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Pinda busca 
apoio federal 
para acelerar
seu 5G puro

Pág. 2

Buscando acelerar a chega-
da do 5G, Pinda e a Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial definiram o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação.

Região tem alta da covid nas duas últimas semanas
Pinda identifica quinhentos casos e duas mortes em uma semana; Cruzeiro, Lorena, Guará e Caraguá também preocupam

A última semana foi de pre-
ocupação pelas secretarias 
de Saúde dos municípios da 
região. Enquanto prefeituras 
retomam a obrigatoriedade do 
uso de máscaras, o registro de 
novos casos de Covid-19 gera 
preocupação. Cidades como 
Pindamonhangaba, Cruzei-
ro, Lorena e Guaratinguetá 
mostram que os cuidados são 
necessários para evitar uma 
nova onda.

Em Pindamonhangaba, a 
secretaria de Saúde identificou, 
recentemente, quinhentos 
casos de novo coronavírus em 
um intervalo de sete dias. O 
dado acende o alerta para a 
alta contaminação da doen-
ça. Na última semana, duas 
pessoas morreram em decor-
rência do vírus. A Vigilância 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Epidemiológica não registrava 
falecimentos pela enfermidade 
desde junho.

De acordo com dados avalia-
dos pelos órgãos de saúde do 
município, do dia 18 a 24 de 
novembro foram 502 novos 
casos identificados. Na semana 
seguinte, de 25 de novembro 
a 1 de dezembro, mais 444 
novas contaminações foram 
verificadas. Neste mesmo pe-
ríodo, a cidade registrou duas 
mortes em decorrência da 
doença, após seis meses sem 
falecimentos por coronavírus. 
A Unidade de Terapia Intensi-
va da rede pública opera com 
10% da capacidade ocupada, 
enquanto a privada com 25%. 
Os leitos de enfermaria operam 
em 24%, somados os leitos 
públicos e privados. Ao todo, 
desde de março de 2020, 42,9 
mil moradores foram contami-
nados com o vírus.

“Nós temos uma nova varian-
Vacinação de idosa durante campanha contra Covid-19; região volta a registrar alta de contaminações
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te circulante no estado de São 
Paulo, que nos alerta para um 
possível aumento dos casos, 
e isso faz com que a gente já 
tome as medidas preventivas, 
evitando uma grande prolifera-
ção do vírus. (...) Qualquer sin-
toma gripal faz-se necessário 
buscar atendimento nas Unida-
des de Pronto Atendimento ou 
Pronto Socorro, para que possa 
realizar o teste e eliminar a 
suspeita”, ressaltou a secretária 
de Saúde, Ana Cláudia Macedo.

A situação de elevação dos 
casos é identificada em toda 
a RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte). Somente em 
Caraguatatuba foram 789 no-
vas infecções identificadas na 
última semana, ao menos 18 
pessoas estão hospitalizadas 
para o tratamento da doença.

Em Guaratinguetá, 472 con-
taminações pelo vírus foram 
identificadas. Para casos sus-
peitos, a cidade disponibiliza 
também o atendimento digital 
pelo WhatsApp (12) 99755-
1125.

A cidade de Lorena registrou, 
até a última quinta-feira (1), 65 
casos de Covid-19, sendo que 
cinco pacientes estão interna-
dos (três em UTIs) e sessenta 
realizando o tratamento nas 
residências.

Em Cruzeiro, o boletim epi-
demiológico apontou 182 
novos casos, entre os dias 18 
de novembro e 1 de dezembro. 
A orientação dos municípios é 
que a população se imunize 
contra o vírus e faça uso de 
máscara de proteção em locais 
com aglomeração de pessoas.

Hospital Regional de 
Cruzeiro tem verba para 
psiquiatria e acolhimento
Prefeito Thales Gabriel fecha aditivos para o projeto do futuro 
centro de saúde; valor adicional deve passar dos de R$ 2 milhões

A Prefeitura de Cruzeiro 
conseguiu dois aditivos no 
contrato com o Governo do 
Estado para a construção do 

Hospital Regional. Segundo o 
prefeito Thales Gabriel (PSD), 
o custo do projeto vai superar 
os R$ 2 milhões. O primeiro 

aditivo deve bancar a constru-
ção de uma ala psiquiátrica 
no hospital. “Nós sabemos a 
dificuldade que é ter uma ala Pág. 3

Cruzeiro e 
Guará iniciam 
construção de 
duas ciclovias

Pág. 4

Os ciclistas de Cruzeiro e 
Guaratinguetá ganharam mo-
tivos para comemorar no últi-
mo fim de semana. A primeira 
iniciou a construção de uma 
ciclovia, a segunda anunciou 
a captação de recursos para a 
implantação da primeira etapa 
da ciclovia, que futuramente 
ligará três bairros.

dessa na nossa região, isso é 
um ganho a mais”, comemorou 
o prefeito.

Prefeito Marcus Soliva assina convênio, acompanhado pelo futuro presidente da Câmara, Pedro Sannini

Foto: Reprodução

Prefeitura de Guará assina 
convênios de R$ 45 milhões 
com Governo do Estado para 
estradas do Taboão e Pilões

A Prefeitura de Guara-
tinguetá assinou novos 
convênios com o Governo 
do Estado de São Paulo para 
obras de pavimentação, por 
meio do Programa Novas Pág.  2

Estradas Vicinais. As vias  
que foram contempladas 
são a Estrada do Taboão, 
no bairro da Rocinha, e a 
Estrada dos Pilões.

Prefeitura aposta em ações 
de empreendedorismo 
feminino e forma turma 
exclusiva em Caraguatatuba

Caraguatatuba formou, no 
último dia 26, um grupo de 
17 mulheres no Seminário 
Empretec, realizado em par-
ceria com o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) e a 
Acec (Associação Comercial 

e Empresarial de Caragua-
tatuba). Essa foi a primeira 
vez que o curso foi ofertado 
exclusivamente para o público 
feminino. O Empretec é uma 
imersão que ocorre por meio 
de um seminário.
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Trabalho na construção do Hospital Regional; anúncio de ampliação

Foto: Reprodução PMC



7 DE NOVEMBRO DE 20222

A Prefeitura de Guaratin-
guetá assinou convênios 
com o Governo do Estado 
de São Paulo para obras de 
pavimentação por meio do 
Programa Novas Estradas 
Vicinais. As vias contempla-
das são a Estrada do Taboão, 
no bairro da Rocinha, e a 
Estrada dos Pilões. Entre 
os presentes nos encon-
tros para as assinaturas, 
realizados entre os dias 26 
e 27 de novembro, estavam 
o prefeito Marcus Soliva 
(PSC), o vice-prefeito Régis 
Yasumura (PL) e o vereador 
Pedro Sannini (PSC), que foi 
responsável pela articulação 
dos recursos junto ao depu-
tado federal Alexandre Leite 
(União Brasil).

O convênio para a pavi-
mentação da estrada do 
Taboão é de R$ 22,89 mi-
lhões, para 6,5 quilômetros 
de extensão. Segundo a 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

gestão municipal, o trecho 
contemplado pertence a 
Guaratinguetá, que se une a 
outros 2,5 quilômetros que 
já estão recebendo obras de 
recape, guias e drenagens, 
totalizando nove quilôme-
tros no município, no bairro 
da Rocinha. O trecho de 
Lorena deve ter o convênio 
de pavimentação firmado 
em breve com a assinatura 
do prefeito lorenense Sylvio 
Ballerini (PSDB).

Na estrada do Pilões, o 
valor é de R$ 22,96 milhões 
para 8,4 quilômetros, trecho 
que tem início onde termina 
o asfalto na estrada Plínio 
Galvão César (Estrada dos 
Pilões) e vai até a chamada 
vila do bairro, onde fica a 
Capelinha Sant’Ana.

As obras serão realizadas 
pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) e 
financiadas integral mente 
pelo Governo de São Paulo, 
sem a necessidade de con-
trapartida do Munícipio. 
As previsões para início e 

Guará assina convênios de R$ 45 milhões
com Estado para estradas do Taboão e Pilões
Obras esperadas há anos prometem auxiliar na mobilidade e no escoamento de produção agrícola

Reunião em Guaratinguetá para assinatura de convênios para obras de pavimentação de estradas na cidade

Foto: Divulgação PMG

término de obras ainda não 
foram divulgadas.

Soliva destacou que a ges-
tão tem buscado há anos 
firmar os convênios de pa-
vimentação para estas estra-
das. “Importantes convênios 
para a comunidade, para o 
escoamento de produção 
agrícola, para a mobilidade 
das pessoas que moram e 
trabalham no campo e que 
têm que se locomover dia-
riamente nestas estradas”, 
exaltou o prefeito. “Só essas 
pessoas sabem do que eu 
estou falando. Quem circula 
muito pelas estradas vici-
nais, como pessoas do setor 
público, escolas, unidades 
de saúde, setor privado, nas 
empresas rurais, sabem da 
importância da pavimenta-
ção”, frisou.

Na oportunidade da assina-
tura dos convênios de pavi-
mentação, a gestão também 
firmou outra parceria com 
o Estado, por meio do Dade 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estân-

cias), para a construção de 
uma nova avenida em Guara-
tinguetá, que deve interligar 
a região do Parque do Sol à 

região do Village Mantiquei-
ra, pela avenida Antônio da 
Cunha até a estrada vicinal 
Cesare Zangrandi. A obra 

tem viés turístico, com ob-
jetivo de conectar Santuário 
de Frei Galvão e Aeroporto 
Vale da Fé.

Pindamonhangaba busca apoio federal para acelerar uso do 5G “puro”

Buscando acelerar a che-
gada da tecnologia 5G em 
Pindamonhangaba, o pre-
feito Isael Domingues (PL) 

Da Redação
Pindamonhangaba

esteve em Brasília, na última 
semana, em reunião com o 
ABDI (Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial) 
e o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, a ação 

Reunião com participação de agência da indústria e Ministério da Ciência busca fomentar a implementação da tecnologia
buscou fortalecer as parce-
rias para acelerar a chegada 
da tecnologia ao município. 
A meta é que a medida 
beneficie não somente a 
gestão pública, mas tam-
bém a indústria, o setor de 
serviços e comércio. Dessa 
forma, é esperado que Pin-
damonhangaba consiga 
criar um ambiente tecno-
lógico e inovador, gerando 
oportunidades para os em-
preendedores e projetos de 
indústria 4.0. 

A administração espera 
que a cidade conte com uma 
rede 5G pura, diferente do 
que as empresas de teleco-
municação devem propiciar 
com o 5G DSS, que é uma 
conexão 4G avançada e em 
implantação nas capitais 
brasileiras.

“Viemos a Brasília conver-
sar tecnicamente, o funda-
mental é nossa cidade conti-
nuar crescendo. Mostramos 

a governança que temos, 
ratificando a seriedade do 
trabalho executado, que 
visa transformar Pinda-
monhangaba em um dos 

municípios mais desenvol-
vidos tecnologicamente do 
Brasil”, comentou o chefe do 
Executivo.

Anteriormente, a Câmara 

Municipal aprovou um pro-
jeto de antenas que tenta 
viabilizar a instalação de 
infraestrutura de telecomu-
nicação.

 

 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 

  
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 056/2022 - Edital nº 123/2022 – Proc. Adm. 
Mun. n° 206/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor item. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS E KITS DE 
CONCENTRADORES COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ E 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 19 de dezembro de 2022  
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do 
credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010. 
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Hospital Regional de Cruzeiro garante verba 
para ala psiquiátrica e centro de acolhimento
Prefeito fecha aditivos ao projeto do futuro centro de saúde; valor adicional deve passar dos de R$ 2 milhões

A Prefeitura de Cruzeiro 
conseguiu dois aditivos no 
contrato com o Governo do 
Estado para a construção do 
Hospital Regional. Segundo 
o prefeito Thales Gabriel 
(PSD), o custo do projeto 
vai superar os R$ 2 milhões.

O primeiro aditivo deve 
bancar a construção de uma 
ala psiquiátrica no hospital. 

Andréa Moroni
Cruzeiro

“Nós sabemos a dificuldade 
que é ter uma ala dessa na 
nossa região, isso é um ga-
nho a mais”, comemorou o 
prefeito.

Outro aditivo conquistado 
junto ao Estado trata da 
implantação de um centro 
de acolhimento no hospital. 
“Nós recebemos muitos mo-
radores de outras cidades, al-
gumas distantes, então esse 
centro de acolhimento vai 
dar dignidade às pessoas que 
necessitam do atendimento”.

A expectativa do prefeito 
é assinar os dois aditivos no 
projeto ainda esse ano. “Já 
estamos em contato com o 
Estado para oficializar essas 
duas adições ao projeto do 
hospital”.

A previsão de entrega 
do prédio, que ofertará 
duzentos leitos, sendo 160 
de clínica e quarenta de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), será de 24 meses. 
“Estamos esperançosos que, 
até meados de 2024, tenha-

Pindamonhangaba recebe a 36ª edição
da Feira de Artesanato Especial de Natal
Evento tem entrada franca e espera receber três mil pessoas no próximo domingo

Feira de artesanato em Pinda; expectativa é de três mil visitantes

Foto: Reprodução

  
 

 

CONCURSO PÚBLICO                                                                          
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

     EDITAL – PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 01/2023 
 

O INSTITUTO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E PESQUISA – ISDEP/IOVALE, torna público a realização de 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA, destinada a 
médicos, prevista na Lei 6.932 de 07 de julho de 1981 e suas Resoluções complementares pertinentes da Comissão Nacional de 
Residência Médica - CNRM. 
 
1 –  Programa:  
 

1.1 – VAGA DO PROGRAMA COM ENTRADA DIRETA: 
 

CÓD. PROGRAMA VAGAS oferecidas DURAÇÃO 
SITUAÇÃO DO 
PROGRAMA 

001 Oftalmologia  01 (uma) Vaga 03 anos Credenciamento Provisório 

 
02- INSCRIÇÕES:  
De 25/12/2022 a 06/01/2023 na secretaria do Instituto de Olhos do Vale – IOVALE ou pelos Correios.  

 

03 - PROVA:  
O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa através de prova escrita, objetiva, com valor de 90% e 
a segunda etapa através de Avaliação e Arguição de Currículo Padronizado + Entrevista com valor de 10%. 
1ª Etapa: Valor 90 (noventa) pontos – 10/02/2023, às 09:00 (horário de Brasília), prova com duração de 3 (três) horas. 
2ª Etapa: Valor 10 (dez) pontos – de 10/02/2023, a partir das 14:00h (horário de Brasília). Passarão pela 2ª etapa todos os 
candidatos inscritos que realizarem a 1ª etapa (prova objetiva) e obtiverem 30(trinta) questões, conforme item 11.3 do Edital  do 
Processo Seletivo de Residência Médica, sendo a classificação final baseada nos critérios estabelecidos no edital completo. 
 
04 - INÍCIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA: 01/03/2023. 
 
05- ENDEREÇO PARA INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 
Secretaria do Instituto de Olhos do Vale – IOVALE, Rua Professora Dulce Selles Vieira, 91 -  Chácara Selles  , CEP: 12.505-509 – 
Guaratinguetá/SP - telefone: (12) 99712-6043 (wats-app) ou pelo e-mail: coreme@iovale.com.br 
Edital completo no site:  www.iovale.com.br 
 
  
 
Guaratinguetá/SP, 05 de Dezembro de 2022. 
 
 
 
 

Dr. Luiz Fernando Moreira Miguel  
Coordenador Geral da Comissão de Residência Médica do Instituto de Olhos do Vale  

COREME - IOVALE 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO - Processo nº 614/2022-SUP e 8560/2022-GPRO. O 
Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação 
do Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação do processo 
acima referido, onde lê-se: “empresa M. M. MAQUINAS ME” leia-se 
“empresa M. M. LOPES MAQUINAS ME”.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de Proposta

CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 03/2022 – Proc. nº 449/2022
O Município de Lorena-SP torna público o resultado da 
abertura dos envelopes de proposta da CONCORRÊNCIA 
PUBLICA nº 03/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de engenharia para 
obras de INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 
DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE LORENA E 
MURETA DE CONTENÇÃO CORREGO MANDI NA RUA CARLINO 
LUIZ DOS SANTOS.
A empresa S O PONTES ENGENHARIA LTDA consagrou-se 
vencedora do certame no valor de R$ 14.976.538,03.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PE Nº 48/2022 - PROC. Nº 476/2022
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 Complementar nº 123/2006 e Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada em serviços de calibração de balança 
analítica para a Farmácia de Manipulação, pelo período de 12 
meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e autoriza a contratação das empresas 
vencedoras, com a emissão do Contrato:
Empresa: AFERITEC COMPROVAÇÕES METROLOGICAS E 
COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.225.796/0001-80
Vencedora dos itens: 01.
Valor Total: R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais).
DATA DA ASSINATURA: 25/11/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE HOMOLOÇÃO DE LICITAÇÃO

 TP Nº 24/2022 - PROC. Nº 482/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os 
trabalhos realizados para o atendimento a tomada de preço acima 
referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de engenharia para Reforma da Pista de Skate do Centro Social 
Urbano (CSU) pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA e autoriza a contratação 
da empresa vencedora, com a emissão da respectiva nota de 
empenho, conforme abaixo:
Empresa: OSAKA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.769.815/0001-
90 Valor Total: R$ 309.425,22 (Trezentos e nove mil, quatrocentos 
e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) - DATA DA 
ASSINATURA: 30/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE HOMOLOÇÃO DE LICITAÇÃO

TP Nº 26/2022 - PROC. Nº 484/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os 
trabalhos realizados para o atendimento a tomada de preço acima 
referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de engenharia elétrica de 
iluminação de LED da Praça Mário Covas e Quadra Ponte Nova, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA e autoriza a 
contratação da empresa vencedora, com a emissão do contrato 
e respectiva nota de empenho, conforme abaixo:
Empresa: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 
11.091.314/0001-63
Valor Total: R$ 128.751,44 (Cento e vinte e oito mil, setecentos 
e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) - DATA DA 
ASSINATURA: 01/12/2022.

O Ginásio Associação Atlé-
tica Ferroviária de Pindamo-
nhangaba recebe, no domingo 
(11), a 36ª Feira de Artesa-
natos Arte da Gente Especial 
de Natal. O evento, que é 
formado por 110 artesãos, 
tem entrada franca e será 
realizado das 9h às 18h.  A 

Da Redação
Pindamonhangaba

expectativa é receber a visita 
de três mil pessoas.

Os artesãos representam 17 
cidades, Pindamonhangaba, 
Caçapava, Lorena, Caragua-
tatuba, Guaratinguetá, Santo 
Antônio do Pinhal, Roseira, 
São José dos Campos, Tauba-
té, Tremembé, Jambeiro, 
São João Del Rei, Campos do 
Jordão, Natividade da Serra, 
Cachoeira Paulista, Ubatuba 
e Jacareí.

Algumas entidades filan-
trópicas também fazem par-
te da feira, Lar São Vicente 
de Paulo, SOS, Projeto Pro-
teja um Focinho Doações 
de Animais, Centro Espírita 
Paz e Luz, Rotary, Projeto 
Empreender (Gerdau), Adep 
(Associação dos Deficientes 
Físicos).

Os artesanatos apresenta-
dos serão biscuit, bordados 
em geral, cestaria, bijuterias, 

cerâmicas, artes em madeira, 
pintura em tecido, fuxico, 
tricô, crochê, arte em bambu, 
arte em papel e reciclados. 

Também haverá área de 
alimentação com a venda 
de doces, bombons, tortas, 
salgados, licores, embuti-
dos exóticos, pão caseiro, 
sequilhos, balas e outros. A 
organizadora do evento é a 
jornalista Ana Maria Braz 
Cavalcante.

mos esse hospital pronto 
para atender pacientes de 
Cruzeiro, Vale Histórico e 
Circuito da Fé”, salientou. A 
perspectiva é para atender 
até 17 cidades.

A unidade será referência 
em áreas como da obstetrí-
cia de alto risco, traumato-
logia, ortopedia, neurologia, 
neurocirurgia e hemodiáli-
se. Para custeio dos servi-
ços, o Estado deve arcar com 
aproximadamente R$150 
milhões por ano. Trabalho na construção do Hospital Regional; anúncio de ampliação

Foto: Reprodução PMC
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Prefeitura aposta no empreendedorismo feminino e 
forma turma exclusiva à mulheres de Caraguatatuba
Ao todo, 17 participantes se formaram no curso em parceria com Sebrae e a Associação Comercial do município

Caraguatatuba formou, no 
último dia 26, um grupo de 17 
mulheres no Seminário Empre-
tec, realizado em parceria com 
o Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas.) e a Acec (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Caraguatatuba). Essa foi a 
primeira vez que o curso foi 
ofertado exclusivamente para 
o público feminino.

O Empretec é uma imersão 
que ocorre por meio de um 
seminário. A inciativa foi criada 
pela ONU (Organização das 
Nações Unidades) e ocorre em 
quarenta países. O foco está 
em aumentar o potencial do 
empreendedor para gerir o 
negócio ou criar uma ação de 
sucesso. Em Caraguatatuba, a 
ação foi realizada com foco em 
novas técnicas, além de estimu-
lar habilidades e capacidades. 

Para a atriz e empreendedo-
ra Bruna Guimarães, essa foi 
uma experiência única para 
o desenvolvimento humano e 
profissional. Ela criou a “Plan-
tadeira de Histórias”, empresa 
que conta e vende relatos 
de pessoas e empresas reais 
através de vídeos. “Consegui 
mapear minhas fraquezas e 
qualidades, e o passo a passo 
para a prosperidade. Serei 
eternamente grata ao prefeito 
Aguilar Junior, aos profissio-
nais do Sebrae e Associação 
Comercial. Sem dúvida existe 
a ‘Bruna’ antes do Empretec e 
depois do Empretec. Eu morri 

Bruna Silva
Caraguatatuba

durante o processo e renasci 
com propósito definido, metas 
e novos comportamentos”, 
avaliou.

O prefeito Aguilar Junior 
(MDB) destacou que um dos 
seus objetivos é deixar o legado 

de uma cidade empreendedo-
ra e que deseja crescer. Ele 
afirmou que é uma satisfação 
poder colaborar com a vida 
das pessoas, e desejou que as 
formandas façam o melhor 
para a cidade.

Foto: Divulgação PMC

Prefeituras de Guaratinguetá e Cruzeiro 
viabilizam implantação de novas ciclovias

Os ciclistas de Cruzeiro e 
Guaratinguetá ganharam 
motivos para comemorar 
no último fim de semana. 
Enquanto a Prefeitura da 
primeira cidade iniciou a 
construção de uma ciclovia 
na região central, a segun-
da anunciou a captação de 
recursos para a implantação 
da primeira etapa da ciclovia, 
que futuramente ligará três 
bairros.

Desde a última sexta-feira 
(2), a equipe da secretaria de 
Obras e Serviços Públicos de 
Cruzeiro atua na região cen-
tral no início do processo de 
implementação de um espaço 
reservado aos ciclistas. De 
acordo com o Executivo, a ci-
clovia, que contará com uma 
extensão de 450 metros, liga-

Da Redação
RMVale

Obra para implantação de ciclovia, que vai atender a região central de Cruzeiro; Guará também tem projeto

valor do investimento e o 
prazo de conclusão da obra 
não foram revelados.

A população de Guaratin-

rá o Parque Linear do Centro, 
que fica na avenida Vereador 
João Silvano de Mesquita à 
rua Doutor Celestino. Com 
mão dupla e uma largura de 
dois metros, a pista exclusiva 
contemplará as ruas Capitão 
Otávio Ramos, Coronel José 
de Castro e Capitão Avelino 
Bastos, além das avenidas Jor-
ge Tibiriçá e Nesralla Rubez.

Para garantir a segurança 
dos ciclistas, o projeto prevê a 
instalação de placas de sinali-
zação ao longo do trajeto e de 
gradil em um trecho próximo 
a linha férrea, na avenida 
Vereador João Silvano de 
Mesquita.

A melhoria será viabilizada 
através de uma parceria entre 
o Município e o Detran (De-
partamento Estadual de Trân-
sito), por meio do Programa 
Respeito à Vida. Apesar da 
solicitação do Jornal Atos 
à Prefeitura de Cruzeiro, o 

Em parceria com o Detran, proposta de espaço para ciclistas contempla Centro cruzeirense; cidade 
de Frei Galvão recebe verba estadual para primeira etapa de projeto que visa ligação de três bairros

guetá, demorará um pouco 
mais para ver o começo 
da construção da ciclovia. 
Confirmada pelo prefeito 

Marcus Soliva (PSC), na últi-
ma quarta-feira (30), a obra 
deve ter sua data de início 
divulgada até o fim deste 

mês. Assinado pelo chefe do 
Executivo também na última 
quarta-feira, o convênio com 
o Governo do Estado garante 
que a cidade receberá, em 
breve, um recurso de R$ 800 
mil para promover a primeira 
etapa do serviço, que contem-
plará a tradicional avenida 
Nossa Senhora de Fátima, 
no Centro.

Orçado em R$ 1,5 milhão, 
o projeto municipal prevê a 
ligação da região central ao 
bairro Engenheiro Neiva. A 
ciclovia beneficiará os ciclis-
tas que residem no bairro 
Vila Brasil, e as famílias dos 
residenciais Flamboyant e 
Santa Mônica.

Segundo a Prefeitura, já 
foram iniciadas as tratativas 
junto ao Estado para que 
a cidade possa receber um 
novo apoio estadual, o que 
viabilizaria o restante da 
obra, orçado em R$ 700 mil. 

Foto: Reprodução

Curso realizado pelo Sebrae, que foca mulheres empreendedoras


