 
ainda estiver sentado nela. Vantuir, 
com apoio do ‘papa’, tem grandes 
chances de vitória. Caso Marcelo 
Coutinho – Celão já tenha sido re-
conduzido ao cargo, Pedro Sannini 
ganha força, caso não desista da 
disputa, é claro...

Três realidades
No cenário eleitoral em curso, 

eleitores de Guaratinguetá cogitam 
três realidades de campanhas: Fla-
vinho da Canção Nova e Augusto 
Ferreira do Sebrae – selecionando 
votos apenas dos ‘puro-sangue’ da 
entidade religiosa, no ‘corre-corre’ 
da vida comum, três prováveis 
postulantes a federal, Cabo Samuel, 
Fabricio Dias e o presidente da 
Câmara. Para estadual Regis Yasu-
mura, Sargento Júlio e quem sabe, 
um terceiro nome. Soma-se a estes 
nomes à terceira realidade: uma 
infinidade de candidatos de outras 
praças – alguns com recursos para 
segurar bons ‘cabos eleitorais’ como 
Antonio Carlos ‘de Caraguá´, Ortiz 
Jr. e Loreni, de Taubaté, além dos já 
deputados em reeleição buscando a 
retribuição eleitoral pelos trabalhos 
e recursos destinados a cidade. Ah! 
Há de se considerar, também, o nome 
de Neto Bota, nascido em Guará, 
mas com domicílio e histórico de 
vida pública em Caraguá, que vai 
trabalhar sua candidatura a estadual 
com Cabo Samuel.

Corram que ‘ela’ vem aí
Engana-se quem pensa que o 

prefeito Marcus Soliva não está de 
olho nas eleições de 2024 para subir 
mais um degrau na sua história po-
lítica com Guaratinguetá. A meta é 
quebrar o paradigma da alternância 
de poder elegendo ‘o seu ou sua’ 
sucessora. Neste bonde, que viajam 
Regis Yasumura e João Vaz, tem 
passageiros como Miguel Sampaio, 
João Pita, Marcio Almeida, Dani 
Dias e mais três com destino a pre-
feito ou quem sabe, a vice.

Estadual e federal
Pelo visto Lorena também vai ser 

representada nas urnas com dois fe-

Até os opostos de Pinda admitem que, de fato, o prefeito Isael Domin-
gues tem de mobilizar seu esquadrão de apoiadores políticos para retribuir, 
nesta eleição, o muito que a dupla de deputados André do Prado e Marcio 
Alvino fizeram pela cidade. Afinal, a soma de investimentos só em pa-
vimentações em vias estaduais e municipais ultrapassa R$ 240 milhões, 
em aproximadamente 134 quilômetros. Ainda falta espaço para anotar 
uma quantidade absurda de recursos para outras finalidades como saúde, 
educação, esporte, social e etc... Deve ser por isso que até o governador 
Rodrigo Garcia quer participar do encontro que Dr. Isael e Piorino estão 
anunciando para segunda-feira, dia 27, no salão Marinelli, no bairro de 
Santa Cruz. Ah! Detalhe, estão sendo aguardadas mais de 3 mil pessoas. 

Quem compara, vota!!!

André do Prado, Ricardo Piorino, Marcio Alvino e Dr. Isael Domingues

derais e um estadual. Cel. Quintino, 
que além de uma vaga no Congresso 
Nacional está de olho na Prefeitura 
em 2024 e o professor Daniel Mun-
duruku, que pode garantir votos no 
estado todo – no segmento cultural 
indígena. Lembrando que Mun-
duruku se tornou muito mais conhe-
cido em âmbito nacional ao ser in-
dicado para concorrer uma cadeira 
na Acedência Brasileira de Letras. 
Como candidato a estadual, o único 
da cidade que está se movimentando 
é o conhecido Bosco Automóveis, 
que no período oficial de campanha 
deverá ser mais divulgado.

Pente-fino
Ao que tudo indica, a harmonia 

entre os poderes de Lorena, em 
especial do Legislativo com Exe-
cutivo e vice-versa, pode estar com 
prazo de validade vencendo, segun-
do o pessoal da Praça. Sobretudo se 
alguns vereadores continuarem con-
vocando empresas prestadoras de 
serviços à Prefeitura para prestarem 
esclarecimentos aos parlamentares. 
Esta semana, por exemplo, além do 
secretário de Comunicação intima-
do a relatar aos nobres vereadores 
os trâmites da contratação de uma 
agência, outras duas empresas en-
traram no pacote investigativo da 
Casa de Leis.

Se não tem, reclamam...
...que falta, se tem, questionam 

– não dá pra entender, talvez não 
seja pra entender. Críticas surgiram 
pela falta de divulgação da comu-
nicação da Prefeitura de Lorena; 
agora, estão criticando porque enfim 
conseguiram fazer a licitação e con-
trataram uma agência. A pergunta 
que fica para ambos os lados é sim-
ples: o que realmente está faltando 
comunicar?

O que é bom, continua
Em clima brando e cordial, os 

vereadores de Canas optaram por 
manter o presidente da Câmara, 
Laerte Zanin, por dois anos no 
comando do Legislativo. Reeleito, 
Laerte vai contar com Ernani José, 
como vice, Lucimar do Amaral, 
como primeiro secretário, e Edison 
Afonso, na segunda secretaria. Para 
os boateiros do pedaço, esta também 
será a garantia de estabilidade da 
prefeita Silvana Zanin para concluir 
seu mandato.

Prato reforçado
O prefeito Guilherme Carvalho 

bateu mais um recorde com os fun-
cionários da Prefeitura: reajustou o 
vale alimentação mais que o dobro. 
De R$ 170 a R$ 400. O valor foi o 
maior na história do funcionalismo 
público de Silveiras. Desde que as-
sumiu a administração, Guilherme 
tem declarado que a valorização 

dos servidores é de fundamental 
importância para a eficiência dos 
serviços prestados à população. 
Quem ficou ‘se mordendo de raiva’ 
foi o pessoal da motolândia, que ao 
contrário, só usou os funcionários 
como ‘manobra eleitoreira’...

Não convidem para...
...a mesma picanha – o presiden-

te da Câmara de Silveiras, Pedro 
Paulo e o vereador de oposição, 
Marco Aurélio, ainda que o chur-
rasqueiro seja o Sidnei Ferreira e 
o assunto o acesso aos projetos e 
documentos da Casa de Leis...

Duro de ‘matar’ – versão...
...Cachoeira Paulista – Parece que 

o presidente da Câmara, Brejão, e 
seus ‘chegados colegas de tribuna’, 
já perceberam que achincalhar e ridi-
cularizar o vereador Agenor Todico, 
talvez com a finalidade subjugá-lo a 
um outro alinhamento político, não 
será tarefa fácil. Esta semana, por 
exemplo, Todico conseguiu apoio da 
Justiça para ‘desmascarar’ os fakes 
que estão atuando nas redes sociais 
praticando injúrias, difamação e 
extorsão da verdade. Cabe agora 
ao Facebook, por força de liminar 
judicial e com pena de multa diária 
de R$ 500 até R$ 50 mil informar o 
IP utilizado para receber e postar as 
barbaridades. Em resumo, tem gente 
achando que poderá ser preso por um 
determinado motivo, mas vai acabar 
indo para o ‘xilindró’ por outro.

Ordem unida
Rolou pelas esquinas de Apare-

cida, esta semana, que a presidên-
cia da Câmara teve que falar mais 
alto na sessão para cobrar ordem e 
disciplina dos parlamentares nos 
trâmites da condução dos projetos. 
A voz coerente da mesa teve de lem-
brar os vereadores que as primeiras 
regras para o crescimento político 
é “saber ouvir e respeito para falar 
com credibilidade”!

Ajuda oportuna
O presidente da Câmara de Apa-

recida, Gu Castro, foi o interlocutor 
perfeito do prefeito Luiz Carlos – o 
Piriquito, junto 
ao Estado, nas 
reivindicações 
de  recursos 
para o muni-
c í p i o .  C o m 
amizade direta 
com o secre-
tário estadual 
da Agricultura, 
Itamar Borges, Gu conseguiu colocar 
a cidade na lista para receber além da 
reforma geral da Estrada dos Motas, 
uma pá carregadeira, uma moto 
niveladora, uma retroescavadeira 
e outros benefícios que vieram do 
próprio governador Rodrigo Garcia.
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Soliva revela gestora e investimento de 
R$ 15 milhões para funcionamento da UPA 
Unidade passa a receber, entre outros serviços, o Pronto Socorro Municipal e conta com orçamento 
milionário para custear primeiros meses; Guaratinguetá busca um maior apoio estadual para saúde 

Alvo de cobranças por 
parte da Câmara nas últimas 
semanas, a Prefeitura de 
Guaratinguetá revelou na 
quinta-feira (23) detalhes 
do plano gestor e financeiro 
da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) que será inau-
gurada em breve na região 
central. Construído por meio 
de recursos federais, o apare-
lho de saúde será responsá-
vel pelo atendimento a casos 
de urgência e emergência.  

Ao programa Atos no Rá-
dio, o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) confirmou a recente 
assinatura do contrato com 
a direção da Santa Casa, que 
será a gestora da UPA. Além 
de explicar que o trâmite não 
necessitou da abertura de 
licitação, já que a contratada 
é uma entidade filantrópica, 
ele destacou que a escolha 
levou em conta o fato de que 
será mais ágil a transferên-
cia de pacientes da UPA ao 
prédio Santa Casa, já que no 
fim do ano passado foi im-
plantada uma passarela in-
terligando os dois hospitais.  

Custeada por um investi-
mento federal de R$ 3,07 
milhões, a UPA assumirá 
os atendimentos a casos de 

Lucas Barbosa 
Guaratinguetá  

urgência e emergência, o que 
resultará na desativação do 
Pronto Socorro Municipal, 
que atualmente funciona 
anexo ao Hospital Frei Gal-
vão. Com sua construção 
iniciada em 2020, o prédio 
da UPA teve como primeira 
missão abrigar o Hospital de 
Campanha para o atendimen-
to às vítimas da Covid-19. 

Além de explicar a com-
plexidade do processo de 

implantação da UPA, Soliva 
revelou detalhes do inves-
timento municipal que será 
necessário para manter seu 
funcionamento. “Temos ain-
da muito assuntos importan-
tes em discussão, já que não 
é nada simples transferir o 
serviço do PS para a UPA, que 
possui uma área ampla de 
3.500 m². Isso é algo também 
que demanda esforço finan-
ceiro, já que a Prefeitura terá 

um gasto de R$ 15 milhões 
para custear o funcionamen-
to da nova unidade por seis 
meses”, explicou. “Apesar 
disso, essa mudança será 
benéfica, pois a proximi-
dade da UPA à Santa Casa 
agilizará a transferência de 
pacientes graves, o que será 
determinante para salvarmos 
muitas vidas”. 

O novo aparelho público 
foi tema de debate nas úl-

timas semanas na Câmara. 
Durante entrevista ao Jornal 
Atos, no último dia 17, o 
presidente da Comissão de 
Saúde, vereador Marcelo de 
Assis, o Marcelo da Santa 
Casa (PSD), cobrou do Exe-
cutivo que sejam esclareci-
dos detalhes sobre a futura 
gestão da UPA, como seu 
contrato e plano operativo 
de trabalho.  

Apesar da Prefeitura não 

cravar a data, a expectativa é 
que a nova unidade seja inau-
gurada no início de julho.  

Apelo – Em sua participa-
ção no Atos no Rádio, Soliva 
aproveitou a oportunidade 
para descrever o cenário de 
dificuldades enfrentado pelo 
Vale do Paraíba na área da 
saúde e as ações que vêm 
desenvolvendo em busca de 
contribuir para a solução de 
parte dos problemas. Segun-
do o prefeito, seus principais 
objetivos são conquistar 
mais recursos estaduais 
para o setor e viabilizar a 
implantação de um hospital 
regional na cidade. “Estamos 
batalhando para conseguir 
o aval e o apoio financeiro 
necessário do Estado para 
que o Hospital Frei Galvão 
evolua para um atendimento 
regional. Já tivemos uma 
reunião sobre o tema com a 
secretaria estadual de Saú-
de e teremos uma nova na 
próxima segunda-feira (27). 
Isso ajudaria muito a região, 
que vem sofrendo com a falta 
de leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e com uma 
demanda de mais de 21 mil 
cirurgias eletivas represadas, 
sendo seiscentas apenas em 
Guará. Percebo que o gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
está empenhado em nos 
ajudar a mudar esse quadro”. 

Foto: Reprodução PMG

A Unidade de Pronto Atendimento de Guaratinguetá, prestes a ser entregue após período servindo como hospital de campanha contra covid

Lorena libera a ordem de serviço para 
pavimentação de trecho da avenida Brasil
Primeira parte dos trabalhos tem início previsto para duas semanas

A secretaria de Obras e 
Planejamento Urbano de 
Lorena liberou na terça-
-feira (21) as ordens de 
serviço para dois dos seis 
trechos que compreendem 
a avenida Brasil, que liga 
os bairros Vila dos Comer-
ciários, Cidade Industrial e 
Santo Antônio. As empresas 
vencedoras têm até 15 dias 
para iniciar as obras.  

Reivindicação antiga dos 
moradores da via e de bair-

Gabriel Mota  
Lorena 

ros adjacentes, a pavimen-
tação é sempre apontada 
como uma alternativa para 
o trânsito do trecho, e uma 
solução para problemas 
com poeira e lama, frequen-
temente narrados por quem 
mora no local. 

Esse é o relato de Regiane 
Santana (43), que mora pró-
ximo ao cruzamento da ave-
nida com a rua Paraíba, logo 
após o fim do pavimento. Há 
oito anos no local, a opera-
dora de caixa reclamou da 
dificuldade para manter a 
casa limpa. “Quando chove 
fica uma lameira ali na porta 

da minha casa, fica poça de 
água. Até mesmo quando o 
vizinho lava, ou eu, a gara-
gem, fica tudo empoçado 
ali perto de casa. Aí a gente 
passa com o carro sobre a 
poça ou pisamos na lama”.  

O trecho habitado por Re-
giane será contemplado nes-
sa primeira leva de obras. 
Para o desenvolvimento 
do projeto, a avenida foi 
dividida em seis trechos. A 
metade é custeada por con-
vênios estaduais e a outra, 
por federais.  

Enquanto os investimen-
tos vinculados ao Estado 

já tiveram avanços, com a 
possibilidade de início das 
obras, a verba relacionada 
ao governo federal ainda 
não foi liberada. 

“Está em fase de documen-
tação no sistema. Convênios 
federais são um pouco mais 
complicados, exigem mais 
papelada documentação, 
então acaba atrasando um 
pouquinho”, afirmou a se-
cretária de Obras e Plane-
jamento Urbano de Lorena, 
Rosana Reis, que espera que 
avanços devem ocorrer ain-
da este ano para a liberação 
de recursos federais para o 
trecho em questão. 

Quanto ao convênio esta-
dual, duas das três ordens 
de serviço já foram assina-
das. A primeira contempla 
a área entre os cruzamen-
tos com as ruas Pará e 
Tiradentes (R$288 mil de 
investimento). 

A segunda, entre as ruas 
Tiradentes e Maranhão 
(R$356 mil), também en-
volve a implantação de um 
sistema de drenagem entre 
as ruas Rio Grande do Nor-
te e Alagoas. Já a terceira 
liberação, entre as ruas 
Maranhão e Paraíba (R$876 
mil), depende da conclusão 
da segunda etapa, pela 
complexidade da reforma 
de drenagem. 

Sem intercorrências, Rosa-
na Reis acredita que o ser-
viço de pavimentação seja 
concluído em até sessenta 
dias, no primeiro trecho, a 
partir do momento em que 
as obras tiverem início. Já 
a instalação da drenagem 
pode demorar de três a 
quatro meses. 

As empresas vencedoras 
têm o prazo de até 15 dias 
para iniciarem as reformas. 
O trecho que será contem-
plado pelo governo federal, 
que segue sem obras, com-
preende a área entre os 
cruzamentos com as ruas 
Paraíba e Silvio Costa. 

Terra e pedras; condições da avenida Brasil indicam necessidade de pavimentação anunciada em Lorena

Foto: Gabriel Mota 

Câmara arquiva PL de 
passaporte vacinal em 
Pindamonhangaba
Projeto de lei do vereador Gilson Nagri 
tentava impedir comprovação vacinal

Três meses de discussão. 
Esse foi o tempo que um 
projeto de lei que buscava 
barrar o passaporte vacinal, 
em Pindamonhangaba, teve 
de discussão antes de ser 
arquivado na Câmara. O 
argumento para a decisão 
sobre o documento é que 
não é competência da Casa 
legislar sobre a causa. 

O projeto, de autoria do 
vereador Gilson Nagrin (PP), 
buscava retirar a obrigato-
riedade de apresentação da 
carteira de imunização no 
município. Ainda em março 
deste ano, ele afirmou que 
desta forma seria garan-
tida a liberdade, e esta lei 
teria como objetivo “parar a 
obrigatoriedade” e que “não 
entra nos méritos de eficá-
cia, porque quem se vacina 
transmite a doença também”. 
O PL, que ainda estava em 
tramitação interna, foi dis-
cutido primariamente ainda 
no dia 21 de março, o que 
causou insatisfação entre os 
parlamentares.          

O parecer da Casa en-

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

tendeu que a competência, 
acerca da obrigatoriedade da 
apresentação do comprovante 
de vacinação, é do Executivo. 
Conforme relato do autor do 
projeto, o documento foi anali-
sado também pelas comissões 
de Justiça e Saúde e seguiram 
as recomendações do setor 
jurídico do Legislativo. 

No último mês, um grupo 
participou de uma audiência 
pública realizada na Câmara 
para discutir a obrigatoriedade 
da apresentação do docu-
mento. Para Nagrin, a falta de 
acolhimento de seu projeto foi 
como uma “sacanagem” dos 
parlamentares, uma vez que 
ele poderia conquistar mais 
notoriedade entre os eleitores. 

Desde o início da campa-
nha de imunização contra a 
Covid-19, Pindamonhangaba 
vacinou 96,5% com a primeira 
dose, 90,7% com a segunda 
dose e 72,3% da população 
com a dose de reforço. Ao 
todo, a cidade registrou 37,1 
mil casos de coronavírus, e 
cerca de quinhentas pessoas 
não resistiram às complicações 
da doença. Conforme boletim 
médico, atualmente, nove pes-
soas estão hospitalizadas para 
tratamento da doença. 

Foto: Divulgação PMP

Autor do projeto, Nagrin fala em sessão, que arquivou o passaporte
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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

Estado amplia vacinação da gripe

Vacinação contra a gripe, que volta ao público geral em toda região

Perda do prazo e mudança de sistema 
impedem GCM de atuar armada em Lorena
Guarda Civil se prepara para curso de readaptação; Prefeitura enfrenta dificuldades para adquirir munições 

Líder regional em casos 
de assassinato no primeiro 
quadrimestre do ano, Lorena 
ganhou nesta semana um 
motivo a mais para aumen-
tar a preocupação de sua 
população e autoridades em 
segurança. Por não ter aten-
dido a tempo uma resolução 
da PF (Polícia Federal), que 
exige um novo modelo de 
treinamento para as GCM’s 
(Guardas Civis Municipais) do 
país, a corporação de Lorena 
passou nesta quinta-feira (22) 
a atuar desarmada.

Durante entrevista ao Jornal 
Atos, na terça-feira (21), o 
secretário de Segurança de Lo-
rena, Alfredo Pereira, explicou 
que a pasta solicitou à PF em 
março a renovação do porte 
de armas dos 19 GCM’s que 
atuam na cidade desde 2017, 
procedimento necessário a 
cada cinco anos. Até então 
acreditando que o processo 
ocorreria sem entraves, o Mu-
nicípio foi surpreendido no fim 
de abril ao ser informado que 
teria de providenciar a partici-
pação de seus agentes em um 
novo modelo de treinamento 
de uso de armas de fogo. A 

Da Redação 
Lorena 

exigência, que atinge todos os 
cursos de formação de GCM’s 
do país, atende a uma portaria 
publicada pela PF em 14 de 
abril, que estabelece mudan-
ças no currículo da disciplina 
de armamento e tiro. 

Considerada pelo Consems 
(Conselho Nacional de Secre-
tários e Gestores Municipais 
de Segurança) como uma al-
ternativa para reduzir os cus-
tos e acelerar o processo de 
liberação do porte de armas 

aos servidores municipais, a 
resolução federal extinguiu 
a exigência de treinamentos 
com armas automáticas, como 
metralhadoras e carabinas, 
para as GCM’s das cidades 
que não possuem esse tipo de 

armamento. Outra mudança 
foi a diminuição do número 
de disparos que devem ser 
efetuados pelos agentes ao 
longo do curso. Assim, os 
profissionais passarão a trei-
nar 280 tiros com pistolas 
semiautomáticas (calibres 
9mm, .40 e 380), ao invés de 
400. A prática de disparos 
com revólver também teve 
sua carga reduzida, caindo de 
320 para 120.

Segundo Alfredo Pereira, 
Lorena já possui um convê-
nio com a GCM de São José 
dos Campos, que ministrará 
gratuitamente o curso exigido 
pela PF, porém o Município 
enfrenta um impasse que o 
levou a não conseguir auto-
rização para a renovação do 
porte de armas dos servidores 
dentro do prazo legal, expira-
do na quarta-feira (22). “O que 
nos ‘amarrou’ foi a falta de 
munições disponíveis para a 
compra no mercado, já que a 
CBC (Companhia Brasileira de 
Cartuchos) vem enfrentando 
dificuldade para conseguir 
atender a alta demanda das 
prefeituras e de estabele-
cimentos de tiro esportivo. 
Essa situação impossibilitou 
o início do treinamento prá-
tico dos nossos profissionais, 
e consequentemente, uma 

Operação com participação da GCM; corporação fica impedida de atuar armada durante duas semanas

Foto: Reprodução

renovação mais ágil de seus 
portes de armas”.

O secretário de Segurança 
explicou também como o 
Executivo vem buscando 
solucionar o entrave para 
que a GCM volte a trabalhar 
armada. “Ainda nesta semana 
a nossa equipe iniciará as 
aulas teóricas em São José, 
sendo que o curso completo 
deverá durar até três sema-
nas. Apesar de já estarmos 
com a licitação aberta para a 
aquisição de munições para 
pistola calibre 380, creio que 
será difícil que elas sejam 
entregues nas próximas duas 
semanas, o que atrasará a 
conclusão das aulas práticas. 
Estamos fazendo tudo que 
está ao nosso alcance, como 
o convênio de treinamento 
e a apresentação de toda a 
documentação exigida pela 
PF, mas temos que aguardar 
a chegada das munições”.

O chefe da pasta ressaltou 
ainda que apesar dos GCM’s 
estarem impedidos de utiliza-
rem armas de fogo, o que os 
impossibilita de atuarem em 
ações ostensivas e preventivas 
ao lado da Polícia Militar, eles 
mantêm o serviço de seguran-
ça patrimonial em diversos 
prédios e espaços públicos 
espalhados pela cidade.

Com apenas 45,1% dos gru-
pos prioritários imunizados, a 
secretaria Estadual de Saúde 
ampliou, nesta semana, a cam-
panha de vacinação contra in-
fluenza para toda a população 
acima de seis meses de idade. 

De acordo com o Estado, a 
vacina aplicada é a trivalente, 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan, composta pelos vírus 
H1N1, a cepa B, e o H3N2, 

Da Redação
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que causou surtos no fim do 
último ano. Iniciada há cerca 
de três meses, a campanha 
atingiu menos da metade do 
público-alvo, com 7,9 milhões 
de doses aplicadas.

Entre as pessoas acima de 60 
anos, a cobertura vacinal che-

gou a 61,7% em todo o estado, 
enquanto entre as crianças, o 
índice ficou em 42%. Entre 
gestantes, a taxa de vacinação 
foi ainda menor, com 31,5%. O 
único grupo a completar a co-
bertura vacinal foi o indígena, 
com 100%. 

Somente neste ano, mais de 
1,6 mil pessoas precisaram 
ser hospitalizadas devido à 
influenza. A recomendação 
é que a população vá até a 
unidade de vacinação mais pró-
xima. Para aqueles que foram 
contaminados pela Covid-19, 
a indicação é que sejam imu-
nizados imediatamente após 
o isolamento social.

Foto: Reprodução
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Com não da população à Festa do Tropeiro, 
Guilherme Carvalho tem 92,53% de aprovação 
Pesquisa Jornal Atos aponta avaliação sobre administração, saúde e realização do evento em Silveiras

Um dos municípios da re-
gião que mais surpreendeu 
na evolução administrativa e 
de atendimentos nos últimos 
anos. Essa é a avaliação que 
boa parte dos moradores 
de Silveiras têm feito da 
cidade. A administração de 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
foi foco da primeira pes-
quisa de popular realizada 
pelo Jornal Atos. O projeto 
focou ainda outro tema que 
tem dominado as rodas de 
conversas: a realização da 
Festa do Tropeiro em meio 
a nova crescente de casos da 
Covid-19.  

Uma equipe do Atos foi à 
cidade para ouvir moradores 
de 17 bairros. O trabalho, 
realizado no último dia 9, 
entrevistou 67 pessoas, que 
responderam sobre temas 
como saúde e administração, 
além da avaliação do Execu-
tivo e Legislativo. 

Foram 32 mulheres e 34 
homens (uma pessoa não 
se identificou quanto ao 
gênero). Os entrevistados 
variaram de 18 a 80 anos, 
com grau de escolaridade 

Da Redação 
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entre não alfabetizados a 
ensino superior.  

Entre os entrevistados, 
42 (62,68%) apontaram a 
administração de Guilher-
me Carvalho como boa e 8 
(11,94%) como ótima. No 
total, a aprovação do prefeito 
atingiu 92,53%, recorde na 
região.  

Com cinco anos e seis me-
ses de administração, Carva-
lho assumiu a cidade com o 
cofre em baixa, saúde deses-
truturada e com contato raso 
junto ao Estado e União. Já 
em seu segundo mandato, o 
saldo positivo de convênios 
realizados, postos de saúde 
estruturados e estrutura le-
vada a bairros mais distantes. 

Já o tema da vez, é a reto-
mada da Festa do Tropeiro. 
Maior evento cultural do mu-
nicípio de sete mil habitantes, 
a festa chega, de acordo com 
o secretário de Turismo da 
cidade Leandro Meirinho, a 
reunir até trinta mil pessoas. 
Mas o aumento nos registros 
de contaminados pelo novo 
coronavírus colocou em xe-
que a realização. 

Com a interrogação, o Jor-
nal Atos também abordou a 
opinião da população quanto 
à festa. Dos 67 ouvidos, 26 

foram a favor (38%) e 41 
foram contra a realização. 

Pós e contras – Outros 
temas também foram abor-
dados. A avaliação da saúde 

(12) 99148-2196

apontou que 4,47% veem 
como ruim o serviço, con-
tra 19,40% como regular, 
64,17% boa e 11,94% ava-
liam como ótima. 

Mas não foi apenas a Pre-
feitura alvo da avaliação. A 
Câmara também passou pelo 
crivo popular. 14,92% dos en-
trevistados veem o trabalho 

dos vereadores como ruim, 
enquanto 25,37% votaram 
regular, 46,26% como boa, 
2,98% ótima e 2,98% não 
souberam responder.

Guilherme Carvalho recebe lote de vacinas para campanha em Silveiras; prefeito tem avaliação recorde em pesquisa que mostra apoio à saúde

Foto: Divulgação PMS
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Atenção para o consumo de 
água nos períodos mais secos
Águas Piquete alerta sobre atitudes conscientes durante o inverno

O início do inverno indica 
tempo seco, em consequência 
da diminuição das chuvas, o 
que leva uma queda no nível de 
água dos reservatórios. Os cui-
dados com o consumo precisam 
ser redobrados nesta época do 
ano.  Quando as temperaturas 
caem é comum que demoremos 
mais no banho, porém, o indica-
do é que este seja o mais breve 
possível, começando preferen-
cialmente pelo fechamento do 
registro ao se ensaboar. Não 
é fácil, mas, é uma medida de 
contenção de uso importante! 
Além disso, no momento de 
escovar os dentes é recomen-
dado que se feche a torneira 
enquanto se higieniza a boca. O 

Da Assessoria
Piquete

mesmo vale para a lavagem de 
louças, carros, calçadas e todas 
as atividades residenciais ou de 
higiene pessoal.

A dica é substituir a água por 
algum objeto de limpeza, por 
exemplo, se possível na calçada 
ou varanda, optar pelo uso da 
vassoura, ou na lavagem do 
carro ao invés da mangueira, 
contar com o auxílio de um 
balde. Dessa forma o ambiente 
continua limpo e você contribui 
na economia de água.

O diretor da Águas Piquete, 
Mateus Banaco, realça a im-
portância da economia neste 
período com temperaturas mais 
baixas. “São muitas iniciativas 
que podemos tomar para o 
uso consciente do recurso 
hídrico, basta nos atentarmos 
às práticas sustentáveis em 
cada atividade do cotidiano. 

Além dos cuidados, é preciso 
realizar a manutenção na rede 
hidráulica das residências, para 
verificar, por exemplo, se não há 

vazamentos. Com todos fazen-
do sua parte, podemos passar 
pelo inverno com cautela e 
tranquilidade.” finaliza Banaco.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
estatuto e a legislação vigente, convoca todos os associados quites com as suas 
obrigações, e portanto, em condições de votar, a participarem da Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de junho de 2022, às 16h00, em primeira 
convocação e não havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, 
com qualquer número de associados, na sede social do Sindicato, situado na 
Rua Odila Rodrigues, nº 137, na cidade de Lorena/SP, próximo ao Fórum, onde 
será deliberada a seguinte ORDEM DO DIA: a) Leitura, discussão e aprovação 
da Ata da Assembléia anterior; b) Leitura do relatório da Diretoria correspondente 
ao exercício de 2021; c) Leitura e votação em escrutínio secreto das peças que 
compõem o Balanço Financeiro de 2021, com o parecer do Conselho Fiscal; 
d) Leitura e votação em escrutínio secreto das peças que compõem a previsão 
orçamentária para o exercício de 2023, com o parecer do Conselho Fiscal; em 
razão do cenário de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e normativas 
relativas a este período, serão tomadas todos os cuidados, com distanciamento, 
distribuição de álcool gel, uso de máscara será obrigatório Lorena/SP, 23 de 
junho de 2022. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
RERRATIFICAÇÃO DA NOTA DE ABERTURA

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 – PROC. Nº 267/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a RERRATIFICAÇÃO DA NOTA DE ABERTURA 
da CHAMADA PUBLICA, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – Pnae. Ocorre que na nota de abertura saiu que a chamada pública 
seria do tipo menor preço item sendo que o correto na chamada pública é aplicado o 
critério de menor preço na seleção das propostas, então rerratificamos a nota de abertura. 
A sessão pública se mantém às 09h30min do dia 07 de Julho 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.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 17/2022 - PROC. Nº259/2022

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 de
fórmulas alimentares destinadas a pacientes com necessidades nutricionais especiais pelo
período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e 
autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: A.V.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICNPJ: 
37.140.339/0001-01 - Vencedora dos lotes: 01 AO 05 - Valor Total: R$ 167.397,60
(cento e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). 
Empresa: MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME
- CNPJ:40.613.881/0001-30 - Vencedora dos lotes: 06 AO 09,12 e 13 - Valor Total: R$ 
194.130,00(cento e noventa e quatro mil, cento e trinta reais).
Empresa: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A - CNPJ: 05.912.018/0001-83 - Vencedora
do lote: 10 - Valor Total: R$ 181.399,50(cento e oitenta e um mil, trezentos e noventa e nove
reais e cinquenta centavos).
Empresa: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ:
29.196.670/0001-07 - Vencedora do lote:11 - Valor Total: R$ 44.955,00(quarenta e quatro
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 34/2021 - PROC. Nº472/2021

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 de
equipamento de Raio-X e Ultrassom Diagnóstico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde, conforme emendas parlamentares, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 71.256.283/0001-85 - Vencedora do item: 01
Valor Total: R$ 195.000,00(cento e noventa e cinco mil reais).
Empresa: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA
EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ:00.029.372/0002-21 -
Vencedora do item:02 - Valor Total: R$ 84.000,00(oitenta e quatro mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 22/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
A Prefeitura Municipal de Lorena, nos termos do Decreto n.º 7173/2018 e em cumprimento 
ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os 
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, sobre 
os recursos recebidos a título de transferência voluntária do Orçamento Geral da União, no 
valor de R$ 238.750,00 (Duzentos e trinta e oito mil, Setecentos e cinquenta reais) para 
a conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 1063487-31/886812/2019, objeto: Reforma 
e Modernização do Campo de Futebol do Bairro Vila Brito, município de Lorena/SP.

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 229/2022-SUP; 
2648/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso I, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada de engenharia para manutenção de 
arquibancada do Campo do Bairro da Vila Passos, na cidade de Lorena/SP.
CONTRATADA: TATIANA DA S. GONÇALVES ME - CNPJ/MF Nº: 28.332.671/0001-79
DATA DA ASSINATURA: 24/06/22

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 271/2022-SUP; 4487/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de materiais de premiação para serem utilizados campeonatos esportivos da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Lorena e Associações Esportivas do município.
CONTRATADA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TROFEUS MASTTER LTDA -
CNPJ/MF Nº: 69.090.249/0001-31
DATA DA ASSINATURA: 24/06/22

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 273/2022-SUP; 
4208/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipes 
determinados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M.B.A. RIBEIRO OTICA LTDA - CNPJ/MF Nº: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 24/06/22

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 274/2022-SUP; 
4218/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de materiais plásticos para organização da Farmácia de Manipulação.
CONTRATADA: PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS
LTDA - CNPJ/MF Nº: 19.268.450/0001-98
CONTRATADA: UNIPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 
CNPJ/MF Nº: 30.270.517/0001-61
DATA DA ASSINATURA: 24/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 78/22 - PROCESSO 229/22 SUP – 2648/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para manutenção de 
arquibancada do Campo do Bairro da Vila Passos, na cidade de Lorena/SP.
CONTRATADA: TATIANA DA S. GONÇALVES ME –CNPJ: 28.332.671/0001-79
VALOR TOTAL: R$ 31.545,60 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e
sessenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem 
por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante procuração 
pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, 
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, 
no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual foi aprovado, são eles: NATALIA MIRA ARECO 
RG: 455788078; RAISSA F O ALUVINO RG: 562485624; WILLIANS 
C SANTOS RG: 476931411; RENAN H B ALMEIDA RG: 210502738; 
RAYANNE L A SILVA RG: 18224005.
Lorena, 24 de junho de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil divorciado, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 16 de outubro de 1982, residente e domiciliado Rua Guanumbi, nº 44, Maricá,
Pindamonhangaba SP, filho de EDVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e GILDA
SOARES MARQUES DE OLIVEIRA.
CRISTINA TELMA MARIN ZEFERINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de cozinha, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de dezembro de 1984, residente e domiciliada Rua Guanumbi, nº 44,
Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de ASSIS ZEFERINO e MARIA ALICE MARIN
ZEFERINO. 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, 23 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARLON ÉRIKLES GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de novembro de 1995, residente e domiciliado Rua Emílio Zaluar, nº 451, Residencial
Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de MARCO AURELIO GOMES DA SILVA e
EDYLENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA.
PAOLA CAROLINE JUVENAL ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
suporte junior, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-
SP, no dia 30 de janeiro de 1998, residente e domiciliada Rua Emílio Zaluar, nº 451,
Residencial Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ EDSON ALVES e IVONETI
APARECIDA JUVENAL. 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, 24 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIAN AZEVEDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado
civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
fevereiro de 2001, residente e domiciliado Rua Padre Jair Machado Gomes, nº 98,
Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de WILLIANS JOBAIR DA SILVA e
PÉRSIDA AZEVEDO DA SILVA.
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26
de abril de 2001, residente e domiciliada Rua José Augusto Rodrigues, nº 25, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA SANTOS e PATRICIA
RIBEIRO 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, 24 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WASHINGTON LUÍS HERMENEGILDO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de outubro de 1995, residente e domiciliado Rua Jairo Marcondes de Oliveira, nº
163, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDINEI ANTONIO
HERMENEGILDO e CELIA DE FATIMA VICENTE.
PÂMELA LETÍCIA DE MORAES GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no
dia 15 de junho de 2001, residente e domiciliada Rua Jairo Marcondes de Oliveira, nº
163, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ALMIR ROGERIO GARCIA e ELAINE
CRISTINA DE MORAES. 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, 24 de junho de 2022.

Após 34 anos de ativi-
dades, Pindamonhangaba 
encerrou o funcionamento 
do aterro sanitário, loca-
lizado próximo à rodovia 
Presidente Dutra. Para que 
o local tenha nova funcio-
nalidade, a secretaria de 
Meio Ambiente discute em 
parceria com a Cetesb (Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo) as exigências 
e necessidades operacionais 
do local. 

O aterro foi implanta-
do em 1988, com projeto 
elaborado pela agência 
governamental. Na época, 
a companhia incentivava 
as prefeituras a efetuarem 
a destinação correta dos 
resíduos. 

Segundo a Prefeitura, o 
aterro não está recebendo 
resíduos domésticos ou 
outros gêneros. A secretária 
de Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin, enfa-
tizou que “pelas exigências 
do último parecer técnico 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

Pindamonhangaba 
encerra aterro sanitário 
depois de três décadas 

existem algumas medidas 
a serem tomadas, como 
ajustes em alguns drenos 
e a cobertura final com 
terra”. 

Por outro lado, a secre-
tária lembrou que embora 
o espaço não esteja rece-
bendo resíduos, a ativida-
de não será encerrada por 
completo. O aterro terá 
acompanhamento geotéc-
nico de estabilidade, além 
de serviços de manuten-
ção, como a melhoria de 
dreno. 

“O aterro continua vivo. 
Embaixo da terra, o ma-
terial depositado conti-
nua sua decomposição, 
gerando chorume e gás 
em movimento, por isso 
é necessário o adequado 
controle e monitoramento 
do local. Com o tempo, 
esses valores diminuirão 
conforme o fator de de-
composição reduzir, mas 
nossa tarefa continuará 
por anos e incluirá o mo-
nitoramento periódico 
da qualidade da água do 
lençol freático”, destacou 
Maria Eduarda. 

Cuidado com o consumo é destaque de campanha para o inverno
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Santa Casa atinge meta de R$ 50 mil 
para montar tomografia em Aparecida
Valor é resultado de campanha por doações, que mobilizou empresários, moradores 
e romeiros; nova sala receberá equipamento doado pelo Governo de São Paulo

Uma campanha realizada 
pela Santa Casa de Aparecida, 
em busca de recursos para re-
forma de uma sala do hospital, 
conseguiu atingir a meta de 
R$ 50 mil. O valor será inves-
tido na adequação necessária 
para que a unidade hospitalar 
possa dar início à realização 
de exames com o aparelho 
de tomografia, cedido pelo 
Governo de São Paulo, mas 
que necessita de um espaço 
amplamente adequado para 
consultas. 

O objetivo foi alcançado na 
terça-feira (21). As doações 
chegaram em peso ao hospital, 
que funciona como referência 
para as cidades de Aparecida, 
Potim e Roseira. “Lançamos 
uma campanha solicitando a 
arrecadação de R$ 50 mil e, 

Da Redação 
Aparecida 

graças a Deus, atingimos essa 
meta. A doação desse valor foi 
feita por empresários locais, 
famílias da nossa cidade e de 
Potim e pessoas de fora da 
região, romeiros que fizeram 
suas doações também. Com 
isso chegamos ao montante 

de R$ 50 mil”, destacou o ad-
ministrador do hospital, Frei 
Bartolomeu Schultz. 

Segundo o administrador, 
a sala precisa ser ampla, com 
parede de chumbo e uma es-
trutura específica para receber 
o aparelho. A adequação será 

feita em uma sala já existente 
na Santa Casa, que passará por 
uma reforma. As obras terão 
início na segunda-feira (27) e 
serão realizadas pela empresa 
que venceu a licitação para 
realização dos serviços. 

“Gostaria de agradecer, em 

nome da Santa Casa, todos que 
indistintamente colaboraram 
conosco nessa campanha 
solidária. Sem a ajuda de vo-
cês, nós não conseguiríamos 
realizar esse sonho”, comemo-
rou Schultz. “Como eu digo, o 
sonho só se torna realidade se 
sonha junto, quando se coloca 
Deus na frente e pessoas de 
bem se unem por causas tão 
nobres como essa. Deixo meu 
muito obrigado a todos que 
ajudaram”. 

O aparelho de tomografia foi 
doado pelo Governo do Estado 
de São Paulo. De acordo com 
o frei, o valor aproximado do 
aparelho é de R$ 1 milhão, 
mas a parte física da sala onde 
a máquina será instalada, 
além do custo com as obras, 
ficaram com a Santa Casa de 
Aparecida. 

Ainda não há confirmação 
de quando os atendimentos 
terão início. 

Foto: Arquivo Atos

Isael e Piorino convidam para encontro de trabalho 
com os deputados Márcio Alvino e André do Prado 

O prefeito de Pindamo-
nhangaba Dr. Isael Do-
mingues e o vice, Ricardo 
Piorino, estão convidando 
amigos e lideranças da 
cidade para um encontro 
de trabalho e prestação 
de contas sobre as ações 
que estão acontecendo no 
município. 

O evento, que será rea-

Da Assessoria 
Pindamonhangaba 

lizado na segunda-feira, dia 
27, às 19h, contará com a 
presença do deputado federal 
Márcio Alvino e do deputado 
estadual André do Prado, e a 
participação do governador 
Rodrigo Garcia. 

Para o prefeito Dr. Isael, 
muitas das ações que estão 
acontecendo são frutos da 
intervenção direta dos depu-
tados junto ao Governo do 
Estado. Somente na questão 
de pavimento asfáltico, os 
investimentos realizados ul-

trapassam a casa dos R$ 240 
milhões, atingindo mais 134 
quilômetros de pavimento em 
vias estaduais e municipais. 

“Eu nunca vi isso em toda 
história da cidade. Pinda-
monhangaba evoluiu muito 
nos últimos anos e será um 
bate-papo sobre os avanços 
que estamos implementando 
em nossa cidade, bem como 
para discutir onde queremos 
chegar. Ao mesmo tempo é 
uma oportunidade de a gente 
prestar contas e comunicar 

nossas ações”, afirmou o 
prefeito.  

Segundo o vice-prefeito 
Ricardo Piorino, a parceria 
com os deputados do PL é 
muito forte e a população foi a 
maior beneficiada. “É inegável 
a presença dos deputados em 
diversas conquistas em todas 
as áreas da administração, 
seja em infraestrutura, saúde, 
educação e social”. 

O Salão Marinelli Eventos, 
onde acontecerá o evento, 
está localizado à estrada mu-

nicipal Santa Cruz, nº 215, 
no bairro Santa Cruz. São 
aguardadas mais de três 
mil pessoas. Antes deste 
encontro, os deputados 
Alvino e Prado partici-
parão da inauguração do 
albergue municipal no 
bairro Alto Cardoso, novo 
centro de acolhimento 
aos moradores de rua, 
melhoria que contou com 
emenda de R$ 600 mil do 
deputado federal Márcio 
Alvino. 

Governador Rodrigo Garcia libera R$ 75 milhões 
para a qualificação do saneamento na RMVale 
Montante deve beneficiar diversas cidades da região; obras de infraestrutura também foram autorizadas 

Cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) estão 
em estudo para a utilização do 
montante de R$ 75 milhões 
liberado pelo governador do 
Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), 
para obras de saneamento. 
As ações visam melhorar o 
tratamento de água e esgoto 
na região. 

A ação foi lançada no evento 
“Governo na Área”, em São 
José dos Campos, no início do 
mês, para garantir a estrutura 
administrativa para as cidades 
do interior. “Estamos com 
todo o nosso governo aqui 
presente, dialogando com o 
Vale do Paraíba, que é uma das 
regiões mais industrializadas 
do Brasil”, destacou Garcia. 
“Sabemos da capacidade de 
inovação da região, temos aqui 
os melhores parques tecnoló-
gicos do país que promovem a 
inovação, e o Governo de São 
Paulo está atento às oportuni-

Bruna Silva 
RMVale 

dades de investimentos para 
que a gente possa continuar 
gerando empregos e mão de 
obra qualificada”, afirmou o 
governador. 

Grande parte do montante 
será destinado ao Litoral 
Norte, cerca de R$ 55 milhões. 
Segundo a iniciativa, as obras 
devem ampliar a coleta e tra-
tamento de esgoto em São Se-
bastião e Ubatuba, garantindo, 
dessa forma, a balneabilidade 
das praias e melhoria da qua-
lidade de vida dos moradores 
e turistas. Mais duas obras 
devem ampliar o sistema de 
abastecimento de Caçapava 
e oferecer mais segurança 
hídrica à toda população. 

Mais investimentos – Todas 
as cidades da RMVale foram 
beneficiadas com a formali-
zação de mais de cinquenta 
convênios da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
totalizando R$ 38,2 milhões. 
Entre as melhorias estão a 
reforma de praças, ampliação 
de UBS’s (Unidades Básicas 
de Saúde), recapeamento e 
pavimentação. O governador Rodrigo Garcia fala durante assembleia com prefeitos paulistas; Estado anuncia novo pacote

Foto: Reprodução GESP

Atendendo ao pedido da 
Prefeitura de Cruzeiro, o Go-
verno do Estado confirmou 
na segunda-feira (20) a libe-
ração de R$ 15 milhões para 
que o Município promova 
melhorias em sua infraestru-
tura urbana. De acordo com 
o Executivo, grande parte do 
montante será aplicado em 
obras de pavimentação.  

Em um vídeo publicado 
em sua página oficial no Fa-
cebook, o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD) anunciou 
a celebração de um convênio 
com o Estado que viabilizará, 
principalmente, o calçamento 
e o recapeamento asfáltico de 
dezenas de vias da cidade. Nas 
imagens, o chefe do Executivo 
aparece ao lado do presidente 
da Câmara, Jorge Luiz dos 
Santos, o Jorge Currila (PL), 
do vice-presidente, Diego Mi-
randa (PSD), e dos vereadores 
Anderson Ferrer, o Anderson 
Leprechal (PSD), Carlos Alber-
to Ribeiro, o Carlinhos Stock 
Car (DEM), Higmar Lopes 
(PSD), José Marcos Branco, o 
Babu Branco (PSDB), Nelson 
Pinheiro, o Gordo da Vila 
Batista (PL), Paulo Filipe 
Almeida (DEM) e Sandra da 
Cunha (MDB).  

De acordo com o prefeito, 
esta foi a maior liberação de 
recursos estaduais já obtida 
por Cruzeiro por meio de 
apenas um único convênio. 
“Agradecemos esse apoio 
dado pelo governador Ro-
drigo Garcia (PSDB), que 
resultou nesse valor recorde 
de R$ 15 milhões. O recurso 
nos ajudará muito a dar se-
quência ao nosso trabalho de 
melhorias na infraestrutura 
da cidade, principalmente nos 
serviços de pavimentação e 
de recapeamento de inúme-
ras vias. Além dos vereadores, 
agradeço também pela aju-
da dada pelo secretário de 
Governo do Estado, Marcos 
Penido, pelo ex-secretário de 
Desenvolvimento Regional, 
Marcos Vinholi, e pelo seu ex-
-subsecretário, Ortiz Junior”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Cruzeiro os prazos e a relação 
das obras que serão executa-
das por meio do recurso esta-
dual, mas foi informada que 
o Executivo está concluindo o 
estudo que definirá os pontos 
da cidade contemplados pelas 
melhorias. 

Da Redação 
Guaratinguetá 

Cruzeiro tem
R$ 15 milhões
para obras de 
infraestrutura  
Prefeitura deve 
anunciar outro 
grupo de bairros 
contemplados

A Santa Casa de Aparecida, que arrecadou o montante de R$ 50 mil para ampliar os atendimentos
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SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

Estado conclui recuperação de 
estrada que liga Potim a Guará

Depois de pouco mais 
de sete meses de obra, foi 
concluído no último fim de 
semana o recapeamento 
asfáltico da estrada vicinal 
Rafael Américo Ranieri, 
principal ponto de ligação 
entre Potim e Guaratin-
guetá. Além de facilitar o 
escoamento da produção 
agrícola, a recuperação da 

Lucas Barbosa
RMVale 

   

via beneficia os moradores 
e prestadores de serviços 
que atuam nas duas cidades.

Em um vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Potim no Facebook, a 
prefeita Erica Soler (PL) 
anunciou na última sexta-
-feira (17) a finalização da 
obra de modernização da 
estrada, que possui uma ex-
tensão de 2,2 quilômetros.

Iniciada em 10 de novem-
bro do ano passado, a ação 
de melhoria foi viabilizada 

através de um programa 
estadual de recapeamento 
de vias rurais, denominado 
“Novas Vicinais”. Coordena-
do pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), o 
projeto contemplou Potim 
com um recurso de R$ 11,3 
milhões. Além da Rafael 
Américo Ranieri, o montante 
foi aplicado na recuperação 
asfáltica de 7,5 quilômetros 
da estrada vicinal Miguel 
Vieira dos Santos, que liga 
a região central da cidade 

Trecho registra tráfego intenso de veículos; investimento superior 
a R$ 11 milhões contempla ainda mais uma via vicinal da região

à Penitenciária, que fica 
no bairro Correias. Essa 
segunda via segue com as 
obras de recapeamento em 
andamento.

Além de destacar a im-
portância da colaboração 
de deputados para que a 
cidade fosse contemplada 
com o recurso, a prefeita 
revelou em que fase está 
o serviço de melhorias na 
Miguel Vieira dos Santos. 
“Estamos muito felizes pelo 
término da obra na Rafael 
Américo, que resultou no re-
capeamento de mais de dois 
quilômetros dessa impor-
tantíssima estrada. Além do 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), agradeço ao apoio 
dado a Potim pelo deputado 
federal Marcio Alvino (PL), 
e pelo deputado estadual 
André do Prado (PL). Em 
relação ao andamento da 
obra na estrada Miguel 
Vieira, ela já está chegando 
em sua metade”. 

O secretário de Obras e 
Serviços Municipais de Gua-
ratinguetá, Paulo Barros, 
comemorou a conclusão do 
recapeamento na estrada 
que liga o município a Po-
tim. “Essa via é de grande 
importância para as duas 
cidades, já que ela registra 
diariamente um tráfego 
intenso de veículos. É muito 
utilizada pelos moradores 
de Guará das regiões dos 
bairros do Pedregulho, Par-
que São Francisco e Santa 
Luzia. Parabenizamos a 
prefeita de Potim por ter 
conquistado essa importan-
te melhoria”.

Via que liga Guaratinguetá a Potim já tem trecho recuperado, em trabalho realizado pelo Governo do Estado

Foto: Divulgação PMP

Foto: Reprodução

Festival Jazz & Vinhos
é destaque para o fim
de semana em Caraguá 

O fim de semana prome-
te muito jazz e blues para 
os apreciadores de vinhos 
de plantão no Litoral Nor-
te. Caraguatatuba inicia 
na próxima quinta-feira, 
dia 30, a quinta edição 
do festival Jazz & Vinhos. 
Reunindo apresentações 
musicais gratuitas e 14 
estandes destinados à co-
mercialização de massas, 
queijos, fondues, doces, en-
tre outros pratos, o evento 
marca sua volta após uma 

Jessica Alves
Caraguatatuba

pausa de dois anos devido a 
pandemia de Covid-19.

As festividades estavam 
programadas para ocorrer 
entre os dias 16 e 19 de ju-
nho, mas foram remarcadas 
devido a uma manutenção 
emergencial na tenda da 
Praça da Cultura, que rece-
berá as atividades do Jazz 
& Vinhos, mas danificada 
durante um forte vendaval 
que atingiu o município.

Os estandes estarão em 
funcionamento na quinta 
(30) e sexta-feira (1), das 
17h à 0h; no sábado (2), das 
11h30 à 0h e no domingo 
(3) das 11h30 às 22h.

O vinho é o destaque do festival, em fim de semana em Caraguá


