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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 (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
estão em estudo para a uti-
lização do montante de R$ 
75 milhões liberado pelo go-
vernador 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 even-
to “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 nos-
so governo aqui presente, 
dialogando com o Vale do 
Paraíba, que é uma das re-
giões mais industrializadas 
do Brasil”, destacou Garcia. 
“Sabemos da capacidade de 
inovação da região, temos 

Bruna Silva 
RMVale 

aqui os melhores parques 
tecnológicos do país que 
promovem a inovação, e o 
Governo de São Paulo está 
atento às oportunidades de 
investimentos para que a 
gente possa continuar ge-
rando empregos e mão de 
obra qualificada”, afirmou o 
governador. 

Grande parte do montante 
será destinado ao Litoral 
Norte, cerca de R$ 55 mi-
lhões. Segundo a iniciativa, 
as obras devem ampliar 
a coleta e tratamento de 
esgoto em São Sebastião e 
Ubatuba, garantindo, dessa 
forma, a balneabilidade das 
praias e melhoria da quali-
dade 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 – To-
das as cidades da RMVale 
foram beneficiadas com a 
formalização de mais de 
cinquenta convênios da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Regional, totalizando R$ 38,2 
milhões. Entre as melhorias 
estão a reforma de praças, 
ampliação de UBS’s (Unida-
des Básicas de Saúde), reca-
peamento e pavimentação.

O governador Rodrigo Garcia durante assembleia com prefeitos paulistas, no início do mês; Estado anuncia novo pacote para auxiliar cidades
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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 
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), 

Lucas Barbosa
RMVale 

   

o projeto contemplou Po-
tim 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 vici-
nal Miguel Vieira dos San-
tos, que liga a região central 
da cidade 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 

Trecho registra tráfego intenso; investimento superior a R$ 11 milhões contempla ainda mais uma vicinal

Via que liga Guaratinguetá a Potim já tem trecho recuperado, em trabalho realizado pelo Governo do Estado
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Vieira, ela já está chegando 
em sua metade”. 

O secretário de Obras 
e Serviços Municipais de 
Guaratinguetá, 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 bair-

ros do Pedregulho, Parque 
São Francisco e Santa Luzia. 
Parabenizamos a prefeita de 
Potim por ter conquistado 
essa importante melhoria”.
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Oesg reúne escolas de samba para o
lançamento do Carnaval 2023 de Guará
Entidade espera por repasse de R$ 75 mil para cada agremiação; evento tem retorno previsto após três anos

A Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Guara-
tinguetá) promove nesse fi-
nal de semana o Lançamen-
to Oficial do Carnaval 2023. 
O evento, que acontece no 
sábado e no domingo, será 
realizado na praça Conse-

Andréa Moroni
Guaratinguetá

lheiro Rodrigues Alves, a 
partir das 14h, com entrada 
franca. O espaço terá área 
de alimentação, parque de 
diversões e apresentações 
de grupos de pagode e das 
agremiações carnavalescas.

De acordo com o presiden-
te da Oesg, Tiago Domingos, 
no lançamento será feito o 
sorteio da ordem dos desfi-
les das escolas. “No sábado, 
a abertura fica por conta de 
Júnior Pérola & Banda e, 
em seguida, as Escolas de 
Samba Beira Rio da Nova 
Guará, Bonecos Cobiçados 
e Acadêmicos do Campo 
do Galvão. Já no domingo, 
além do sorteio da ordem 
dos desfiles, haverá Roda 
de Samba do Mestre Pelé 
e shows de Unidos da Ta-
mandaré, Embaixada do 
Morro e Mocidade Alegre 
do Pedregulho”.

Após o lançamento da 
festa de 2023, Thiago infor-
mou que o próximo passo é 
a homologação do edital de 
chamamento público, que 
já está em andamento na 
Prefeitura, contemplando 
todos os compromissos das 
agremiações carnavalescas 
e os valores financeiros 
envolvidos. “A nossa expec-
tativa é que seja liberado 
R$ 75 mil para cada escola”.

Guaratinguetá está há 
três anos sem Carnaval de 
rua. “Devido a pandemia, 

Bandeiras das seis escolas de samba de Guaratinguetá; depois de três anos sem ir para a avenida, carnavalescos da cidade prepara festa para o próximo ano

passamos dois carnavais 
vacantes, mas esse ano 
realizamos a Carnalive, 
no Recinto de Exposições 
com todas as escolas, sem 
público, e transmissão via 
internet com mais de cin-
quenta mil visualizações”, 
concluiu Tiago.

Com o intuito de integrar 
os serviços da rede de saúde 
e ampliar o atendimento, a 
sede da secretaria de Saúde 
de Aparecida passou a atuar 
em novo endereço desde da 
última quarta-feira (4).

Localizada na antiga fabrica 

Da Redação 
Aparecida

de papel da cidade, a secre-
taria conta com a integração 
de mais serviços como a 
Vigilância em Saúde, Vigi-
lância Sanitária, Vigilância 
Epidemiológica, central de 
vagas e regulações, central 
de transporte (para agenda-
mento) e serviço social.

Ainda em meio às obras 
para adequação do prédio, a 
Prefeitura de Aparecida pro-

Saúde em Aparecida amplia o 
atendimento com novo endereço 

mete inserir atendimentos da 
CEF (Centro Especializado de 
Fisioterapia), Caps (Centro de 
Atenção Psicossocial), equipe 
de remoções (suporte básico 
de vida) e almoxarifado da 
saúde.

A nova sede fica na rua João 
Aprígio Costa, n° 7, no bairro 
Santa Terezinha, telefones 
(12) 3105-8656, (12) 3105-
1300 e (12) 3105-6083.
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Documentário aborda relação 
afetiva e ambiental de população
com rios e água do Vale do Paraíba
Filme está disponível para visualização em plataforma do YouTube

Na última quarta-feira, 13, 
foi lançado o minidocumen-
tário “No Movimento das 
Águas”, sobre o projeto ho-
mônimo e suas oficinas que 
envolveram a população de 
Piquete, no Vale do Paraíba, 
para a conscientização sobre 
o bom uso de recursos natu-
rais e construção de tecnolo-
gia ambiental de baixo custo. 
O filme também visa abordar 
a relação afetiva e ambiental 
da comunidade local com as 
águas de Piquete. Para con-
ferir, acesse o link no canal 
do YouTube da Fundação: 
https://www.youtube.com/
MuseudaEnergia.

Realizado pela Funda-
ção Energia e Saneamento, 
com apoio da Lei de Incen-
tivo à Cultura e patrocí-
nio da Águas Piquete e do 
Grupo Iguá Saneamento, o 
documentário conta com 
histórias e depoimentos 
de moradores da cidade e 
beneficiados pelo projeto, 
refletindo sobre as águas e 
rios do município.

A iniciativa “No Movimen-
to das Águas” em Piquete 
contou com uma oficina 
teórica e uma oficina prática, 
que resultou na construção 
de um jardim filtrante, equi-
pamento prático e eficiente 
de reutilização de água. Ao 
fim, foi realizado o minido-
cumentário sobre o recurso 
hídrico como patrimônio 
cultural da cidade.

A oficina teórica teve o 
objetivo de conscientizar 
os participantes acerca da 
importância de preservar 
os recursos naturais. “Nessa 
oficina, foi dado o embasa-
mento teórico e filosófico 
sobre o melhor uso dos re-
cursos. Abordamos, também, 
fundamentos de permacul-
tura, bioarquitetura, entre 
outros conceitos”, conta 

Da Redação
Piquete

Rafael Ferreira, coordenador 
do projeto. “Falamos sobre 
reutilizar os elementos que 
são gerados na residência 
de cada um antes de devol-
vê-los à natureza da melhor 
maneira possível. Trata-se 
de assumir a responsabili-
dade pelo impacto da sua 
existência”.

Já a oficina prática foi fo-
cada nos recursos hídricos, 
com a construção de um 
jardim filtrante que continua 
beneficiando os munícipes. 
Cada oficina contou com 
a participação de 10 mo-
radores, mas o impacto na 
comunidade é imensurável. 
Afinal, cada participante 
pode influenciar várias ou-
tras pessoas com os conhe-
cimentos adquiridos, além 
de promover a construção 
de outros jardins filtrantes. 
“O jardim filtrante é barato 
e tem fácil aplicabilidade, 
podendo ser construído em 
mutirão. É ideal para áreas 
rurais, mas pode ser feito 
também no perímetro urba-
no, desde que o terreno seja 
espaçoso”.

O projeto, que, como o 
minidocumentário, contou 
com o patrocínio da Águas 
Piquete e do Grupo Iguá Sa-
neamento, reforça uma série 
de iniciativas de preservação 
de recursos hídricos na 
cidade. “Realizamos desde 
2010 atividades de melhoria 
na distribuição e qualidade 
da água em Piquete. Além 
das ações operacionais, en-
tendemos que investir em 
projetos que contribuam 
com o consumo consciente 
e educação ambiental são 
métricas importantes para 
formar cidadãos mais res-
ponsáveis e colaborar para 
a manutenção dos recursos 
naturais”, afirma Mateus 
Banaco, diretor da Águas 
Piquete.  

De acordo com Rafael 
Ferreira, a região tem po-
tencial para que a ação 

“No Movimento das Águas” 
amplie muito seu alcance. 
“Nós conquistamos um pú-
blico engajado, uma turma 
que está ali pronta para dar 
continuidade ao projeto. 
Num cenário ideal, seria 
interessante atingir 100% 
da zona rural. Há potencia-
lidade para atingir milhares 
de pessoas, sendo que cada 
família impactada pode fazer 
uma grande diferença para 
a região”, conclui.

Sobre a Fundação Ener-
gia e Saneamento

Desde 1998, a Fundação 
Energia e Saneamento ins-
pira pessoas sobre o valor 
da água e energia para a 
vida, por meio da pesquisa, 
preservação e divulgação do 
patrimônio histórico e cultu-
ral dos setores de energia e 
de saneamento ambiental. 
Atuando em várias regiões 
do Estado de São Paulo por 
meio das unidades do Mu-
seu 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: @museudaener-
gia
YouTube: Museu da Energia
Site: https://www.energiae-
saneamento.org.br/

Sobre a Águas Piquete - 
Por meio de concessão plena 
com validade de 30 anos, a 
Águas Piquete assumiu os 
serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sani-
tário no município de Pique-
te/SP em 2010. A empresa 
atende a cerca de 13 mil 
pessoas e tem como objetivo 
universalizar o acesso da po-
pulação à água de qualidade 
e à coleta e tratamento de 
esgoto. Desde 2017, faz par-
te da Iguá Saneamento, com-
panhia que está presente em 

40 municípios brasileiros e 
que alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compromisso 
de ser a melhor empresa de 
saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Saneamen-
to: Companhia controlada 
pela IG4 Capital, a Iguá 
atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário por 
meio de concessões e parce-
rias público-privadas. Uma 
das principais empresas do 
setor no país, está presente 
em 39 municípios de seis es-
tados brasileiros – Alagoas, 
Mato Grosso, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, São Paulo 
e Paraná – com 18 opera-
ções que beneficiam cerca 
de 7,1 milhões de pessoas. 
A Iguá tem quatro pilares 
essenciais que orientam 
as ações socioambientais 
em todas as suas unidades, 
constituindo o planejamento 
estratégico SERR: Segurança 
hídrica; Eficiência na produ-
ção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta 
e tratamento de esgoto; e 
Respeito às pessoas. Signa-
tária da Rede Brasil do Pacto 
Global (iniciativa da Organi-
zação das Nações Unidas), a 
companhia assumiu publica-
mente o compromisso de ze-
rar as emissões de carbono 
até 2030. Em 2021, ganhou 
reconhecimento pela exce-
lência em gestão e serviços 
com o Prêmio Nacional de 
Qualidade no Saneamento 
(PNQS). No mesmo ano, 
foi eleita pelo quinto ano 
consecutivo uma ótima em-
presa para se trabalhar pela 
consultoria Great Place to 
Work (GPTW). Atualmente, 
emprega aproximadamente 
1,8 mil pessoas. O nome Iguá 
é uma referência direta ao 
universo em que atua: em 
tupi-guarani, “ig” quer dizer 
água. www.igua.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de 
Lorena/SP (SINTAEE-LORENA) – Edital de Convocação - Assembleia Geral 
Extraordinária - Pelo presente edital ficam convocados os associados, quites 
com suas obrigações estatutárias e com as deliberações das assembleias 
gerais, portanto em pleno gozo dos seus direitos sociais, sediados na base 
territorial desta entidade, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 26 de julho de 2022, às 9:00 horas, em primeira 
convocação e com a presença de obrigatória da maioria absoluta (metade 
mais um) dos associados em dia com suas obrigações estatutárias e, caso 
não seja atingido este quórum, a assembleia será realizada uma hora depois, 
com qualquer número de associados ou representados, em segunda e última 
convocação, na rua Tapuias nº88, Vila Hepacaré, na cidade de Lorena/SP, a 
fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: reforma do 
Estatuto Social. a) 

Hamilton Rosa Ferreira, Presidente.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2022.  
PROCESSO Nº 246/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PARA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO COM 
INTUITO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E TRÁFEGO NAS 
VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO-SP, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 27/07/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 27/07/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 27/07/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
15/07/2022. 
 

Cruzeiro, 14 de julho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 030/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 259/2022  
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E 
MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEAN NOS 
CUIDADOS DOS ANIMAIS ABRIGADOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.  
 
Abertura: 15/07/2022 – Sessão Pública: 27/07/2022 – 14h30min.  
 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 14 de julho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 15/2022 PROC. Nº 330/2022. 

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
MUNICIPAL DE EVENTOS, na Estrada Municipal Chiquito de Aquino, nº 135, Mondesir, 
Lorena, SP, a realizar-se às 09h30min do dia 04 de Agosto de 2022, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 
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
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 16/2022 PROC. Nº 332/2022. 

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PAÇO 
MUNICIPAL – SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS, a realizar-se às 09h30min do dia 
16 de Agosto de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados 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
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022 PROC. Nº 329/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 
CABECEIRAS/TABULEIRO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO QUATINGA, a realizar-se 
às 09h30min do dia 09 de Agosto de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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
CP n°. 01/2022 - Proc. nº. 94/2022

NOTA DE SUSPENSÃO DE 4ª SESSÃO
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade prestados 
por intermédio de agência de propaganda, por demanda, compreendendo o conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, 
a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão 
da execução externa e a compra de espaços e tempos publicitários para distribuição das 
peças ou campanhas junto aos veículos de divulgação.
Declaramos SUSPENSO a 4ª sessão que iria ocorrer dia 15 de julho de 2022 ás 09:30h 
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, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

Associação de Moradores e Amigos do Parque 
Mondesir

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO PARQUE MONDESIR, 
Bruno Castro e Silva Marcondes, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto em 
vigor, convoca todos os associados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA para eleição 
de nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
Art. 1º – A eleição dar-se-á por votação a ser realizada o dia 30/07/2022 às 15 h. nas 
dependências da ADEFIL, Rua Alferes P Lorena, 280, Parque Mondesir, Lorena SP
Art. 2º – Poderão votar e ser votados os membros efetivos aptos a voto, conforme 
estabelecido no Estatuto desta Associação.
Art. 3º – A votação se destina a eleger chapas completas e independentes para os cargos 
da Diretoria e do Conselho Fiscal.
Art. 4º – As inscrições das chapas serão feitas junto à atual secretária, a Srª Lilian Cortez, 
até o período de 30 (trinta) minutos antes do início da assembleia com homologação das 
chapas inscritas.
Art. 5º - Serão considerados eleitos os integrantes da Chapa que obtiver maior número de 
votos, seja para a Diretoria, seja para o Conselho Fiscal. Em caso de chapa única será 
procedida eleição por aclamação.
Art. 6º – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Diretoria e Conselho Fiscal 
em vigência.
Lorena, 14 de julho de 2022.

Associação de Moradores e Amigos do Parque Mondesir
Presidente em exercício
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Incidência com casos de contaminação por Covid-19 
afeta funcionamento da rede pública Saúde de Pinda
Unidades de saúde tiveram o atendimento afetado por casos de coronavírus entre os funcionários

A crescente de casos de 
Covid-19 tem afetado o funcio-
namento dos postos de saúde, 
em Pindamonhangaba. Nesta 
semana, o PSF (Programa 
Saúde da Família) do bairro 
Maricá teve o atendimento 
reduzido devido a contamina-
ção de funcionários. Ao me-
nos quatro funcionários com 
coronaírus foram afastados.
Segundo a Prefeitura, o PSF 
deve funcionar parcialmente 
até o retorno dos trabalha-
dores. Ainda nesta semana, 
a vacinação contra o vírus 
Influenza (gripe) precisou ser 
suspensa temporariamente.

Embora não tenha confirma-
do quais unidades, o Município 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba  

apontou que mais postos de 
saúde podem apresentar o 
atendimento parcial devido 
ao afastamento de servidores 
com coronavírus. Segundo 
um levantamento realizado 
ainda no início desta semana, 
19 trabalhadores estavam em 
isolamento domiciliar.

Assim como em toda RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
Pindamonhangaba observa 
uma crescente nas contami-
nações pela doença. Somente 
na primeira quinzena de junho 
foram identificadas mais de 
1,5 mil novas infecções em 
diferentes pontos nos bairros  
Água Preta, Alto Cardoso, An-
drade, Ouro Verde, Real Ville, 
Reserva dos Lagos, Santana, 
Santa Luzia, Vila Suíça, Village 
Esplendore e Jardim Carlota. 

Ao menos um óbito por foi 
registrado no município neste 
período. Anteriormente, a 
cidade havia comemorado o 
marco de ter ficado um mês 
sem registrar mortes pela 
Covid-19.

A secretaria de Saúde emitiu 
um alerta para que a popu-
lação busque unidades de 
saúde de referência em caso 
de sintomas gripais, como o 
Pronto Socorro Municipal, 
unidades de Pronto Atendi-
mento do Araretama e Moreira 
César, além da Unidade Mista 
do Cidade Nova. O foco está 
em testar, tratar a notificar 
os casos. Por outro lado, se o 
morador realizar o autoteste, 
a recomendação é buscar a 
unidade para que a notificação 
à Vigilância Epidemiológica 
seja efetuada.

O Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que sofre com sistema lotado após novos casos de Covid-19

Foto: Bruna Silva

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

A secretaria de Obras e Pla-
nejamento 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 Comerciários, 
Cidade Industrial e Santo An-
tônio. As empresas vencedoras 
têm até 15 dias para iniciar as 
obras.  

Reivindicação antiga dos 
moradores 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 próxi-
mo ao cruzamento da avenida 
com a rua Paraíba, logo após o 
fim do pavimento. Há oito anos 
no local, a operadora 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 garagem, 
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 nessa 
primeira leva de obras. Para o 
desenvolvimento do projeto, 
a avenida foi dividida em seis 
trechos. A metade é custeada 
por convênios estaduais e a 
outra, por federais.  

Enquanto os investimentos 
vinculados ao Estado já tiveram 
avanços, com a possibilidade 

Gabriel Mota  
Lorena 

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 pouqui-
nho”, afirmou a secretária de 
Obras e Planejamento Urbano 
de Lorena, Rosana Reis, que 
espera que avanços devem 
ocorrer ainda este ano para a 
liberação de recursos federais 
para o trecho em questão. 

Quanto ao convênio estadual, 
duas das três ordens de serviço 
já foram assinadas. A primeira 
contempla a área entre os 
cruzamentos com as ruas Pará 
e Tiradentes (R$288 mil de 
investimento). 

A segunda, entre as ruas Ti-
radentes e Maranhão (R$356 
mil), também envolve a im-
plantação de um sistema de 
drenagem entre as ruas Rio 
Grande do Norte e Alagoas. Já a 
terceira liberação, entre as ruas 
Maranhão e Paraíba (R$876 
mil), depende da conclusão da 
segunda etapa, pela complexi-
dade da reforma de drenagem. 

Sem intercorrências, Rosana 
Reis acredita que o serviço de 
pavimentação seja concluído 
em até sessenta dias, no primei-
ro 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 contemplado pelo 
governo federal, que segue sem 
obras, compreende 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



15 DE JULHO DE 2022 5



15 DE JULHO DE 20226



15 DE JULHO DE 2022 7



15 DE JULHO DE 20228

(1
2)

 9
91

48
-2

19
6


