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A Prefeitura de Aparecida re-
ceberá um aumento de efetivo 
para ampliar o policiamento. O 
prefeito Luiz Carlos de Siqueira, 
o Piriquito (PODE), solicitou 

junto à secretaria de Seguran-
ça do Estado e ao governador 
Rodrigo Garcia que o município 
passe a contar com mais poli-
ciais militares. De acordo com 

Aparecida tem 
aumento do 
efetivo da PM

Cruzeiro confirmou que 
divulgará no início de agosto 
a lista dos 150 candidatos que 
serão contemplados com bol-
sas de estudos na ESC (Escola 
Superior de Cruzeiro). Com 
um investimento municipal 
anual de R$ 1,74 milhão, a 
iniciativa tenta contribuir 
para que adultos de baixa 
renda conquistem o diploma 
universitário. O programa 
municipal de concessão de 
bolsas contou com a inscrição 
de cerca de trezentos candida-
tos até o domingo.

Cruzeiro 
avança em 
concessão a 
universitárias
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Silveiras projeta 
reajuste para
agentes da
Saúde municipal
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Potim aprova 
LDO e prevê 
R$ 80 milhões 
para 2023

Potim tem visto o orça-
mento ganhar recursos nos 
últimos anos por meio de 
emendas parlamentares ou 
convênios com o Estado de 
São Paulo. Neste mês, a Câ-
mara aprovou a LDO, que 
direciona recursos da LOA 
para setores públicos.
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A Prefeitura de Silveiras 
anunciou que pretende au-
mentar o salário dos agentes 
comunitários de Saúde. Se-
gundo o Executivo, o projeto 
de reajuste está em fase de 
elaboração.

Atuação da PM em Aparecida; Piriquito pede mais polícias no município

Foto: Marcelo A. dos Santos
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Prefeituras enviam 
cadastros de taxistas 
para benefício federal

O Governo Federal dá 
início no próximo dia 16 ao 
pagamento do auxílio para 
taxistas de todo o Brasil. 
Estão previstas seis parce-
las de R$ 1 mil até dezem-
bro. O chamado Benefício 

Emergencial aos Motoris-
tas de Táxis-Bem-Taxista 
será pago aos profissionais 
para compensar os efeitos 
do aumento no preço dos 
combustíveis.
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Guaratinguetá recebe 
R$ 1 milhão do Estado 
para cirurgias eletivas 

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá vai reduzir a 
fila de cirurgias eletivas na 
cidade, a partir do mês de 
agosto. A Prefeitura recebeu 
do Governo do Estado, por 
meio de pedido apresentado 
pelo vereador Fabrício Dias 
(MDB), uma verba de R$ 1 

milhão para a área. Segundo 
o vereador, o repasse da verba 
feito na terça-feira (26) garan-
tiu uma retomada gradual dos 
atendimentos para a secreta-
ria. “Agora, a Saúde pode dar 
andamento às cirurgias.
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o chefe do Executivo, Aparecida 
tinha 36 policiais para atender 
também Potim, Roseira e duas 
penitenciárias.

Comércio de Aparecida 
comemora aumento de 50%
nas vendas no último mês

Os comerciantes de Apare-
cida estão animados com a 
volta dos romeiros à cidade e o 
aumento nas vendas em julho. 
A expectativa do setor para o 
mês de alta de 20% acabou 
sendo superada. “Nós pode-
mos dizer que as vendas tive-
ram alta de aproximadamente 
50%”, comemorou a presiden-
te da Associação Comercial de 
Aparecida, Paloma Radwanski. 

Para a comerciante, a alta no 
movimento e, consequente-
mente, nas vendas, pode ser 
explicada pela visita de gran-
des romarias. “Nós recebemos 
algumas romarias grandes e 
também (os) eventos romaria 
Vicentinos, Campanha dos 
Devotos e o Congresso da 
Renovação Carismática, além 
das férias escolares”.
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Região chega 
a 214 mortes 
como a mais 
violenta do ano

Mantendo a sina da última 
década, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) se 
manteve no primeiro semes-
tre deste ano como a região 
mais violenta do interior de 
São Paulo.

Guaratinguetá retoma Festival 
de Inverno neste fim de semana

Guaratinguetá retoma nes-
te ano a segunda edição do 
Festival de Inverno da cidade. 
O evento promete variedade 
musical, com apresentações 
de artistas da região e opções 

gastronômicas diversificadas 
neste fim de semana. O fes-
tival será realizado na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
no Centro. 
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Lorena reajusta salários 
e benefícios de agentes 
por novo piso da Saúde
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Em retomada, Caraguatatuba 
anuncia mais de setenta 
novos eventos até dezembro

Em plena retomada dos 
eventos, Caraguatatuba anun-
ciou a sequência de um ca-
lendário com mais de setenta 
festividades até dezembro 
deste ano. As atrações marcam 
o recomeço das celebrações 
após o período mais intenso 
da pandemia da Covid-19. Com 

o lema “Feliz Em Te Ver o Ano 
Todo”, a programação con-
templa eventos mensais, entre 
atividades culturais, gastronô-
micas e esportivas, com foco 
em trazer mais turistas para a 
cidade litorânea e movimentar 
a economia local.
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Prefeito vê estatísticas do Estado fora da realidade

Ponto de táxi no Centro de Lorena; categoria recebe benefício federal

Foto: Arquivo Atos

Comércio de Aparecida em crescimento; cidade comemora aumento nas vendas com romarias e férias

Os agentes comunitários de 
saúde de Lorena já estão com 
os vencimentos equiparados 
ao piso nacional da categoria. 
A adequação foi aprovada, por 
unanimidade, durante sessão 
acompanhada por um grupo 
de profissionais da rede mu-
nicipal. O projeto de reajuste, 
enviado pela Prefeitura, adotou 

o pagamento retroativo a maio. 
Pela proposta, os agentes pas-
saram a ganhar dois salários 
mínimos, passando de R$1.550 
para R$ 2.424. Também foram 
aprovados o reajuste da cesta 
básica para R$ 181 e o aumen-
to da insalubridade de R$ 310 
para R$ 484.
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Política a conta-gotas...
Por trás das portas

E pelo andar da carruagem, o 
vereador Marcio Almeida poderá 
presidir a Câmara de Guaratin-
guetá no próximo biênio, segundo 

informações co-
lhidas ‘por trás 
das portas’ do 
gabinete mais 
importante do 
Palácio de Vi-
dro,  na Chá-
caras  Sel les . 
Disseram ainda 
que por mais 

que tenham outros pretendentes, 
até o ‘pessoal da toga’ acredita que 
Almeida tem o perfil necessário para 
representar o Legislativo.

Boa oportunidade
A visita do pré-candidato ao 

governo de São Paulo, Tarcísio 
de Freitas, na Canção Nova, dias 
atrás, foi a oportunidade que o 
prefeito Antonio Mineiro precisava 
para reivindicar ao ex-ministro da 
Infraestrutura um empenho junto 
ao Governo Federal para acelerar o 
repasse financeiro – já aprovado e 
liberado – para início das obras de 
revitalização da histórica Estação 
Ferroviária de Cachoeira Paulista.

Contra o tempo
Correu como rastilho de pólvora, 

pelas rodas políticas de Aparecida, 
que o presidente da Câmara Gú 
Castro trabalha mais rápido no co-
mando da mesa administrativa e que 
os vereadores 
nas comissões 
da Casa. Dis-
seram que, na 
semana passada, 
Castro chegou a 
chamar a aten-
ção dos colegas 
e teve de sus-
pender a sessão 
no momento de votar um projeto 
(mais de 10 minutos), para aguardar 
o parecer técnico em determinado 
assunto de relevância para cidade 
que demandava agilidade.

Seguindo o regimento
Parece que os vereadores de 

Aparecida esfriaram a proposta de 
antecipar a escolha do próximo 
presidente da Câmara. Pelo andar da 
carruagem, o assunto deverá entrar 
em pauta apenas no prazo regimen-
tal, ou seja, em dezembro deste 
ano. Rola pelos gabinetes a possi-
bilidade remota de uma proposta de 
reeleição, e talvez, a ampliação do 
mandato para biênio.

Fechando com chaves...
... de ouro O vereador Jair Pin-

tor teve a iniciativa que todos os 
colegas de Câmara gostariam de 
ter tido. Ele apresentou um projeto 

que denomina a 
futura Unidade 
Básica de Saúde, 
da Vila Passos, 
de Dr. Paulo Ce-
sar Neme – em 
homenagem ao 
médico e ex-pre-
feito de Lorena, 

que deixou sua marca positiva na 
cidade. O projeto foi aprovado por 
unanimidade, com exceção do voto 
de Elcinho Vieira, por ausência em 
plenário.

Letra & melodia
É voz corrente em Guaratinguetá 

que o prefeito Marcus Soliva não de-
monstra ansiedade em definir nomes 
para sucessão, talvez porque tenha 
‘uma carta especial na manga’. Se-
gundo os bem informados, Soliva 
reúne em seu estafe vários talentos 
e, entre eles, ‘UM’ na medida certa 
para dar prosseguimento em seus 
projetos futuros de desenvolvi-
mento da cidade. Falam também 

A ELEIÇÃO DO ÓDIO, 
RAIVA E DO MEDO

Na sociedade criou-se um hábito de 
afirmar que a próxima eleição será 
diferente da anterior.
Não fugindo a regra esta eleição será 
diferente.
As causas que diferenciam esta 
eleição são várias.
A primeira que chama a atenção: 
teremos mais eleitores que a popu-
lação de alguns países da América 
Latina, comparativamente, em al-
guns o dobro ou quatro vezes mais 
eleitores que habitantes.
Uma quantidade respeitável de 
eleitores, mais ou menos uns 15%, 
nasceram depois da década de 1970, 
não viveram as crises políticas, 
econômicas e sociais mais agudas 
do país, como a ditadura, a luta pela 
democratização, a elaboração da 
Constituição, a hiperinflação e pre-
senciaram apenas um impeachment.
Nasceram num país em que o cresci-
mento econômico não chegou a 1%.
Outro aspecto interessante e descon-
certante, os dois candidatos, com 
chances de eleição, acumulam uma 
rejeição considerável.

Os dois candidatos, com maior 
intenção de votos, já foram presi-
dentes!
A popularidade dos candidatos só 
se apresenta nas pesquisas pois, não 
saem às ruas ou, fortemente protegi-
dos, onde os organismos de polícia 
asseguram a integridade física dos 
candidatos.
Com certeza, dá para afirmar que se 
trata de um pleito diferente!
Com um eleitorado novo “ansioso” 
e um eleitorado velho “com medo” 
vamos para um pleito onde os dois 
candidatos com maior intenção de 
votos não apresentam os seus planos 
de governo.
O candidato Lula vai passar à limpo 
os seus programas anteriores, elimi-
nar com a fome e aumentar o impos-
to sobre os ricos, fazer uma aliança 
nacional e “nunca neste país”.
Um discurso “do mesmo”, sem con-
sistência e propostas, num cenário 
onde o Brasil tinha toda a chance de 
crescer e hoje se encontra entre os 
países mais pobres do mundo.
Quarenta anos atrás o nosso país 
era rico comparativamente à China, 
Coréia do Sul e a Índia e outros, 
atualmente, perdemos a corrida do 
enriquecimento.
No bloco dos BRICS (Brasil, Rús-
sia, China e África do Sul) estamos 

ao lado da África do Sul.
O cenário institucional atual é o dos 
mais preocupantes, pois o presidente 
Bolsonaro não aceitará a derrota, 
afirmará que a urna foi fraudada e 
que o Supremos Tribunal Federal 
não é o povo (?).
O presidente dissemina um preocu-
pante antecedente político e institu-
cional onde a violência pode eclodir 
em nome do ódio e raiva pela perda 
das eleições.
Está conclamando a população para 
o dia 7 de setembro o “último” para 
o povo sair às ruas.
Incompreensível e preocupante.
É a senha para o golpe?
E o projeto para o país crescer, gerar 
renda e eliminar a fome?
Em nenhuma campanha política, 
democrática, dos últimos anos no 
país, se preocupou em recuperar as 
nossas instituições para o governo 
melhorar a economia.
Se a sociedade clama pelo bem-estar 
temos que pensar em recuperar as 
nossas instituições.
Que clima de eleições viveremos?
O medo!
Os ataques a democracia e as cons-
tantes modificações na Constituição 

Federal, de forma eleitoreira, abalam 
a confiança dos agentes econômicos 
e afastam os investidores, a insegu-
rança jurídica.
A necessidade de restabelecermos 
um sistema político eficiente, res-
peitar a democracia e equacionar a 
questão fiscal.
A necessidade do restabelecimento 
desta construção institucional e civi-
lizatória, pois perdemos a capacida-
de de organizar a sociedade, as rela-
ções jurídicas e o restabelecimento 
dos princípios constitucionais.
A reconstrução dos pilares fiscais 
como prioridade, com atos de aus-
teridade, disciplina, regras claras 
para resolver a questão das causas da 
inflação com o costumeiro aumento 
da taxa de juros.
Além da questão fiscal precisamos 
avançar na agenda da produtividade 
da economia com a reforma tributá-
ria e administrativa.
Os candidatos com maior intenção 
de votos não apresentaram um pro-
grama, um plano de governo que 
contemple estas mudanças.
Corremos o risco de na próxima 
eleição estarmos discutindo o mes-
mo.
Será uma eleição de ódio, raiva e 
medo. 
Não deveria ser!

Será uma
eleição de ódio,
raiva e medo.

 “O BRASIL NÃO É 
PARA AMADORES”.

Tom Jobim

que ele nem precisa buscar fora da 
administração uma composição da 
majoritária, porque entre o elenco 
do segundo escalão, tem um outro 
‘perfeito’ para vice. Em resumo, um 
direto e reto, capacitado e na altura 
da indicação, e um outro, ‘pau pra 
toda obra’ e com habilidade política 
de sobra. Ou seja, dá pra fazer letra 
e melodia...

Kombi nos bairros
Foi-se o tempo que uma Kombi 

circulando pelas ruas da cidade sig-
nificava alguém vendendo alguma 
coisa. Pelo menos em Pindamonhan-
gaba, quando o 
vereador Nor-
bertinho Moraes 
visita os bairros 
com sua ‘kom-
bosa’, é sinal 
que os pedidos 
e reclamações 
da população 
vão chegar ao 
governo municipal. Tem gente, ou 
melhor, alguns vereadores com os 
‘cotovelos doloridos’ pelo sucesso 
que Norbertinho tem feito com seu 
outdoor móvel, na periferia e, prin-
cipalmente, na zona rural.

Oportunidade
As postagens do vereador Mar-

celo da Santa Casa nas redes sociais, 
batalhando verbas para Guará, já 
começaram a impressionar o mercado 
político já que, em comparação aos 
demais componentes da Câmara, com 
certeza se destaca. Pegou muito bem 
o vereador procurar a Regional de 
Saúde atrás de recursos para melhorar 
as condições do setor de queimados 
da Santa Casa. Semana passada, além 
de Marco Bertaioli, o deputado Rafa 
Zimbaldi também caiu em sua teia. 
Vem emendas pela frente.

Fazendo a festa
Se festa é atração cultural de 

público em Guaratinguetá e, conse-
quentemente, dos políticos atrás dos 
votos, imaginem o efeito de popu-
laridade em quem organiza e monta 
essas atrações! Com aproximada-
mente 225 fes-
tas cadastradas 
no calendário 
da Prefeitura, o 
subsecretário de 
Turismo, João 
Pita, está feito 
‘pinto no lixo’, 
com tanta gen-
te e promotores 
buscando o apoio da Secretaria de 
Turismo para os mais variados esti-
los e tipos de festividades. O bom é 
que Pita é fiel ao grupo do prefeito, 
e como diz o sertanejo, “cisca pra 
dentro”, caso contrário, seguiria 
carreira solo para Prefeitura na pla-
centa de Marcus Soliva. Perguntem 
ao Agenor!!!

Faltam nomes, sobra...
Parece que as nomeações do 

Antonio Wilians para o Desenvol-
vimento Econômico e Jair Salles 
para Agricultura da Prefeitura de 
Lorena, deixaram claro ao Sylvinho 

Ballerini que é possível acertar a 
Casa com algumas substituições. 
Secretarias ainda polêmicas como 
Saúde, Desenvolvimento Social ‘e 
aquela’ que somando a quilometra-
gem do que se paga de aluguel – dá 
pra dar duas voltas ao entorno do 
Planeta Terra – ainda são gritantes 
na patuleia política. Pelo menos isso 
é o que se ouve na feira do Bairro 
da Cruz e pelas esquinas da cidade.

Portfólio eleitoral
O prefeito Guilherme deixou 

claro sua tranquilidade em garantir 
a continuidade de seus projetos para 
Silveiras, porque reúne em seu gru-
po nomes, que acima de tudo, não 
devem nada à Justiça. Em uma lista 
curta, porém, objetiva, Guilherme 
mencionou os 
mais conheci-
dos, a partir de 
seu vice, Ma-
theus Mota, de 
seu ‘faz-tudo’ 
Zé Ritinha, dos 
vereadores Pe-
dro Paulo, Sid-
nei Ferreira, 
Neuza Menegon e mais três nomes 
que mantém em segredo. Isso, caso 
precise acionar nomes que dariam 
pra montar duas majoritárias e fazer 
as nove vagas na futura Câmara. 
Detalhe, com a administração che-
gando a 92% de aprovação, dá pra 
tudo isso e muito mais, para tristeza 
da motolândia...

Marcando a história
O prefeito Marcus Soliva levou 

‘muitas pedradas’ da oposição para 
chegar no pódio com uma cidade 
em franco desenvolvimento tecno-
lógico, sem perder sua característica 
cultural. Claro que a patuleia política 
‘chia’, mas ele tem legitimidade 

para dizer que 
Guaratinguetá 
é um município 
no Vale Históri-
co e ao mesmo 
tempo inserido 
no Vale Tecno-
lógico. A prova 
disso, ele mes-
mo relata em 

suas postagens nas redes sociais: 
Basf, AGC, Danfoss, Serramar, Hi-
maflex, Imerys, Termosinter, Selecta, 
Estilopack, Tekno Kroma e Montik! 
Precisa falar mais alguma coisa?

Não convidem para...
... a mesma picanha os vereadores 

de Guará Pedro Sannini, Marcelo da 
Santa Casa e Márcio Almeida com a 
pop star Dani Dias, principalmente se o 
assunto for a paternidade da nova UPA. 
Nem mesmo se o parteiro, ops, o chur-
rasqueiro for o prefeito Marcus Soliva. 
Afinal, bastou uma oportunidade, ou 
melhor, um microfone...

Incompatíveis
Ainda sobre Aparecida, o segundo 

lugar nas últimas eleições, João Vicen-
te, não descarta a possibilidade de tentar 
novamente a Prefeitura, aprOveitando 
que a sorte política não anda de bem 
com o prefeito Luiz Carlos – o Piriquito.

Norbertinho

Marcio Almeida

Gu Castro

João Pita

Cresce dia a dia o pessoal que está calçando botas para as eleições de 2 de 
outubro, quer dizer, o contingente de apoiadores do candidato a deputado estadual 
Neto Bota, que está subindo do Litoral Norte para alcançar os eleitores dos Vales 
da Fé e Histórico. Pelo que se percebe, tem uma gama de candidatos a deputado 
federal querendo usufruir das intenções de votos que vem se afeiçoando a ele 
na região. 

Vamos de bota!!!

Neto Bota, prefeito de Caraguá Aguilar Junior e vereadores apoiando evento de pré-campanha

Guilherme Carvalho

Marcus Soliva

Jair Pintor



30 DE JULHO DE 2022 3

Piquete descarta avanço da Covid-19 após Expoterra
Prefeitura afirma que não houve aumento de infectados; cidade não tem pacientes internados com a doença

Após duas semanas de in-
tenso monitoramento, a Pre-
feitura de Piquete anunciou 
na segunda-feira (25) que 
não registrou um aumento de 
casos de Covid-19 após a Ex-
poterra Piquetão 2022. Com 
atrações musicais de peso, o 
evento atraiu no início deste 
mês milhares de turistas e 

Da Redação
Piquete

causou aglomerações, fatores 
que poderiam ter contribuído 
para o avanço da doença na 
cidade.

Em nota publicada na pá-
gina oficial da Prefeitura 
na rede social Facebook, a 
secretaria de Saúde informou 
que até a última segunda-feira 
(25) não havia nenhum pa-
ciente internado por Covid-19 
na cidade. Segundo o mais re-
cente boletim epidemiológico 
divulgado no site da Prefeitu-

ra, a situação se mantém até a 
noite desta quinta-feira (28). 

De acordo com a secretaria 
de Saúde, havia uma preocu-
pação em relação a um pos-
sível crescimento do número 
de moradores infectados 
após a Expoterra, realizada 
entre os últimos dias 7 e 10. 
Porém, um intenso trabalho 
de monitoramento promovi-
do entre os últimos dias 11 e 
25, no Pronto Atendimento e 
unidades de saúde, apontou 

Foto: Divulgação Esefic

Cruzeiro avança em processo de 
concessão de bolsas universitárias 
Cerca de trezentos inscritos concorrem a 150 vagas disponibilizadas pelo Município; 
ação tenta impulsionar formação acadêmica e reequilíbrio financeiro de autarquia

A Prefeitura de Cruzeiro 
confirmou, na segunda-feira 
(25), que divulgará no início de 
agosto a lista dos 150 candi-
datos que serão contemplados 
com bolsas de estudos na ESC 
(Escola Superior de Cruzeiro). 
Com um investimento munici-
pal anual de R$ 1,74 milhão, 
a iniciativa tenta contribuir 
para que adultos de baixa 
renda conquistem o diploma 
universitário.  

Com o edital publicado no 
último dia 20, o programa 
municipal de concessão de bol-
sas contou com a inscrição de 
cerca de trezentos candidatos 
até o domingo (24). Segundo 
o Executivo, os concorrentes 
que acertaram ao menos 40% 
das questões do vestibular do 
segundo semestre da ESC de-
verão entregar até o próximo 
dia 4 uma extensa relação de 
documentos pessoais e fami-
liares, que pode ser conferida 
no edital disponível no site 

Lucas Barbosa 
Cruzeiro 

escesefic.com.br. 
Simultaneamente ao pro-

cesso de checagem da do-
cumentação dos inscritos, a 
Prefeitura os convocará para 
a fase de entrevistas com uma 

comissão avaliadora. A lista 
dos vencedores será divulgada 
pela atual gestão municipal no 
próximo dia 8. 

Aprovado pela Câmara em 
27 de junho, o projeto do 

Executivo determina que as 
150 bolsas se dividam pelos 
cursos de educação física (25 
vagas no período noturno e 
25 no matutino), enfermagem 
(cinquenta vagas no período 

noturno) e fisioterapia (cin-
quenta vagas no período 
noturno). 

O procedimento de escolha 
dos ganhadores seguirá uma 
série de critérios de pontuação 

Silveiras foca
salários de 
funcionários
da Saúde

A Prefeitura de Silveiras 
deu início ao trabalho de 
adaptação aos salários de 
funcionários da rede mu-
nicipal de Saúde ao piso 
nacional, e anunciou que 
pretende aumentar o salário 
dos agentes comunitários de 
Saúde. Segundo o Executivo, 
o projeto de reajuste está em 
fase de elaboração. 

Por meio de uma nota pu-
blicada em seu perfil oficial 
na rede social Facebook, o 
prefeito de Silveiras, Gui-
lherme Carvalho (PSDB), 
revelou que em breve enca-
minhará à Câmara a propos-
ta que aumentará para dois 
salários mínimos (R$2.424) 
a remuneração dos profis-
sionais. Além de valorizar 
o trabalho prestado pelos 
servidores, a medida busca 
atender a uma emenda 
federal baixada em 5 de 
maio, que estabelece o novo 
piso salarial aos agentes 
comunitários de saúde de 
todo o país. 

De acordo com Carvalho, 
já foi concluído o estudo de 
impacto financeiro que será 
gerado ao cofre municipal 
pela adequação salarial. A 
expectativa da atual gestão 
é que a elaboração do pro-
jeto seja concluída até esta 
semana e, na sequência, 
encaminhada para a votação 
na Câmara.

Da Redação 
Silveiras 

Lorena reajusta salários e benefícios dos agentes de Saúde

Câmara aprova LDO de Potim que prevê 
orçamento em R$ 80 milhões para 2023 

Os agentes comunitários de 
saúde de Lorena já estão com 
os vencimentos equiparados 
ao piso nacional da categoria. 

Da Redação
Lorena   

A adequação foi aprovada, 
por unanimidade, pela Câ-
mara na segunda-feira (25), 
durante sessão acompanhada 
por um grupo de profissionais 
da rede municipal.

O projeto de reajuste, envia-
do pela Prefeitura, adotou o 

pagamento retroativo ao mês 
de maio.

Pela proposta aprovada, os 
agentes passaram a ganhar 
dois salários mínimos, passan-
do de R$1.550 para R$ 2.424. 
Também foram aprovados 
o reajuste da cesta básica 
para R$ 181 e o aumento da 
insalubridade de R$ 310 para 
R$484. Com os novos valores, 
o total de vencimentos passou 
de R$2.490 para R$ 3,8 mil.

Segundo o presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD), a categoria também 
ganhou direito a licença 
prêmio, faltas abonadas, 
quinquênio e licença-prêmio 
por assiduidade.

Com aval do Legislativo para direcionamento de recursos, orçamento anual 
segue em elaboração; Município projeta reestruturação de atendimento 

estabelecida pelo edital. En-
quanto os moradores de Cru-
zeiro terão direito a dez pontos 
na disputa, os candidatos de 
cidades vizinhas (Cachoeira 
Paulista, Lavrinhas, Silveiras 
e Passa Quatro-MG) receberão 
cinco pontos, e os de outros 
municípios, três pontos. Os 
outros dois principais parâ-
metros são a comprovação 
de baixa renda familiar (dez 
pontos) e apresentação do 
número de inscrição em pro-
grama social destinado para 
famílias carentes (dez pontos).   

Além de destacar que a 
iniciativa municipal busca 
ajudar homens e mulheres de 
baixa renda a terem acesso ao 
ensino superior, o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Luiz Gustavo 
Rodrigues, revelou que outro 
objetivo da ação é dar suporte 
financeiro à autarquia, que 
vem enfrentando dificuldades 
financeiras. “O pagamento das 
bolsas auxiliará no fluxo de 
caixa da instituição, na garan-
tia da presença de alunos no 
campus e na consolidação dos 
cursos. Além de incentivar a 
formação acadêmica profissio-
nal, esse processo irá impactar 
diretamente no desenvolvi-
mento institucional da ESC, 
já que os bolsistas poderão 
atuar em unidades do muni-
cípio prestando serviços para 
a comunidade (estágio), sejam 
em atividades esportivas ou 
mesmo em atendimentos em 
unidades de saúde, respeitan-
do sempre as normas legais 
de cada curso”.

Campus da Escola Superior de Cruzeiro, que abriu as portas para ação da Prefeitura; parceria entre Executivo e Legislativo oferecem 150 bolsas

que a situação não se agravou. 
O boletim epidemiológico 

divulgado na última segunda-
-feira revelou que o município 
possuía 16 casos ativos, sendo 
que todos apresentavam ape-
nas sintomas leves. Além de 
revelar que o quadro segue 
o mesmo até a tarde desta 
quinta-feira, o mais recente 
informe atesta que a cida-
de contabiliza, do início da 
pandemia até o momento, 
3.196 casos confirmados, 

52 mortes e 3.128 pacientes 
recuperados. 

O Jornal Atos solicitou à 
secretaria de Saúde mais 
informações sobre o trabalho 
de monitoramento e sobre 
o número de casos ativos 
de Covid-19 que Piquete 
registrava até o último dia 
6, véspera da Expoterra, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.  

Preocupação – Dados di-

vulgados pelas secretarias 
de Saúde da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) na úl-
tima sexta-feira (21) revelam 
que a área registrou quatro 
novas mortes causadas pela 
Covid-19 na semana anterior. 
Duas das vítimas fatais, que 
não tiveram seus sexos e 
idades divulgadas, eram mo-
radoras de Caraguatatuba, e 
outros dois óbitos ocorreram 
em Cruzeiro e Lorena.

Potim tem visto o orça-
mento ganhar recursos nos 
últimos anos, seja por meio 
de emendas parlamentares 
ou convênios assinados com 
o Governo do Estado de São 
Paulo. Neste mês, a Câmara 
aprovou a LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias), que 
direciona os recursos da LOA 
(Lei de Orçamento Anual) 
para os setores públicos. 
Ainda que a LOA permaneça 
sendo elaborada, a expecta-

Da Redação 
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tiva é de orçamento recorde 
para 2023. 

Estima-se que a lei de 2023 
preveja um orçamento na 
casa de R$ 80 milhões. A 
LOA só é encaminhada ao 
Legislativo próximo ao fim 
do ano corrente. Antes disso 
os vereadores aprovaram a 
distribuição, em percentuais, 
dos recursos públicos para o 
ano seguinte através da LDO. 

Entre os investimentos, a 
construção da nova sede da 
Prefeitura. O Município paga 
anualmente cerca de R$500 
mil para alugar prédios utili-
zados como a sede do Execu-

tivo, secretarias municipais, 
assessorias e outros locais de 
atendimento público. Com a 
nova sede, a Prefeitura con-
centrará no mesmo espaço 
todas as repartições, asses-
sorias e secretarias, além do 
Conselho Tutelar e Procon. 
A construção terá apoio da 
Caixa Econômica Federal 
por meio do Finisa (Finan-
ciamento a Infraestrutura e 
Saneamento), que já liberou 
R$ 5 milhões para o investi-
mento. A Prefeitura pagará 
o empréstimo por dez anos, 
com dois anos de carência, 
devolvendo cerca de R$ 7,5 

milhões ao banco. A empresa 
responsável pela construção 
do prédio será conhecida após 
processo licitatório elaborado 
pela administração municipal. 

Com a previsão de orça-
mento mais amplo, Potim 
trabalha com a possibilidade 
de ampliar os investimentos 
na infraestrutura urbana. A 
prefeita Erica Soler (PL) fir-
mou convênio em 2019 para 
pavimentar diversas vias da 
cidade, com R$ 6,5 milhões 
do Finisa. O recurso foi em-
pregado nessas melhorias 
em bairros que sofriam com 
falta de infraestrutura ade-

quada. Mais recentemente, o 
Executivo instalou um sistema 
de drenagem no bairro Vista 
Alegre, com investimento de 
quase R$ 2,1 milhões. Metade 
do recurso é do tesouro mu-
nicipal e a outra metade é de 
um convênio com o Governo 
de São Paulo. 

Potim também assinou com 
o grupo Terracom Saneamen-
to o contrato de concessão do 
fornecimento e tratamento de 
água para os quase trinta mil 
habitantes, numa PPP (Par-
ceria Público-Privada) com a 
Águas de Potim, responsável 
pelos serviços pelos próximos 
35 anos. 

Para 2021 foi estima-
da uma receita de R$ 57 
milhões. O Município já 
superou a estimativa e tem 
realizado apresentação de 
emendas complementares 
ao orçamento vigente. O 
orçamento de 2022 está 
próximo dos R$ 65 milhões.

Agentes da saúde recebem aumento para adequação ao piso da área

Foto: Reprodução
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Aparecida recebe promessa para o 
aumento do efetivo da Polícia Militar
Cidade tem alta nos roubos e furtos, mas prefeito vê estatísticas do Estado fora da real

A Prefeitura de Aparecida 
receberá um aumento de 
efetivo para ampliar o policia-
mento. O prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, o Piriquito (PODE), 
solicitou junto à secretaria de 
Segurança do Estado e ao go-
vernador Rodrigo Garcia que o 
município passe a contar com 
mais policiais militares.

De acordo com o chefe do 
Executivo, Aparecida tinha 36 
policiais para atender também 
Potim, Roseira e duas peniten-
ciárias. “Esse efetivo é muito 

Andréa Moroni 
Aparecida 

pequeno, por isso eu fui até o 
Governo do Estado pedir esse 
aumento de efetivo”.

O prefeito explicou que a 
estatística com que a Polícia 
Militar trabalha sobre roubos 
e furtos não pode ser aplicada 
à cidade, já que os números 
seriam ainda maiores. “Nós 
tivemos sim aumento nos 
furtos, mas o romeiro acaba 
não registrando a ocorrência 
na polícia e daí não aparece na 
estatística”.

A cidade já recebeu três 
guarnições da PM para me-
lhorar o patrulhamento. A 
partir desta semana começa a 
atuar a cavalaria. “Já é possível Atuação da Polícia Militar em Aparecida; prefeito Piriquito pede mais polícias para segurança do município

Foto: Marcelo A dos Santos

ver viaturas nas entradas da 
cidade e no policiamento, mas 
ainda estamos esperando mais 
homens e viaturas”, contou 
Piriquito.

COI – A Prefeitura está insta-
lando na cidade o COI (Centro 
de Operações Integradas) para 
o monitoramento por meio de 
câmeras. “A base do COI será 
na Guarda Municipal e tere-
mos um posto também na pra-
ça Nossa Senhora Aparecida, 
no Centro, para coibir a ação 
dos malhadores de fitinhas e 
os furtos”, explicou o prefeito.

Operação Padroeira – Na 
quarta-feira será realizada 
na Prefeitura a reunião para 
a organização da Operação 
Padroeira, em preparação 
para a festa de Nossa Senhora 
Aparecida, em outubro.

Participam da reunião os 
comandos das policias Ro-
doviária Federal, Militar e 
secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado. A Operação 
Padroeira começa ainda no 
mês de agosto.

Alta de casos de violência contra 
mulheres preocupa Ubatuba 
Cerca de oito denúncias por dia são registradas pela Polícia Civil na cidade 
litorânea; índices no Brasil também apontam para momento assustador 

A Prefeitura de Ubatuba emi-
tiu, na última semana, um aler-
ta sobre o aumento dos casos 
de violência contra mulheres. 
Um levantamento feito pela Po-
lícia Civil constatou que cerca 
de oito denúncias de violência 
de gênero são registradas dia-
riamente no município, além 
dos casos envolvendo crianças 
e adolescentes.

Segundo dados da SSP (se-
cretaria de Segurança Pública), 
até maio de 2022, Ubatuba 
registrou 17 casos de estupro, 
14 destes envolvendo vulnerá-
veis. Este número é 54% maior 
do que o índice registrado 
até o mesmo período no ano 
passado (11 casos), somente 
ficando atrás dos registros de 
2020, que se apresentam 10% 
maiores (19 casos). 

Mesmo que, até o mês de 
maio, o número de casos re-
gistrados em 2021 seja menor 
que em 2020, em âmbito geral 
o levantamento aponta um 
crescimento entre os dois anos, 
subindo de 660 para 667. 

Este cenário também se 
estende em nível nacional e 

Jessica Alves 
Ubatuba  

estadual. De acordo com o 
Cronômetro da Violência, que 
contabiliza os dados coletados 
no relatório Violência contra 
Mulheres, elaborado para o 
anuário do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, o país 
registrou 56.098 estupros en-
volvendo mulheres (incluindo 
vulneráveis) em 2021.

Os dados representam um 
aumento de 3,7% em relação 
ao ano anterior e uma média 
de estupros de meninas ou 
mulheres a cada dez minutos. 
Se olharmos para o cenário 
estadual, somente em maio 
de 2022 São Paulo registrou 
1.043 casos de estupro consu-
mado (816 deles envolvendo 
vulneráveis) e 12 casos de 
feminicídio.

Denuncie – Frente ao cená-
rio alarmante, o secretário de 
Assistência Social de Ubatuba, 
Anderson Paiva comentou, 
em nota, que o Município luta 
cotidianamente para diminuir 
estes índices, e ressaltou as al-
ternativas públicas disponíveis 
para denúncia de agressores e 
acolhimento das vítimas. 

Em Ubatuba, os canais de 
atendimento em funciona-
mento são a delegacia de 
Polícia Civil (12 3832-1297), 

Denúncias têm estampado realidade da violência contra mulheres

Foto: Foto: Reprodução

Com 214 assassinatos, 
região é a mais violenta 
do interior paulista
no primeiro semestre

Mantendo a sina da últi-
ma década, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
se manteve no primeiro 
semestre deste ano como 
a região mais violenta do 
interior de São Paulo. Um 
levantamento divulgado 
pelo Estado, na última se-
gunda-feira (25), revelou 
que a área registrou um 
aumento de 29% no número 
de vítimas de assassinato 
em comparação ao mesmo 
período de 2021. 

De acordo com dados da 
secretaria de Segurança 
Pública do Estado, entre 
janeiro e junho, a região 
teve 214 moradores mortos 
violentamente. Entre eles, 
208 vítimas de homicídio 
doloso (quando existe a 
intenção de matar) e seis de 
latrocínio (roubo seguido de 
morte). O montante supera 
em 49 casos o registrado na 
mesma época do ano passa-
do, que foi de 165, sendo 
159 homicídios dolosos e 
seis latrocínios. 

O número total coloca a 
RMVale isoladamente como 
a área mais violenta do inte-
rior, com 182 assassinatos 
a mais do que a segunda 
colocada, Ribeirão Preto, 
que teve 132 registros. As 
demais regiões são Campi-
nas (129), Piracicaba (123), 
Santos (90), Sorocaba (81), 
São José do Rio Preto (57), 
Bauru (49), Araçatuba (35) 
e Presidente Prudente (30). 

Com 27 execuções, São 
José dos Campos, maior e 
mais populosa cidade da 
RMVale, liderou o ranking 
da morte do primeiro se-
mestre deste ano. Dividindo 
a vice-liderança aparecem 
Pindamonhangaba e Tauba-
té, com 21 vítimas cada. 

Causando preocupação 
na população de Pinda-
monhangaba, o município 
teve um aumento de 50% 
de assassinatos, já que no 
mesmo período de 2021 
houve 14 casos. A ocorrên-
cia de maior repercussão 
midiática ocorreu na cidade 
em 20 de maio, quando a es-
tudante Juliana Fernandes 
Cândido, que tinha 19 anos, 
foi executada a tiros pelo 
ex-namorado na saída do 
Colégio Tableau, no bairro 
Maria Áurea. Na ocasião, o 
pai da vítima, que a aguar-
dava no interior do carro, 

Da Redação
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delegacia de Defesa da Mulher 
(12 3832-5260), Ministério 
Público/Promotorias de Justiça 
(12 3832-6013), Defensoria 
Pública/OAB (12 3832-4767), 
Conselho Tutelar (12 3832-
4186) e Guarda Municipal 
(153). Divisões de acolhimento, 

orientação e acompanhamento 
podem ser encontradas nos 
Cras, Creas e Paefi.

Além destes, canais nacio-
nais como o da Polícia Militar 
(190) e do Disque Denúncia 
(180) também podem ser 
utilizados.

presenciou sua morte. 
Capturado pela Polícia Civil 

poucas horas após tirar a 
vida de Juliana, o atirador, 
que na época tinha 17 anos, 
confessou em depoimento 
que a matou por não aceitar 
o fim do relacionamento. Já 
que cometeu o crime cinco 
dias antes de completar a 
maioridade, ele foi internado 
em 1 de julho na Fundação 
Casa, onde deverá perma-
necer por até três anos por 
ato infracional análogo ao 
feminicídio. 

Fechando o “Top 5” das 
cidades mais violentas da 
região nos primeiros seis 
meses deste ano, estão Lo-
rena, que contabilizou vinte 
homicídios, e Cruzeiro, que 
teve 19 casos. 

Os 19 outros municípios da 
RMVale que registraram as-
sassinatos no período foram 
Caraguatatuba (18), Caçapa-
va (17), Guaratinguetá (15), 
Ubatuba (14), São Sebastião 
(10), Aparecida (8), Jacareí 
(6), Cunha (3), Piquete (3), 
Potim (2), Tremembé (2), Ara-
peí (1), Cachoeira Paulista (1), 
Campos do Jordão (1), Canas 
(1), Ilhabela (1), Lavrinhas 
(1), Natividade da Serra (1) e 
Redenção da Serra (1). 

Em contrapartida ao au-
mento de mortes violentas, 
a região teve uma queda de 
5% no número de roubos no 
comparativo entre os pri-
meiros semestres de 2021 e 
2022, caindo de 2.545 para 
2.404 ocorrências. Por outro 
lado, o índice de furtos cres-
ceu 15%, saltando de 9.682 
para 11.165 registros.

Número de vítimas cresce 29% em 
comparação ao ano passado; Pinda é
a segunda cidade com mais execuções 

Guaratinguetá recebe R$ 1 milhão do 
Governo do Estado para cirurgias eletivas

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá vai reduzir a 
fila de cirurgias eletivas na 
cidade, a partir do mês de 
agosto. A Prefeitura recebeu 
do Governo do Estado, por 
meio de pedido apresentado 
pelo vereador Fabrício Dias 
(MDB), uma verba de R$ 1 
milhão para a área.

Segundo o vereador, o 
repasse da verba, feito na 
terça-feira (26), garantiu 
uma retomada gradual dos 
atendimentos para a secre-
taria. “Agora, a Saúde pode 
dar andamento às cirurgias. 
Nós sabemos que os hospitais 
cobram várias vezes a tabela 
SUS e o Município não tinha 
dinheiro para fazer o comple-
mento dessa verba”.

De imediato serão bene-
ficiados 120 pacientes que 
aguardam na fila em Gua-
ratinguetá. “Essas cirurgias 
serão realizadas nos hospitais 
da cidade, como Santa Casa, 
Cepog e Centro Hospitalar da 
Vinci, que foram licitados”, 
explicou Dias.

Da Redação
Guaratinguetá
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Para expandir abastecimento, Sabesp anuncia 
investimento de R$ 50 milhões em Pinda 
Medida promete melhorar abastecimento de água; obras têm estimativa de dois meses para entrega 

Prosseguindo com a série 
de anúncios de investimentos 
na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo) deve investir R$ 50 
milhões, somente em Pinda-
monhangaba. A medida visa 
melhorar o abastecimento de 
água no município. 

Durante a reunião entre 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) e autoridades municipais 
e da Companhia, a empre-
sa prestou contas sobre a 
ações de remanejamento da 
adutora de água em Moreira 
César. Somente nesta ação 
foram empregados mais de 
R$ 8 milhões, com foco em 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

modernizar a estrutura de 
abastecimento da região 
central do distrito com a im-
plementação de mais de oito 
mil metros de tubo que inter-
ligam a estação do Carangola 
à região do Laerte Assump-
ção. O prazo estimado para 
a finalização das atividades 
é de dois meses.

“O Marco Regulatório está 
completando dois anos e 
possibilitou, entre outros, 
expansão de programas e 
obras. São ações que buscam 
universalizar o abastecimen-
to de água tratada, além da 
coleta e tratamento de esgo-
tos em todas as 375 cidades 
atendidas”, comentou o dire-
tor de Sistemas Regionais da 
Companhia, Antônio Carlos 
Teixeira. 

Buscando garantir quali-
dade de vida e saúde para 
a população, a Sabesp deve 

Reunião do prefeito Isael Domingues com representantes da Sabesp; empresa anuncia investimentos

Foto: Divulgação PMP

Prefeituras enviam cadastros de taxistas para receberem benefício

O Governo Federal dá iní-
cio no próximo dia 16 ao 
pagamento do auxílio para 
taxistas de todo o Brasil. Estão 
previstas seis parcelas de R$ 1 
mil até dezembro. O chamado 
Benefício Emergencial aos Mo-
toristas de Táxis-Bem-Taxista 
será pago aos profissionais 
para compensar os efeitos do 
aumento no preço dos com-
bustíveis. 

De acordo com o Ministério 
do Trabalho e Previdência, 

Andréa Moroni 
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terão direito ao benefício os 
motoristas de táxi com Car-
teira Nacional de Habilitação 
válida e alvará para prestação 
do serviço cadastrado nas pre-
feituras em vigor no dia 31 de 
maio de 2022. 

O Ministério destacou que 
não há necessidade de qual-
quer ação por parte dos taxis-
tas. A prestação das informa-
ções é de responsabilidade das 
prefeituras. 

Em Lorena, segundo o se-
cretário de Trânsito e Trans-
portes, Lucas Mulinari, o en-
vio dos dados dos taxistas 
cadastrados já foi feito para 

o Governo Federal. “Temos 
128 taxistas cadastrados no 
município. Até o dia 31 de 
maio eram 122 e foram esses 
nomes que passamos para o 
governo”. 

O secretário de Segurança 
e Mobilidade Urbana de Gua-
ratinguetá, Marco Antônio 
de Oliveira, informou que a 
Prefeitura enviou o cadastro 
de 108 taxistas cadastrados 
na cidade para receber o 
benefício. 

Pagamento – O simples 
cadastramento dos taxistas 
não garante o pagamento do 
Bem-Taxista. Os dados envia-

dos serão analisados pela Da-
taprev para identificação dos 
profissionais elegíveis. As duas 
primeiras parcelas, referentes 
aos meses de julho e agosto, 
serão pagas em 16 de agosto. 

Uma segunda data de paga-
mento das duas primeiras par-
celas foi determinada para o 
dia 30 de agosto, quando irão 
receber os taxistas das cidades 
cujas prefeituras perderam o 
primeiro prazo para enviar 
os dados dos trabalhadores 
ao governo. 

Ainda não há previsão de 
como o pagamento será feito. 
Se publicada, a portaria regu-
lamentará os detalhes sobre 
o benefício. 

Segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência, o  
valor e o total de parcelas do 
benefício poderão ser ajusta-
dos de acordo com o número 
de beneficiários cadastrados, 
respeitando o limite global 
disponível para o pagamento 
do auxílio.  Ponto de táxi no Centro de Lorena; categoria recebe benefício federal

Foto: Arquivo Atos

investir mais R$ 50 milhões 
para fortalecer o abasteci-
mento de água, coleta e trata-
mento de esgoto. Nesta fase, 
serão beneficiados os bairros 
rurais de Bom Sucesso e 
Queiroz com melhorias no es-
gotamento sanitário, Taipas 
e Massaim, que receberão 
novas redes coletoras, assim 
como ações de expansão da 
Estação de Tratamento de 
Água, entre outras.

O prefeito Isael Domingues 
avaliou que em até dois anos 
os transtornos com abasteci-
mento de água e tratamento 
de esgoto sejam solucio-
nados. “Nossa cidade está 
crescendo e a Sabesp vem 
acompanhando o ritmo, pois 
em breve vamos levar água 
para a entrada da cidade, do 
outro lado da Dutra, sentido 
São Paulo-Rio de Janeiro”, 
finalizou.

Bem-Taxista será pago a partir de 16 de agosto para compensar alta dos combustíveis nos últimos meses 



30 DE JULHO DE 20226

LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022 - PROCESSO CEETEPS Nº 2022/20075

Acha-se aberto na ETEC Professor Alfredo de Barros Santos, sita à Rua Alfonso Giannico, 
350, Pedregulho, Guaratinguetá-SP, o Leilão nº 001/2022, disciplinado pela Lei 8.666/93 
e suas alterações, para alienação de bens inservíveis, no caso, máquinas da oficina 
mecânica como Plaina Limadora Conjugada, Torno Mecânico de Bancada, Furadeira de 
Coluna, Gerador de Solda e Transformador de Solda, com encerramento marcado para 
o dia 23/08/2022, às 14h00. O edital na íntegra, será fornecido até o dia 22/08/2022, no 
horário das 08h às 12h.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO No 345/2022 SUP –6121/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação da empresa responsável pela prestação dos serviços artísticos da
Dupla Sertaneja Bruno e Barreto, cuja apresentação será realizada na Festa da Padroeira
da Cidade, no dia 10 de agosto de 2022.
CONTRATADA: BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CNPJ no 43.998.179/0001-20
VALOR TOTAL: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 12/2022 - PROC. No 209/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves,
pesados e motos, incluindo serviços de guincho, borracharia, alinhamento, balanceamento,
cambagem e tapeçaria, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no contrato 
e no termo de referência.
CONTRATADA: RICAR LUBE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - CNPJ:
24.637.957/0003-73 -VENCEDORA DOS LOTES:01,03,04,05-VALOR TOTAL: R$
452.208,00 (quatrocentos cinquenta e dois mil duzentos e oito reais) -DATA DE
ASSINATURA: 29/07/22
CONTRATADA: R M MATTOS – CNPJ: 12.850.549/0001-54 – VENCEDORA DO
LOTE:02 – VALOR TOTAL: R$ 50.280,00 (cinquenta mil duzentos e oitenta reais) –
DATA DE ASSINATURA: 29/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 15/2022 - PROC. No 241/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de segurança não armada, controlador de acesso e
bombeiro civil para realização de eventos pela Secretaria de Cultura, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no contrato e no termo de referência.
CONTRATADA: LEÃO DE JUDÁ ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 
45.674.931/0001-03 -VENCEDORA DO LOTE:01-VALOR TOTAL: R$ 47.500,00
(quarenta e sete mil e quinhentos reais) -.
DATA DE ASSINATURA: 27/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO No 04 AO CONVÊNIO No 01/2020

O município de Lorena/SP, CNPJ no 47.563.739/0001-75, e a INSTITUTO BENEFICIENTE 
IRMA LOURDES – IBEIL, CNPJ no 28.544.216/0003-07, por meio da Secretaria da Saúde, 
celebram o Termo Aditivo 04, que tem como objeto, a prorrogação do prazo de vigência 
do Convênio no 01/2020 e alteração e revisão no valor de repasse. 
Data da assinatura: 27/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO No 16 AO CONVÊNIO No 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ no 47.563.739/0001-75, e a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Lorena, CNPJ no 51.779.304/0001-30, por meio da Secretaria da Saúde,
celebram o Termo Aditivo 16, que tem como objeto o repasse no valor de R$3.400.000,00, 
que tem objeto efetivar o repasse de recursos financeiros para aplicação nos serviços de 
saúde. Data da assinatura: 29/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP No 18/2022 - PROC. No 296/2022

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 ata de registro
de preços para aquisição de kit lanches para suprir as necessidades da secretaria de esporte
e lazer, pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresa vencedora, com emissão da
respectiva Ata de Registro de Preço, conforme abaixo:
Empresa: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA ME -
CNPJ: 74.550.476/0001-32 - Vencedora dos itens: 01 - Valor Total: R$ 69.600,00 (Sessenta
e nove mil seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – TP No 11/2022 - PROC. No293/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a Contratação
de empresa para prestação de serviços de engenharia para infraestrutura – pavimentação
com bloquetes, guias, sarjetas e calçadas da rua Carlino Luiz Dos Santos, no município de
Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas
vencedoras: Empresa: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 04.764.815/0001-90
Valor Total: R$ 205.678,50 (Duzentos e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e
cinquenta centavos) - DATA DA ASSINATURA: 27/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO No 25/2022 – PROC. 

298/2022
O Município de Lorena-SP torna público, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento da licitação acima referida, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de fornecimento de Licenças de software 
"ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLE-
USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION", para plataforma Microsoft Windows 7 (ou 
superior), por um período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa: MAPDATA 
TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 66.582.784/0001-11, vencedora 
do lote 01, no valor total de R$ 79.596,00 (Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Noventa e
Seis Reais).

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 01 - Contrato 24/22 – PP 38/21

 Proc. Lic. 431/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CLÍNICA MÉDICA VALE GUARATINGUETÁ LTDA
CNPJ No: 19.432.770/0001-31
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 4,61%
(quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento) ao Contrato no 24/2022,
decorrente do Processo Licitatório no 431/2021, Pregão Presencial no 38/2021, firmado
em 15 de março de 2022, nos termos previstos em sua Cláusula 4.5.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 4.5.
do contrato original, ficam acrescidos 4,61% (quatro inteiros e sessenta e um centésimos
por cento), equivalentes a R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais) ao valor
global do contrato, destinados a alteração quantitativa:
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas
relativas à alteração do Contrato é de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais).
Avenida Capitão Messias Ribeiro, no 625 – Tel: (12) 3185-3000
CEP 12.607-020 – Lorena – São Paulo
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 1.164.700,00 (um
milhão cento sessenta e quatro mil e setecentos reais).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DE ASSINATURA: 28/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei no 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 345/2022SUP; 
6121/2022GPRO, com fundamento no art. 25, III, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação da empresa responsável pela prestação dos serviços artísticos da Dupla 
Sertaneja Bruno e Barreto, cuja apresentação será realizada na Festa da Padroeira da 
Cidade, no dia 10 de agosto de 2022.
CONTRATADA: BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA  
CNPJ No. 43.998.179/0001- 20
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE RERRATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

TP No 06/2022 – PROC. No67/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa para
pavimentação asfáltica da Avenida Brasil, Bairro Cidade Industrial – trecho 1, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - CNPJ No: 03.750.447/0001-76
Valor Total: R$ 288.730,28 (Duzentos e oitenta e oito mil setecentos e trinta reais e vinte e
oito centavos) - DATA DA ASSINATURA: 27/07/2022

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:
ARTUR CABRAL CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Timóteo-MG, no dia 22 de abril de 1991,
residente e domiciliado Rua Canadá, nº 80, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de
CIRO ARAÚJO DA SILVEIRA CASTRO e SHIRLEY ALVARENGA CABRAL CASTRO.
LETICIA MARA DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no
dia 25 de outubro de 1994, residente e domiciliada Rua Canadá, nº 80, Bela Vista,
Pindamonhangaba SP, filha de RONALDO DE MATTOS OLIVEIRA e LUCIENE DOS
SANTOS. 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, 26 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY DIEGO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy,
estado civil divorciado, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 24 de fevereiro de 1995, residente e domiciliado Rua José Antonio dos Santos, nº
533, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de MARCOS ROGERIO DOS SANTOS
e HELBE CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS.
TATIANE DE CARVALHO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente de
caixa, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 06 de maio de 1996, residente e domiciliada Rua José Antonio dos Santos, nº
533, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO CARDOSO VIEIRA
e MARIETA APARECIDA DE CARVALHO VIEIRA. 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, 27 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VÍTOR NARDES TAVARES, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
22 de junho de 1996, residente e domiciliado Rua José Tineo Viva, nº 130, Vila Verde,
Pindamonhangaba SP, filho de ADEMIR TAVARES e ELIANA CONCEIÇÃO NARDES.
LUDMILA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
atendente, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de dezembro de 1997, residente e domiciliada Rua Engenheiro Durival
de Carvalho, nº 400, Residencial Campo Belo, Pindamonhangaba SP, filha de MARCELO
IVAN TEIXEIRA e RENATA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA. 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, 27 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX FREIRE PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão repositor, estado civil solteiro,
de 29 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 20 de maio de 1993, residente e
domiciliado Rua Comendador José Rodolfo Monteiro, nº 224, Chácaras Reunidas Brasil,
Taubaté SP, filho de JOSÉ MARCIO DO PRADO e ANA MARIA FREIRE PRADO.
DAYANA MARIA DE ALMEIDA PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
janeiro de 1993, residente e domiciliada Estrada Municipal Pinhão do Borba, nº 6013, Pinhão
do Borba, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO DO PRADO e MARIA
JOSÉ DE ALMEIDA PRADO. 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, 27 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO FELIPE GALVÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Itanhandu-MG, no dia 18 de
novembro de 1991, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo,
nº 462, bloco 9, apto 102, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO FRANCISCO
MÁXIMO DA SILVA e LUCIA MARIA GALVÃO DA SILVA.
ANA CAROLINA BARRETO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
publicitária, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de novembro de 1994, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João
José de Azevedo, nº 462, bloco 9, apto 102, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de
LUIS ALBERTO BARRETO DOS SANTOS JUNIOR e FLÁVIA REGINA DA SILVA
BARRETO 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, 28 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO ALVES DE MORAES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de janeiro de 1999, residente e domiciliado Rodovia Doutor Caio Gomes
Figueiredo, nº 11960, Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filho de REINALDO DOS
SANTOS e MARISA ALVES DE MORAES SANTOS.
VITÓRIA SABRINE MARINHO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
janeiro de 2002, residente e domiciliada Rua Waldomiro Marcondes, nº 102, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de CELIO BENEDITO MARINHO e LUCIMARA PEREIRA
DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SALATIEL GETULIO MONTEIRO CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão
eletricista, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de janeiro de 1995, residente e domiciliado Rua Guilherme Schmidt, nº
361, apto 1, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de JEREMIAS MOREIRA
CORRÊA e IVONE BRIGIDA MONTEIRO CORRÊA.
SARAH ALVES PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de
enfermagem, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de junho de 1994, residente e domiciliada Rua Guilherme Schmidt, nº
361, apto 1, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de CELSO PEREIRA DA
SILVA e JUDITE ALVES PEREIRA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2022

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL LOPES BORGES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de compras, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Santa Rita do
Sapucaí-MG, no dia 17 de abril de 1994, residente e domiciliado Rua São Vicente de
Paulo, nº 184, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DANIEL BORGES
PEREIRA e MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA.
AMANDA CRISTINA SILVA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão cadista,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
27 de novembro de 1997, residente e domiciliada Rua Francisco de Oliveira Linha, nº 81,
Santa Luzia, Pindamonhangaba SP, filha de REINALDO PINTO CARDOSO e SHEILA
CRISTINA SILVA CARDOSO. 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, 29 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINÍCIUS MARTELETO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de produção, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de março de 1999, residente e domiciliado Rua José Prates da Fonseca,
nº 160, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de AUGUSTO CESAR DOS
SANTOS e ALZIRA MARTELETO.
RAFAELA GONÇALVES MELLO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão
montadora, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de junho de 2001, residente e domiciliada Rua Doutor Fontes Júnior, nº
921, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filha de LEANDRO MELLO SOARES e SILVIA
MARIA GONÇALVES SOARES. 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, 29 de julho de 2022.

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:
MARCELO LUIS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de maquinas, estado civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de janeiro de 1978, residente e domiciliado Rua Odila Vieira de Barros,
nº 45, Vila São Paulo, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ ANTONIO DA SILVA e
NELI FERREIRA DA SILVA.
CLAUDINÉIA RAMOS CELESTINO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 04 de
maio de 1977, residente e domiciliada Rua Odila Vieira de Barros, nº 45, Vila São
Paulo, Pindamonhangaba SP, filha de ARISTIDES CELESTINO e MARIA APARECIDA
FERREIRA DOS SANTOS. 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, 21 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PABLO ROBERTO SANTOS BAIA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
motorista, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 31 de outubro de 2000, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes,
nº 140, bloco 3B, apto 23, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS
BAIA JUNIOR e PATRICIELAINE SANTOS.
NAYANE NOEMI DE ALVARENGA SALGADO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de monitoramento, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de fevereiro de 2001, residente e domiciliada Rua
Olímpio de Godoy Romeiro, nº 175, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de
MARCIO MAGALHÃES SALGADO e CLAUDIA APARECIDA DE ALVARENGA
MAGALHÃES SALGADO. 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, 21 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DA CONCEIÇÃO MELO, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico
de refrigeração, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de novembro de 2000, residente e domiciliado Rua
Jacyrio Marques Martinho, nº 148, apto 22, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de
RENATO SANTOS MELO e ELAINE DA CONCEIÇÃO MELO.
EDUARDA DOS SANTOS DE JESUS GICA, de nacionalidade brasileira, profissão
cartorária, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de setembro de 2002, residente e domiciliada Rua Ponciano Pereira, nº
315, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO LUIZ GICA e ROSILAINE
DOS SANTOS DE JESUS. 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, 22 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SANDRO APARECIDO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de produção, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de setembro de 1991, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João
José de Azevedo, nº 430, bloco 3, apto 204, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de
JOÃO FERREIRA FILHO e REGINA CELIA FERREIRA.
CAROLINA ALVES DE MELLO PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de
abril de 1997, residente e domiciliada Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo, nº 11795,
Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filha de VAGNER ADRIANO PIRES e ADRIANA
ALVES DE MELLO PIRES. 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, 22 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ CARLOS CARVALHO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas fixas, estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em
Itaquaquecetuba-SP, no dia 30 de novembro de 2002, residente e domiciliado Avenida
Fortunato Moreira, nº 443, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de CLEBER LUIZ
ALVES e IVONE DA LAPA CARVALHO.
ISABEL CRISTINA DANTAS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
cozinha, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Suzano-SP, no dia 28
de maio de 2002, residente e domiciliada Avenida Fortunato Moreira, nº 443, Centro,
Pindamonhangaba SP, filha de OSMANO SILVA e EDINALVA DOS REIS DANTAS
SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 48 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de
outubro de 1973, residente e domiciliado Rua Pedro Ângelo Foroni, nº 57, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de ALCIDES DE JESUS e NAIR DE JESUS.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de setembro de 1980, residente e domiciliada Rua Pedro Ângelo Foroni, nº 57,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO MAURO DOS SANTOS e
MARIA DE JESUS 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, 25 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON LOURENÇO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de
julho de 1998, residente e domiciliado Estrada Manoel Fernandes de Queiroz, nº 25, Bom
Sucesso, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE DE SOUZA e SEBASTIANA LOURENÇO.
DÉBORA VITÓRIA PEREIRA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão
apoio escolar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de setembro de 2001, residente e domiciliada Rodovia Doutor Caio
Gomes Figueiredo, nº 3340, Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
ANTONIO DA CUNHA e VERA PAULINA PEREIRA DA CUNHA. 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, 25 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL DOUGLAS ALMEIDA RELOGER, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de produção, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de setembro de 1998, residente e domiciliado Rua
Waldomiro Marcondes, nº 62, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de JUSCELINO
RELOGER e CRISTIANE DIAS ALMEIDA RELOGER.
STEPHANIE COSTA ROBERTO, de nacionalidade brasileira, profissão conferente,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 03 de
agosto de 1997, residente e domiciliada Rua Marcolino Silva, nº 75, Jardim Cristina,
Pindamonhangaba SP, filha de HAMILTON DIVINO ROBERTO e ELISANGELA
CUSTODIO COSTA. 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, 25 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IZIDIO VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão guarda municipal,
estado civil divorciado, de 69 anos de idade, nascido em Salinas-MG, no dia 23 de
maio de 1953, residente e domiciliado Rua Tamae Watanabe, nº 150, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO VIEIRA DA SILVA e LUIZA COSTA DA SILVA.
ROSELI APARECIDA DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 58 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
julho de 1964, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº 81, bloco 1B,
apto 302, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filha de DÉCIO RODRIGUES DE MELO
e CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA MELO. 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, 26 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO CÉSAR DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão lavrador, estado
civil divorciado, de 68 anos de idade, nascido em Aiuruoca-MG, no dia 20 de maio de
1954, residente e domiciliado Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, nº 11886, Mandú,
Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO JOSÉ DA CRUZ e LEONIDES DE JESUS.
ÂNGELA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão serviços gerais,
estado civil solteira, de 49 anos de idade, nascida em Baependi-MG, no dia 19 de agosto
de 1972, residente e domiciliada Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, nº 11886, Mandú,
Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO EDUARDO DA SILVA FILHO e ORANIDES
DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ABRAÃO RODRIGUES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Recife-PE, no
dia 29 de dezembro de 1996, residente e domiciliado Rua Padre Walter Donati, nº 62,
Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS ALBERTO
OLIVEIRA DE ARAÚJO e MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE LIMA.
VITÓRIA RODRIGUES FERNANDES DELPHINO, de nacionalidade brasileira, profissão
assistente administrativo, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de novembro de 1996, residente e domiciliada
Avenida João Francisco da Silva, nº 2620, Feital, Moreira César, Pindamonhangaba
SP, filha de ADILSON FERNANDES DELPHINO e SHIRLEY ELISANGELA
RODRIGUES DELPHINO. 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, 26 de julho de 2022.
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Terceirização da água em Potim tem 
previsão de Erica para início de agosto 
Com R$ 27 milhões, ação tenta garantir água e esgotos tratados; tarifa mínima de R$ 43

A assinatura do contrato 
com a empresa Terracom para 
a terceirização do fornecimen-
to de água e esgoto em Potim 
aumentou a expectativa da 
Prefeitura quando a acelera-
ção do serviço, esperado há 
décadas na cidade. A contra-
tação foi assinada no dia 14 
de junho, com duração de 35 
anos e a promessa de suprir as 
metas estabelecidas pelo Novo 
Marco Legal do Saneamento 
(lei aprovada em 2020 que 
prevê a universalização dos 
serviços de água e esgoto até 
2033). 

A previsão de investimentos 
é de R$ 27 milhões, com apro-
ximadamente R$ 15 milhões 
nos primeiros cinco anos de 
operação. 

Segundo a prefeita Érica 
Soler (PL), a Terracom já criou 
a empresa Águas de Potim, que 
vai administrar os serviços. 
“Nós estamos agora no pro-
cesso de transição e, a partir 

Andréa Moroni 
Gabriela Oliveira 
Potim 

do mês de agosto, a empresa já 
dará início ao fornecimento de 
água para a população”. 

Nesse período de transição, 
de acordo com a chefe do 

Executivo, serão feitos ajustes 
do atual sistema para o da 
nova empresa. “Nós temos sete 
poços artesianos na cidade. 
Até agora, a gente captava 

essa água, colocava cloro e 
mandava para as casas. Agora, 
a empresa vai captar a água e 
tratá-la, além do tratamento 
do esgoto. Nossa intenção é 

ter 100% do esgoto tratado 
nos próximos 3 anos”. 

Com a terceirização do ser-
viço, os moradores de Potim 
devem sentir no bolso a nova 
tarifa. “Atualmente, nossa 
tarifa mínima gira em torno 
dos R$ 19 por uma água e um 
esgoto não tratados. Com a 
mudança, a tarifa mínima deve 
ser de R$ 43, já incluindo água 
e esgoto. Mas, nos primeiros 
meses, enquanto não tiver a 
água tratada e o esgoto sendo 
tratado, haverá desconto de 
20% na tarifa de água e de 25% 
no esgoto”, explicou a prefeita. 

O diretor operacional da Ter-
racom Saneamento, Antônio 
Celso Paiva, destacou a forma 
como empresa e Prefeitura 
atuarão no início do período 
de adequação. “Estaremos 
acompanhando a rotina do sis-
tema, importando os dados de 
cada cliente, treinando o nosso 
time e principalmente fazer o 
necessário para o sucesso da 
nossa operação”, contou. 

A estimativa é de que até o 
quinto ano da concessão, 99% 
da cidade tenha acesso a água 

Fornecimento de água em Potim continua com utilização de galões enquanto tratamento não avança

Foto: Marcelo A. dos Santos

potável, coleta, afastamento e 
tratamento de esgoto. Hoje, 
todo o esgoto coletado é des-
cartado sem tratamento no 
Rio Paraíba.  

Há a previsão também de 
que uma média de duzentas 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social sejam benefi-
ciadas por uma tarifa social. 

Histórico – A população de 
Potim sofre com a má qualida-
de da água desde a sua eman-
cipação. O serviço atualmente 
prestado pela Prefeitura ocor-
re de forma precária, com a 
utilização de poços artesianos, 
o que muitas vezes leva à falta 
de água. Além disso, o esgoto 
deságua sem tratamento no 
Rio Paraíba.  

Questionada sobre as ex-
pectativas com a concessão, a 
prefeita Érica Soler disse que 
espera que os problemas com 
o tratamento de água e esgoto 
sejam resolvidos. “A expectati-
va é melhorar a qualidade de 
vida, uma vez que água tratada 
é saúde, a gente acredita tam-
bém que vá reduzir mais de 
30% dos nossos atendimentos 
nos postos devido a água não 
tratada, que gera várias doen-
ças, urticárias na pele, entre 
outras coisas”. 

Além de Potim, a empre-
sa ganhadora da licitação, 
Terracom, atua na área de 
saneamento em outras três 
cidades do interior paulista, 
Estiva Gerbi, Casa Branca e São 
Sebastião da Grama. 

Comércio de Aparecida 
comemora aumento de 
50% nas vendas em julho 
Volta das romarias e período de férias contribuíram para a 
alta no setor; rede hoteleira registra bons números no mês 

Os comerciantes de Apare-
cida estão animados com a 
volta dos romeiros à cidade 
e o aumento nas vendas em 
julho. A expectativa do setor 
para o mês de alta de 20% 
acabou sendo superada. “Nós 
podemos dizer que as vendas 
tiveram alta de aproxima-
damente 50%”, comemorou 
a presidente da Associação 
Comercial de Aparecida, 
Paloma Radwanski.

Para a comerciante, a alta 
no movimento e, consequen-
temente, nas vendas, pode 

Andréa Moroni 
Aparecida 

ser explicada pela visita 
de grandes romarias. “Nós 
recebemos algumas roma-
rias grandes e também (os) 
eventos romaria Vicentinos, 
Campanha dos Devotos e 
o Congresso da Renovação 
Carismática, além das férias 
escolares”.

A expectativa, segundo Pa-
loma, é que a alta das vendas 
continue até o final do ano. 
“O emprego está voltando, 
a inflação tende a diminuir 
até o final do ano. O auxílio 
do governo para as pessoas 
com dificuldades e a queda 
no valor dos combustíveis, 
tudo isso contribui para 
um aumento no número de 

pessoas visitando a cidade”.
A rede hoteleira também 

registrou alta no número de 
romeiros hospedados. Segun-
do o vice-presidente do Si-
nhores (Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes Bares e Simila-
res Aparecida e Vale Históri-
co), Valdecir Henrique, julho 
sempre teve um grande fluxo 
de pessoas na cidade devido 
as férias escolares. “Em julho 
de 2019, antes da pandemia, 
a cidade recebeu em torno de 
769.041 turistas. Estimamos 
que neste mês a cidade deve 
ter recebido em torno de uns 
60% desse total, lembrando 
que ainda estamos na pan-
demia”.

Foto: Arquivo Atos

Comércio de Aparecida em crescimento; cidade comemora aumento nas vendas com romarias e férias

A crescente de mortes por 
novo coronavírus tem preo-
cupado a secretaria de Saú-
de de Pindamonhangaba. 
Somente na última semana, 
sete moradores morreram 
em decorrência das compli-
cações da doença. De acordo 
com a pasta, os óbitos são 
de pessoas não vacinadas 
ou com o esquema vacinal 
incompleto.

O dado foi divulgado na 
quinta-feira (28) e leva em 
consideração os casos do 
dia 22 a 28 de julho. De 
acordo com o boletim, sete 
mortes e aproximadamente 
trezentos novos casos foram 
identificados neste período. 
Por meio de nota, o Muni-
cípio destacou que 100% 
das mortes são de pessoas 
que não foram vacinadas 
ou que não completaram 
o esquema vacinal com as 
doses recomendadas pelos 
órgãos de saúde.

A Prefeitura reiterou a 
relevância da vacinação com 
todas as doses disponíveis. 
As autoridades solicitaram 
ainda que as famílias que 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Aumentam óbitos entre 
não vacinados em Pinda

possuem pessoas idosas for-
taleçam a recomendação da 
vacinação. Pessoas acima 
de 65 anos estão no grupo 
mais vulnerável nesta fase da 
pandemia.

Apesar da elevação do nú-
mero de mortes, os leitos da 
Unidade de Terapia Intensiva 
pública operam sem inter-
nações, enquanto a privada 
está com 25% de ocupação. 
Os leitos de enfermaria estão 
com 16% de ocupação, entre 
os públicos e privados.

Desde o início da pande-
mia, há dois anos, Pindamo-
nhangaba registrou mais de 
41,2 mil casos da doença. 
Ao todo, 517 moradores não 
resistiram a gravidade do 
vírus e faleceram. Por outro 
lado, 96,8% da população 
foi vacinada com a primeira 
dose, 90% com a segunda ou 
dose única e mais de 81% 
está imunizada com doses 
adicionais.

A recomendação da se-
cretaria de Saúde para os 
moradores é que se ao notar 
sintomas gripais, busque 
atendimento médico nas Uni-
dades de Pronto Atendimento 
ou Pronto Socorro Municipal 
para testagem e tratamento 
da enfermidade.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista  
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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EDITAL Nº 81/2022  
PROCESSO Nº 127/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 071/2022  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM, nos termos Artigo Nº 75, 
inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a 
seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 03/08/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
      
1.0 – DO OBJETO:     

 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS JUDICIAIS, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 
Marcos Vinicius da Costa Carvalho 

Setor de Licitações 
 

Você sabe qual a importância 
do hidrômetro residencial?
Águas Piquete destaca função do aparelho para a economia

Também conhecido como 
relógio de água, o hidrô-
metro serve para medir a 
quantidade de recurso hí-

Da Assessoria 
Piquete 

drico consumido no imóvel. 
Uma vez que a ferramenta 
possibilita aferição exata, 
a leitura deste medidor é 
fundamental para que o 
indivíduo tenha controle de 
seu consumo, dessa forma 
podendo desenvolver hábi-

tos conscientes, que, afinal, 
são práticas indispensáveis 
para a preservação do meio 
ambiente.

De acordo com o Inmetro 
(Instituto Nacional de Me-
trologia), os relógios medi-
dores devem ser trocados 
no período de cinco anos de 
utilização. Isso porque, assim 
como outras ferramentas, 
com o decorrer do tempo o 
hidrômetro também passa 
por desgastes.

O equipamento antigo e 
desregulado pode ser um 
dos principais causadores 

de vazamentos internos das 
instalações hidráulicas de 
um imóvel, podendo dessa 
maneira ocasionar aumen-
tos significativos nas tarifas 
mensais de água e desperdí-
cios do recurso.

Por isso, é recomendado 
que o cliente realize a manu-
tenção e controle regular de 
seu relógio e de suas contas, 
é o que destaca a diretora 
Operacional da Águas Pi-
quete, pertencente ao Grupo 
Iguá, Miriam Guillen, “Na 
troca dos hidrômetros, a con-
cessionária é quem assegura 
a qualidade do equipamento, 
porém, é o munícipe quem 
determina sua conservação 
por meio dos cuidados que 
contribuem para a prestação 
útil do aparelho. Lembrando 
que a vigilância da rede hi-
dráulica e das contas men-
sais é essencial”, concluiu.

A empresa orienta que em 
hipótese alguma o cliente 
deve manipular o hidrôme-
tro, como retirar o lacre.

Em caso de dúvidas ou mais 
informações sobre como rea-
lizar a leitura do hidrômetro, 
o cliente pode acessar o site 
da Águas Piquete,  https://
www.iguasa.com.br/piquete, 
no menu “Informações para 
você” e depois em “Entenda 
sua leitura e consumo”, ou 
pelos canais de atendimento 
0800-2020120 e WhatsApp 
(17) 99641-3259.
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FUNDO SOCIAL DE

CRUZEIRO-SP
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cruzeiro.sp.gov.br PrefeituradeCruzeiro prefeituradecruzeiro

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.

Em retomada, Caraguatatuba anuncia 
mais de setenta eventos até dezembro
Atrações culturais e gastronômicas; região litorânea comemora movimentação turística após dois anos

Em plena retomada dos 
eventos, Caraguatatuba 
anunciou a sequência de 
um calendário com mais 
de setenta festividades até 
dezembro deste ano. As 
atrações marcam o reco-
meço das celebrações após 
o período mais intenso da 
pandemia da Covid-19.

Com o lema “Feliz Em Te 
Ver o Ano Todo”, a progra-
mação contempla eventos 
mensais, entre atividades 
culturais, gastronômicas 
e esportivas, com foco em 
trazer mais turistas para a 
cidade litorânea e movimen-
tar a economia local.

De acordo com a Prefeitu-

Bruna Silva 
Caraguatatuba

ra, todas as iniciativas con-
tarão com ampla divulgação 
através de folhetos impres-
sos e também pelos meios 
eletrônicos.  Somente para 
o mês de julho, a programa-
ção previa “Arena Cross”, 
“17º Festival da Tainha & 
Pescados Caiçaras”, além do 
“Festival do Camarão”. Na 
sexta-feira (29) aconteceu 
o “Viola na Praça”, na praça 
Cândido Mota, no Centro.

Por meio das redes so-
ciais, o prefeito Aguilar 
Junior (MDB) comentou a 
realização do “Festival do 
Camarão”. “É o maior festi-
val do Litoral Norte. Ainda 
nesta semana, vamos lançar 
o ‘Caraguá Agosto’, mais um 
festival. É a Prefeitura ge-
rando novos negócios e gi-
rando o comércio da cidade. 

Esse é o meu objetivo, nesse 
período pós-pandemia, a 
gente desenvolver a nossa 
cidade”, finalizou. 

Outras atividades como 
“Aviva Caraguá”, “14º Festi-
val Estudantil de Teatro de 
Caraguatatuba” e o “Festival 
do Mexilhão” serão reali-
zadas entre os dias 6 e 13 
de novembro deste ano. A 
cidade já preparou também 
a abertura das comemo-
rações natalinas, prevista 
para acontecer no dia 10 
de dezembro. Encerrando 
2022, a cidade sediará o 
Joremi (Jogos Regionais da 
Melhor Idade).

A programação detalhada 
com todos os eventos pode 
ser conferida no site oficial 
do município, caraguatatu-
ba.sp.gov.br.Praça de alimentação de eventos em Caraguá; cidade anuncia mais de setenta festividades até o final do ano
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Guará retoma Festival de Inverno neste fim de semana 
Segunda edição do evento conta com participação de artistas da região e variedade gastronômica 

Guaratinguetá retoma nes-
te ano a segunda edição do 
Festival de Inverno da cidade. 
O evento promete variedade 
musical, com apresentações 
de artistas da região e opções 
gastronômicas diversificadas 
neste fim de semana. O fes-
tival será realizado na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
no Centro.

A escolha do local não foi 
por acaso, a praça Conselheiro 
tem recebido eventos aos fins 
de semana, como Festival de 
Botecos e o sorteio da ordem 
do desfile das escolas de sam-
ba para o Carnaval do ano que 

Da Redação 
Guaratinguetá 

vem. O espaço está na lista de 
opções do prefeito Marcus 
Soliva (PSC) como ponto de 
partida para o retorno de 
eventos culturais e artísticos 
da região central.

Dessa vez a cargo da secre-
taria de Cultura, o Festival de 
Inverno tem como premissa 
reunir famílias de Guaratin-
guetá e região. O secretário 
de Cultura em exercício, Tom 
Villanova, afirmou que a pro-
posta é dar uma opção cultural 
para os moradores da cidade 
e valorizar os artistas locais.

“Fizemos uma edição antes 
da pandemia e estamos fazen-
do agora. A nossa proposta é 
que as pessoas possam ocupar 
o Centro, usufruírem do Cen-
tro no período de inverno, em 

que estamos com a tempera-
tura amena. A gente preparou 
uma programação para que as 
pessoas curtam com a família 
esse espaço, além de fomentar 
os nossos artistas locais que 
vão fazer um belíssimo traba-
lho para alegrar o nosso final 
de semana”, destacou.

O evento contará com es-
tande de alimentação com 
comidas típicas de inverno 
como caldos, risotos, lanches, 
cervejas artesanais e massas, 
além de bancas de artesanatos 
de artistas e comerciantes 
locais. A entrada é franca e 
o preço dos alimentos varia 
de acordo com as bancas e 
opções.

O evento terá início hoje, às 
11h, com a apresentação do 

Grupo Requinte, seguido de 
Tereza Barbosa e Banda às 
13. As 15h, a apresentação 
da Orquestra Gararte, as 17h 
do Quarteto Jazz com Renato 
Felix e as 20h de Elisa Dias 
e Trio.

“No sábado, às 19h, teremos 
uma peça de teatro Mzinga, 
que mistura um repertório de 
teatro negro com teatro de rua 
com uma Companhia de São 
Paulo. Toda a programação é 
gratuita”, destacou Tom.

No domingo as apresenta-
ções começam às 12h com 
Feitiço da Lapa. Ao longo 
do dia se apresentam ainda 
Ariane Zaíne e Banda, ‘Eu soul 
Dan Barros’ e Banda Máquina 
do Tempo.

O evento é o principal 

realizado pela secretaria de 
Cultura neste mês. Em agos-
to, será a vez do Festival da 
Cultura Popular em Guaratin-

Festival de Inverno 2019 em Guará; evento retoma após pandemia
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guetá. No mês seguinte será 
retomado presencialmente 
o tradicional Festival Diler-
mando Reis.


