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Fechado há mais de vinte anos, Teatro Municipal 
de Cachoeira Paulista recebe obras de recuperação

Depois de mais de duas 
décadas de abandono, a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
iniciou, na última semana, 
as obras de recuperação do 
Teatro Municipal. Orçada em 
R$300 mil, a primeira etapa 
do serviço tenta evitar que 
a estrutura do prédio seja 
abalada. 

Construído em 1895, o Te-
atro Municipal de Cachoeira, 
um dos mais antigos do país, 
está com suas portas fechadas 
desde 2001 devido ao seu pés-
simo estado de conservação. 
Com o passar dos anos, a situa-
ção se agravou, resultando no 
surgimento de rachaduras nas 
paredes, infiltrações e buracos 
no telhado.

Buscando conquistar recur-
sos para viabilizar a reforma 
do espaço público, o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB) 
solicitou no ano passado o 
apoio financeiro do Governo 
do Estado.  

Apesar da sinalização posi-
tiva da secretaria estadual de 
Turismo e Viagens, o Municí-
pio aguarda ainda a liberação 
de uma verba de R$ 615 mil. 
Somando-se aos esforços do 
Executivo, a vereadora Thá-
litha Barboza (PT) conseguiu 
no fim do ano passado, junto 
ao deputado federal Carlos 
Zarattini (PT) uma emenda 
parlamentar de R$ 300 mil. O 
recurso possibilitou que a Pre-
feitura contratasse a empresa 
Dinâmica Assessoria Plane-
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jamento e Construções Ltda, 
sediada em Guaratinguetá, que 
iniciou na última quinta-feira 
(15) a primeira etapa de recu-
peração do prédio histórico.

De acordo com a secretaria 
de Infraestrutura e Obras, o 
serviço executado pela tercei-
rizada consistirá na retirada de 
entulhos e de materiais dani-
ficados, instalação de sistema 
de escoramento da estrutura 
existente e a troca completa 
do telhado. O contrato firmado 
estabelece que a Dinâmica 
deverá concluir a obra em até 
seis meses.  

Mineiro destacou a impor-
tância da primeira etapa do 
serviço e revelou que além 
da liberação da verba junto à 
secretaria estadual de Turis-
mo e Viagens, está buscando 
captar mais recursos para 
que seja realizada a reforma 
completa do Teatro. “O valor 
da emenda dará para fazer 

Obra tenta evitar comprometimento da estrutura do prédio; Prefeitura busca recursos para reforma completa do espaço
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Prédio histórico na região central de Cachoeira Paulista; Prefeitura inicia restauração após anos de espera

essa reforma estrutural, pois 
se continuasse com o telhado 
aberto, poderia afetar toda 
a estrutura. Essa primeira 
fase evitará o avanço do 
mau estado de conservação 
do prédio. Estamos atrás de 
novas emendas parlamenta-
res, para a revitalização total 
desse patrimônio. Seguimos 
avançando para que seja 
recomposto nosso Teatro, 
contribuindo para que nosso 
passado não seja esquecido 
e também trazendo mais um 
sentido para o turismo local”. 

Em relação ao valor neces-
sário para a reforma completa 
do espaço público, a secreta-
ria de Infraestrutura e Obras 
informou que está promoven-
do estudos para a elaboração 
do projeto executivo da obra, 
sendo que somente após esse 
trâmite será possível revelar 
uma estimativa do valor do 
investimento.

Pindamonhangaba aprova 
projeto que beneficia taxistas
Nova regulamentação determina que tempo de utilização do veículo seja de uma década

Expandindo as ações em 
benefício de trabalhadores de 
transporte de passageiros, a 
Câmara de Pindamonhangaba 
aprovou o projeto de lei que 

expande período de utilização 
de veículos. A proposta é do ve-
reador Rogério Ramos, o Roge-
rinho (PODE). O PL 131/2022 
altera o artigo 13 da lei 6.317, 

de março de 2020, que regula-
menta as normas gerais para o 
transporte de passageiros de 
veículos de aluguel, como os 
taxis. O projeto de 2020 era de 

autoria do ex-vereador, Rafael 
Goffi (PSDB), que atualizava a 
cidade neste segmento. Uma 
vez que a lei anterior a 2020 
era da década de 1970. Na épo- Pág.  2

Lorena reabre 
projeto para 
reintegração 
de ex-detentos

A Prefeitura de Lorena 
inaugurou a sede da Uni-
dade de Atendimento de 
Reintegração Social, que 
acompanha moradores que 
saíram recentemente do sis-
tema prisional ou que ainda 
cumprem penas alternativas. 
A iniciativa viabilizou a au-
torização pelo Estado para a 
continuidade do serviço na 
cidade por no mínimo mais 
um ano.
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Calote coloca 
Polícia Civil 
no encalço de 
buffet falido
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Um buffet de Cruzeiro está 
sendo acusado de causar 
prejuízos de milhares de 
reais a moradores de Lorena 
e Cruzeiro. A empresa Buffet 
M’Stella decretou falência 
e deixou cerca de setenta 
pessoas no prejuízo.

Guará amplia 
trabalhos de 
ação contra
a dengue

Tentando conter o cresci-
mento de casos de dengue 
em Guaratinguetá, a Pre-
feitura lançou uma ação de 
intensificação de vistorias a 
imóveis em diversos pontos 
da cidade.
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ca, o texto aprovado pela Casa 
era que os carros deveriam ter 
até oito anos para utilização no 
trânsito municipal.

Área central de Aparecida, com aglomeração de hotéis; setor espera por crescimento de 60% para 2022

Hotéis esperam aumento de 
60% no número de romeiros 
durante o mês da Festa
da Padroeira, em Aparecida

Depois de dois anos com 
restrições devido a pande-
mia do novo coronavírus, o 
setor hoteleiro de Aparecida 
espera retomar o crescimen-
to para a Festa da Padroeira 
desse ano. Faltando menos 
de um mês para 12 de outu-

bro, a expectativa do setor é 
que a ocupação dos hotéis e 
pousadas chegue a 60% do 
registrado em 2019, último 
ano antes da pandemia. O 
evento conta com segurança 
reforçada.
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Cruzeiro tem
troca na Saúde 
com Imaculada 
na Santa Casa

A Prefeitura de Cruzei-
ro confirmou a troca do 
comando da secretaria de 
Saúde. Após quase dois anos 
à frente da pasta, Imaculada 
Conceição Magalhães assu-
miu no início dessa semana 
a superintendência da Santa 
Casa de Cruzeiro. 
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hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de construIr uma 
cIdade aInda melhor para a população. com o novo 
hospItal regIonal e o ame, os cruzeIrenses terão 
acesso a consultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os servIços 
burocrátIcos poderão ser feItos em apenas um só 
lugar e de forma muIto maIs prátIca.

Com aumento de contaminados, Guará intensifica combate à dengue

Tentando conter o cresci-
mento de casos de dengue em 
Guaratinguetá, a Prefeitura 
lançou uma ação de intensi-
ficação de vistorias a imóveis 
em diversos pontos da cidade. 
Denominado “Patrulha Contra 
Dengue”, o programa busca 
fiscalizar propriedades em 
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que os agentes municipais an-
teriormente não conseguiram 
ter acesso.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica de Guaratin-
guetá, a equipe de Controle 
de Vetores percorrerá dezenas 
de imóveis distribuídos pelos 
bairros Campo do Galvão, 
Jardim Bela Vista, Jardim Inde-
pendência, Jardim Primavera, 
Pedregulho, Vila Angelina e 
Village Mantiqueira. As casas e 

pontos comerciais selecionados 
apresentam pendências de 
fiscalização no sistema da Vigi-
lância Epidemiológica, seja por 
estarem fechados no momento 
da operação ou pelo fato de 
seus proprietários se recusa-
rem a atender os profissionais.

Apesar de não informar o 
número exato, a Vigilância 
Epidemiológica revelou que 
quase a metade dos imóveis 
da cidade se encontram em 

situação pendente. O fato 
tem dificultado a eliminação 
de criadouros do mosquito 
transmissor da doença, o Aedes 
aegypti, em diversos pontos do 
município.

Sem data prevista de encer-
ramento, a “Patrulha Contra 
Dengue” é promovida de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Além de destacar a 
necessidade da ação, o coorde-
nador do Controle de Vetores 

da Vigilância Epidemiológica, 
José Eduardo Barbosa, fez um 
apelo à população. “Queremos 
contar com ajuda de cada mo-
rador no combate à dengue, 
por isso pedimos que recebam 
as equipes de Controle de Ve-
tores em suas residências. Em 
caso de dúvida, os proprietários 
podem entrar em contato com 
a Vigilância, que confirmará a 
identidade dos profissionais. 
Proporcionado ainda mais 

Foto: Arquivo Atos

Pinda aprova projeto que beneficia taxistas
Nova regulamentação determina que tempo de utilização do veículo seja de uma década a partir da fabricação

Expandindo as ações em 
benefício de trabalhadores 
de transporte de passagei-
ros, a Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, ainda no 
início deste mês, o projeto 
de lei que expande período 
de utilização de veículos. 
A proposta é do vereador 
Rogério Ramos, o Rogerinho 
(PODE).

O PL 131/2022 altera 
o artigo 13 da lei 6.317, 
de março de 2020, que 
regulamenta as normas 
gerais para o transporte de 
passageiros de veículos de 
aluguel, como os táxis. O 
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projeto de 2020 era de au-
toria do ex-vereador Rafael 
Goffi (PSDB), que atualizava 
a cidade neste segmento, 
uma vez que a lei anterior 
a 2020 era da década de 
1970. Na época, o texto 
aprovado pela Casa era que 
os carros deveriam ter até 
oito anos para utilização no 
trânsito municipal.

Com o artigo alterado, os 
veículos autorizados para 
o serviço de táxi poderão 
ser usados pelo prazo má-
ximo de dez anos a contar 
pelo ano de fabricação. O 
projeto foi aprovado por 
unanimidade por todos os 
parlamentares. Segundo 
o relator, o projeto “visa 
atender a indicação de moto-Táxis de Pinda, que passam a contar com maior prazo para vida útil de veículos utilizados no município

ristas de táxi que trabalham 
no município e que solicitam 
a alteração".

Ramos destacou ainda que 
o objetivo era de aumentar 
o período de utilização, e é 
motivado na baixa procura 
pelo serviço, devido a diver-
sos fatores.  

Proteção – A Câmara sus-
pendeu o projeto de fechar 
o plenário com vidro. A 
intenção era delimitar com 
barreiras de vidro o acesso 
entre público e parlamen-
tares, uma vez que em Pin-
damonhangaba, o espaça-
mento é determinado por 
corrimãos laterais. A inicia-
tiva chegou a ser discutida 
entre os vereadores, mas a 
ação não será concluída.

Lorena reabre Unidade de Atendimento de Reintegração Social
Aparelho público atende ex-detentos e condenados a penas alternativas; serviço busca contribuir para a ressocialização

A Prefeitura de Lorena inau-
gurou a sede da Unidade de 
Atendimento de Reintegração 
Social, que acompanha mora-
dores que saíram recentemen-
te do sistema prisional ou que 
ainda cumprem penas alter-
nativas. A iniciativa viabilizou 
a autorização para a continui-
dade do serviço na cidade por 
no mínimo mais um ano.

Contando com a presença 
de autoridades estaduais, mu-
nicipais e judiciárias, a cerimô-
nia de entrega do espaço foi 
realizada na tarde da última 
sexta-feira (16). Na ocasião, o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
e o secretário estadual de 
Administração Penitenciária, 
coronel Nivaldo César Restivo, 
assinaram o termo aditivo que 
garante o funcionamento do 
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aparelho público até o fim de 
2023.

Implantada na região cen-
tral da cidade, em um imóvel 
alugado pela Prefeitura na 
rua Bernardo José de Lorena, 
a Unidade de Atendimento de 
Reintegração Social abriga a 
Caef (Central de Atendimen-
to ao Egresso e à Família), a 
CPMA (Central de Penas e Me-
didas Alternativas) e o Conse-
lho Municipal da Comunidade.

Além de destacar que a uni-
dade de Lorena é a única do 
estado que conta com o Con-
selho da Comunidade anexado, 
o que garante um maior apoio 
às atividades desenvolvidas no 
local, o secretário de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, 
Cláudio Luiz de Freitas, expli-
cou as atribuições das duas 
centrais. “A CPMA realizará o 
acompanhamento e inserção 
de pessoas que tenham pena 
de cumprimento de prestação 

O prefeito Sylvio Ballerini, durante evento de implantação para programa de reintegração Social de detentos

Foto: Divulgação PML

de serviços comunitários. Com-
pete a ela realizar entrevistas 
com os apenados e monitora-
mento das suas atividades, por 
meio de controle de frequência, 

além de captação de vagas e 
prestação de informações ao 
Judiciário”, destacou Freitas. 
“Já a Caef é responsável por 
dar assistência direta ao egres-

so do sistema penitenciário e 
aos seus familiares, promo-
vendo ações voltadas à saúde, 
educação, apoio psicossocial e 
geração de trabalho e renda”.

segurança, a programação 
semanal de ação nos bairros 
é divulgada nas redes sociais 
oficiais da Prefeitura”.

A cidade contabiliza quarenta 
casos de dengue ao longo deste 
ano, sendo 39 autóctones (con-
traídos no próprio município) 
e um importado (contraído 
em outra cidade). O montante 
de casos é 37% superior ao do 
mesmo período do ano passa-
do, que foi de 29.

Ação foca em imóveis que possuem pendência de fiscalização; operação de vistoria ocorre em sete bairros nesta semana

Em contrapartida ao aval 
estadual para a manutenção 
do serviço em Lorena, a gestão 
municipal se comprometeu a 
arcar com o aluguel do imó-
vel e com os salários de dois 
técnicos, que possuem nível su-
perior de ensino, responsáveis 
pelo atendimento ao público. O 
valor do investimento neces-
sário para a manutenção da 
unidade não foi revelado pelo 
Executivo.

Implantada em Lorena em 
18 de julho de 2014, durante 
a gestão do então prefeito Fá-
bio Marcondes, a Unidade de 
Atendimento de Reintegração 
Social funcionou até o início 
de 2020 em uma casa alugada 
na rua José Gemelli, no bairro 
Nova Lorena. Porém, devido à 
pandemia da Covid-19, o imó-
vel foi desocupado e os serviços 
da CPMA e Caef foram transfe-
ridos, de forma provisória, para 
uma sala do Fórum.
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Cruzeiro tem troca no comando da Saúde
Ex-secretária assume superintendência da Santa Casa; nova chefe da pasta projeta avanços no setor 

A Prefeitura de Cruzeiro 
confirmou na manhã desta 
sexta-feira (16) a troca do co-
mando da secretaria de Saúde. 
Após quase dois anos à frente 
da pasta, Imaculada Conceição 
Magalhães deixou o cargo e 
assumiu, no início dessa se-
mana, a superintendência da 
Santa Casa da cidade.

Desde janeiro do ano passa-
do no comando da secretaria 
de Saúde de Cruzeiro, Imacu-
lada, que exerceu a mesma 
função em Lorena entre 2014 
e 2020, “passou o bastão” nes-
sa semana para a enfermeira 
Maria Carolina Codelo, que 
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compõe a equipe da própria 
pasta há cerca de dois anos.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, Imaculada 
revelou que a decisão em as-
sumir a superintendência da 
Santa Casa de Cruzeiro, que 
está sob intervenção muni-
cipal desde 2014, atende ao 
pedido do prefeito, Thales Ga-
briel Fonseca (PSD), empenha-
do em qualificar ainda mais o 
serviço prestado pelo hospital.  
“É importante ressaltar que a 
equipe gestora da Santa Casa 
vem construindo um trabalho 
de grande relevância. Chego 
agora para somar, objetivan-
do o fortalecimento do nível 
terciário de atenção à saúde 
(hospitalar) de Cruzeiro. E 
com muita alegria passo a 

pasta para a Caroline, a qual 
conheço muito bem, profis-
sional experiente, altamente 
qualificada e com olhar hu-
manizado”.

Fazendo uma retrospectiva, 
Imaculada Conceição elegeu 
as ações mais importantes 
promovidas na área da saúde 
de Cruzeiro durante o período 
em que chefiou a secretaria. 
“Além da implantação do 
AME (Ambulatório Munici-
pal de Especialidades) e da 
estruturação do serviço de 
informações, outro trabalho 
relevante foi o fortalecimento 
da rede de Atenção Básica. É 
possível destacar também a 
estrutura que foi montada na 
cidade e o trabalho executado 
por nossa equipe no período 

de enfrentamento à pandemia 
da Covid-19”.

Com uma experiência de 
cerca de 14 anos na área da 
saúde pública, a nova secre-
tária revelou sua expectativa 
diante do novo desafio. “Ao 
lado do prefeito e da nossa 
equipe, o meu objetivo é lutar 
para oferecer a cada dia uma 
saúde de ainda mais qualidade 
à população. Através de um 
atendimento humanizado, 
temos como meta também 
estabelecer uma relação ainda 
mais próxima com os pacien-
tes, desde a Atenção Básica 
até a Atenção Hospitalar. 
Agradeço ao prefeito pela 
oportunidade e parabenizo 
a Imaculada, que ocupou de 
forma brilhante a secretaria”.
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                                                       Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01          CEP: 12.600-201 
                                                     Tel/Fax: (12) 3153-1212 — 3153-2932     Lorena-SP    

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

   A Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena, Ana Cristina 
Alves de Freitas Leal, no uso de suas atribuições Estatutárias e Regimentais, em conformidade 
com os artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 do Estatuto Social e os artigos 54 parágrafo 
único, 55 inciso II, 56, 116, 121, 122, 123, 125, 126 inciso II, 127, 129 inciso I, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 e 175 incisos I e XVI, 
todos do Regimento Interno, CONVOCA, os(as) Associados(as) em dia com suas obrigações 
estatutárias e regimentais para a Assembleia Geral Ordinária de Eleição, para a renovação de 
1/3 dos Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo para o triênio 2022/2025, a ser realizada 
na sede do Clube Comercial de Lorena sito na Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01, Centro, 
Lorena/SP, no dia 06 de novembro de 2022, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 
horas em segunda e última convocação, encerrando-se a votação impreterivelmente às 13:00 
horas do mesmo dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
I – Eleição para renovação de 1/3 (um terço) dos Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo 
para o triênio 2022/2025; 

 
 
 
Observações: 
 

1) As inscrições deverão ser realizadas a partir de 08 de setembro de 2022, na secretaria do 
Clube, observando-se o artigo 56 do Regimento Interno; 
 

2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do dia 07 de outubro de 2022, de acordo com o artigo 
135 do Regimento Interno; 
 

3) Nesta data é de 1.631 (um mil, seiscentos e trinta e um) o número de Associados com direito a 
voto. 
 
Lorena-SP, 06 de setembro de 2022. 
 
 
 

                                             
 

 
         ANA CRISTINA ALVES DE FREITAS LEAL 

                                                Presidente do Conselho Deliberativo  
                                                          Clube Comercial de Lorena 
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 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2022 
PROCESSO Nº 350/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE 
MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 04/10/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 04/10/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 04/10/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
21/09/2022. 
 

Cruzeiro, 20 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO Nº 033/2022
CONVITE Nº 07/2022
A Prefeitura Municipal de Silveiras, torna público que a licitante VALLE ELETRICIDADE E 
SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 17.361.033/0001-60, foi julgada vencedora do certame no 
dia 25/08/2022 às 9h na modalidade Carta Convite sob o nº 07/2022, cujo objeto referia-
se a "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
da rede elétrica dos prédios da Administração e da Iluminação Pública no perímetro 
Urbano e Rural do município de Silveiras", porém, a empresa NORBERTO JOSE DO 
CARMO 11487051808, CNPJ nº 12.682.551/0001-61, na ocasião, deixou de apresentar a 
comprovação da Regularidade Fiscal da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, sendo-lhe concedida prazo para a regularização e 
o saneamento da restrição quanto a documentação citada, conforme prevê o § 1º, Art. 
43 da Lei Complementar nº 123/06 com as alterações dada pela Lei Complementar nº 
155/2016. Ocorre, que transcorrido o prazo para o saneamento da restrição a empresa 
não se manifestou. Diante do fato, declaro Inabilitada a empresa NORBERTO JOSE DO 
CARMO 11487051808, CNPJ nº 12.682.551/0001-61 e, por consequência,  JULGO o 
presente certame como FRACASSADO, por não apresentar o número mínimo de três 
propostas válidas.
Silveiras, 20 de setembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

EDITAL RERRATIFICADO
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 02/2022 – PROC. Nº 238/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL da Licitação na 
Modalidade Concorrência Publica, do tipo empreitada por menor preço global, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de modernização 
do sistema de Iluminação Pública por tecnologia LED e implantação de postes inteligentes 
multiaplicativos e rede Wi-fi em diversas vias e praças no município.
A modificação ocorreu no item 23.1.4. do edital e nas Condições de pagamento no ANEXO 
V do edital. A sessão irá manter-se às 09h30min do dia 26 de Setembro de 2022, na 
Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - PROCESSO 466/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para o 
fornecimento de material gráfico para diversas secretarias, que do dia 21 de setembro de 
2022 a 09 de novembro de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 09 de novembro de 
2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 09:00h do mesmo dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Imaculada Conceição Magalhães (centro), que deixou a secretaria de Saúde para assumir a Santa Casa; setor segue com investimento

Foto: Arquivo Atos

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS
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Hotéis esperam aumento de 60% no número
de romeiros no mês de outubro em Aparecida

Depois de dois anos com 
restrições devido a pandemia 
de Covid 19, o setor hoteleiro 
de Aparecida espera retomar 
o crescimento na festa desse 
ano. Faltando menos de um 
mês para 12 de outubro, a 
expectativa do setor é que a 
ocupação dos hotéis e pousa-
das chegue a 60% do registra-
do em 2019, último ano antes 
da pandemia.

Vice-presidente do Sinhores 
(Sindicato dos Hotéis), Valdecir 
Henrique informou que em 
2019 Aparecida recebeu, em 
outubro, 738 mil romeiros, 
segundo os números do San-
tuário Nacional. “Para este ano 
de 2022 espera-se 60% do 
número de turistas de 2019, 
cerca de 400 mil pessoas no 
mês todo, lembrando que tem 
a eleição, no começo e no final 
do mês, acaba atrapalhando 
um pouco esse fluxo”.

Em 2021, quando começou 
a flexibilização, estima-se que 
Aparecida recebeu em outubro 
cerca de 40% dos romeiros de 

Andréa Moroni
Aparecida

2019. “Estamos bem otimistas 
em relação as reservas para o 
mês de outubro desse ano e 
para quem ainda não se pro-
gramou, ainda temos vagas”, 
frisou o Sindicato.

Programação – O Santuário 
Nacional divulgou na quarta-
-feira, dia 14, a programação 
para a Novena e Festa da 
Padroeira 2022. A novena 
será realizada de 3 a 11 de 
outubro, às 15h e às 19h, no 
Altar Central da Basílica, e no 
dia 12 de outubro, a missa 
solene, às 9 horas, presidida 
por Dom Orlando Brandes, 
arcebispo de Aparecida.

Durante os nove dias, os 
devotos que participarem 
presencialmente serão con-
vidados a realizar um gesto 
concreto, com a doação de 
alimentos, materiais de limpe-
za e higiene pessoal. Os itens 
arrecadados serão destinados 
a instituições beneficentes de 
Aparecida e região.

A tradicional carreata pe-
las ruas da cidade, quando 
moradores locais e visitantes 
enfeitam as janelas das casas 
e hotéis para prestigiarem a 
passagem da procissão, será 

realizada na quarta-feira (5), 
às 16h. 

As atividades, que estavam 
suspensas devido a pandemia 
de Covid-19 nas últimas edi-
ções da Festa, serão retomadas 
em outubro de 2022.

Dia 8 – O Festival da Padro-
eira reunirá diversos músicos 
com canções em tributo à 
Nossa Senhora Aparecida. 
Neste dia, se apresentam a 
cantora e apresentadora da 
TV Aparecida, Mariângela Zan, 
e convidados, na Tribuna do 
Pátio das Palmeiras, a partir 
das 20h55.

Dia 10 – Na parte da manhã, 
às 9h, o Passeio Ciclístico sairá 
do Pátio das Palmeiras, em 
direção à Cidade do Romeiro.

Já à noite, a partir das 
20h55, o Festival da Padroeira 
traz a apresentação do cantor 
Daniel e convidados.

As celebrações da Novena e 
Festa da Padroeira do Brasil 
serão transmitidas pela Rede 
Aparecida de Comunicação 
(TV, Rádio e Portal A12), pela 
plataforma Aparecida ao Vivo, 
Aplicativo Aparecida e pelas 
redes sociais do Santuário Na-
cional (Facebook e Youtube).

Santuário Nacional divulga programação da festa que volta a ter shows após dois anos impedidos

Hotéis rodeiam o Santuário Nacional de Aparecida; setor espera por cenário próximo dos dados de 2019

Foto: Marcelo A.dos Santos

Buffet fecha e dá calote em famílias de Lorena e Cruzeiro
Proprietária alega “surto” e cancela festas agendadas; por aniversários, empresa havia recebido metade dos investimentos

Um buffet de Cruzeiro está 
sendo acusado de causar 
prejuízos de milhares de 
reais a moradores de Lorena 

Andréa Moroni
Lorena

e Cruzeiro. A empresa Buffet 
M’Stella decretou falência e 
deixou cerca de setenta pes-
soas no prejuízo. Lesados, um 
grupo de pessoas tentam mi-
nimizar o impacto financeiro.

A funcionária pública Tha-
miris Thaís Ferreira, mora-

dora da Vila Hepacaré, em 
Lorena, fechou contrato no 
dia 17 de junho com a em-
presa Buffet M’Stella, sob 
responsabilidade da empre-
sária Renata Aparecida de 
Assis e Souza.

“Ficou acordado uma festa 

para oitenta pessoas (incluin-
do os maiores de seis anos), 
com buffet completo, decora-
ção e salão, no montante de 
R$ 2,8 mil. Fiz o pagamento 
para a Renata no valor de 
R$ 1,6 mil, faltando R$ 1,2 
mil que seria pago próximo 
à festa”.

Segundo Thamiris, o pro-
blema começou quando ela 
entrou em contato com a 
proprietária do salão onde 
seria a festa. “Entramos em 
contato com a dona do salão 
Espaço Village, para questio-
nar se a nossa data estava 
reservada. Ela me disse que 
a Renata havia reservado a 
data, porém, não tinha pago 
o sinal, que era necessário 
para efetivar a reserva”.

A festa do filho de Thami-
ris estava marcada para o 
dia 29 de outubro. “Depois 
que pagamos o salão, em 
dinheiro, para a reserva 
da data, não conseguimos 
mais contato com a Renata. 
Começamos a desconfiar e 
começamos a procurar no 
Facebook outras pessoas 
que tinham festa marcadas 
com ela”. 

No dia 15 de setembro, 
uma advogada entrou em 
contato, por telefone, para 
avisar que as festas agenda-
das até dezembro estavam 
canceladas. “A alegação era 
de que Renata estaria em 
surto psicótico. Criamos um 
grupo de WhatsApp e desco-
brimos que muitas pessoas 
foram lesadas. Inclusive, ela 
marcou várias festas para a 
mesma data onde se com-
prometia estar presente em 
todas”, explicou.

Para não deixar o aniver-
sário do filho passar em 
branco, Thamiris terá que fa-
zer uma comemoração bem 
menor do que a planejada. 
“Nossa, isso é uma parte que 

(12) 99148-2196

mexe com nosso sentimen-
tal. Passei quase cinco anos 
fazendo inseminação para 
ter meu filho e essa festa 
foi mais do que planejada, 
foi sonhada. Agora a festa, 
que era para oitenta pessoas 
da família, será reduzida a 
vinte, apenas para registro 
em fotos”.

Thamiris e outras vítimas 
registram boletim de ocor-
rência a agora aguardam 
as investigações da polícia. 

Na cidade de Cruzeiro, pelo 
menos sete B.Os. foram 
registrados até segunda-
-feira (19), mas o delegado 
responsável pelo caso, Dr. 
João Biazze, não quis dar 
informações, alegando que 
as investigações estão sob 
sigilo.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato, 
por telefone, com o Buffet 
M’Stella, mas não obtivemos 
retorno.


