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Isael e Itesp anunciam 
nova entrega de títulos
para Moreira César
Cidade inicia medidas de regularização fundiária pelo Goiabal

Avançando sobre as ações 
de regularização fundiária, o 
prefeito de Pindamonhanga-
ba, Isael Domingues (PL), se 
reuniu, na última semana, 
com o Itesp (Instituto de Ter-

ras do Estado de São Paulo), 
no gabinete municipal. O en-
contro definiu que, ao todo, 
serão entregues 169 títulos 
de regularização para os mo-
radores da Vila São Benedito, 

no distrito de Moreira César. 
Participaram também da dis-
cussão o secretário Adjunto 
de Habitação, João Gontijo, 
diretor do Departamento 
de Regularização Fundiária, 

Germano Miguel, superviso-
ra regional do Itesp, Gabriela 
Portioli, os analistas, Oziel 
Pinto e Rogério Alves de 
Campos Lima.

Pág.  3 Prefeito Isael discursa durante entrega de títulos aos moradores
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Festival de Marchinhas retomam no Carnaval de 2023

Foto: xxxxxxxxx

Guaratinguetá é beneficiada 
com programa estadual que 
facilita acesso para zona rural

Proprietários de imóveis 
na zona rural de Guaratin-
guetá ganharam um motivo 
para comemorar nesta se-
mana. Após parceria com 
a Prefeitura, o Governo do 
Estado concluiu a inclusão 
das propriedades em um sis-
tema tecnológico de mapea-
mento que facilita o acesso 
aos endereços. Contando 
com as presenças do prefei-

to Marcus Soliva (PSC), do 
subsecretário estadual de 
Agricultura, Orlando Melo, e 
da diretora do IEA (Instituto 
de Economia Agrícola), Pris-
cilla Fagundes, a cerimônia 
de entrega do mapa digital 
da zona rural da cidade 
foi realizada na manhã da 
segunda-feira (19), no Paço 
Municipal.
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Reunião que marcou assinatura do projeto para recuperação da sede da Casa da Cultura de Lorena 

Foto: Reprodução

Assinada 
restauração do 
Solar do Conde 
Moreira Lima

Pág. 8

Pág. 6

Uma cerimônia realizada 
na segunda-feira (19) mar-
cou a assinatura do Acordo 
de Cooperação para Restau-
ração e Ampliação do Solar 
do Conde de Moreira Lima, 
no centro de Lorena.  O 
termo tem como objetivo a 
formalização da parceria en-
tre a Prefeitura e a Fundação 
Olga de Sá para a captação 
de recursos, públicos ou 
privados, para o restauro 
do Solar.

Corpo Seco será  
presidente
da Câmara
de Aparecida
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O vereador Luiz Carlos 
Ferreira Junior, o Juninho 
Corpo Seco (PODE), foi 
eleito na segunda-feira 
(19) presidente da Câmara 
de Aparecida. A mesa ad-
ministrativa terá atuação, 
em 2023, com composição 
mesclada entre base e opo-
sição ao prefeito Luiz Car-
los de Siqueira, o Piriquito 
(PODE).

Lorena entrega 
melhorias e 
reforma no
bairro Vila Brito 

A Prefeitura de Lorena 
promoveu na terça-feira (20) 
o Dia D com atividades na 
Vila Brito. O evento marcou 
a entrega de um conjunto de 
ações de revitalização reali-
zadas no bairro. No período 
da tarde foram disponibi-
lizados vários serviços das 
secretarias de Saúde, Esporte 
e Lazer, Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social e Fundo Social 
e Tributação.
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Matrículas para 
rede estadual 
de ensino no 
Poupatempo

O processo de inscrição 
na rede pública estadual de 
ensino, em 2023, está aberto 
com novidades. Para o pró-
ximo ano, a matrícula pode 
ser feita de forma presencial 
nos postos do Poupatempo 
em todo o estado, mediante 
agendamento. Para realizar o 
serviço é obrigatório agendar 
data e horário pelo portal 
poupatempo.sp.gov.br ou em 
totens de autoatendimento, e 
escolher a unidade. 
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Câmara de 
Lorena aprova 
criação de duas 
secretarias
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A Câmara de Lorena reali-
zou, na terça-feira (20), sessão 
extraordinária para analisar 
quatro projetos, três do Exe-
cutivo e um da mesa diretora 
da Casa. Foi a última sessão do 
ano, já que o Legislativo en-
trou em recesso e as sessões 
serão retomadas no dia 6 de 
fevereiro de 2023. 

Pinda recebe 
cinco novos 
veículos para a 
rede de saúde

O atendimento aos usuá-
rios da rede pública de saú-
de de Pindamonhangaba 
conta, desde o início desta 
semana, com cinco novos 
veículos. A medida integra 
o programa de renovação 
e modernização da frota do 
municipal. Os investimentos 
são provenientes de emen-
das dos governos estadual 
e federal.
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Estado reforça 
contingente da 
PM durante o 
Verão no Litoral

Com o objetivo de refor-
çar a segurança no Litoral 
Norte durante a temporada 
turística, a Polícia Militar 
iniciou na segunda-feira 
(19) a “Operação Verão”. 
A iniciativa do Governo do 
Estado garante o aumen-
to de 150% do efetivo da 
corporação na região. De 
acordo com o 20º BPM/I 
(Batalhão da Polícia Militar 
do Interior), responsável 
pelo policiamento no Litoral 
Norte, a operação conta com 
aproximadamente mil PM’s 
distribuídos por Caraguata-
tuba, Ilhabela São Sebastião 
e Ubatuba. 
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Com foco em 
atendimento, 
Guará inaugura 
sede do Creas

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, por meio da secretaria 
de Assistência Social, inaugu-
rou na terça-feira (20) o novo 
Creas (Centro de Referência 
Especializada de Assistência 
Social). O espaço está locali-
zado na rua Prudente de Mo-
raes, no Centro.
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Chuvas voltam a causar estragos no Litoral Norte
fortes chuvas. De acordo com 
relatos das autoridades, em 
menos de uma hora choveu 
mais de trinta milímetros, as-
sim como foram registrados 
ventos que ultrapassaram 
60 km/h. 

As fortes chuvas têm casti-
gado a região, com destaque 
para o Litoral Norte. Cara-
guatatuba e São Sebastião 
registraram quedas de árvo-
res, alagamentos e também 
obstrução de vias. Na segun-
da-feira (19), a Defesa Civil 

do Estado emitiu um novo 
alerta para a região, com o 
volume previsto de chuva 
previsto preocupante. Ainda 
na última semana, Caragua-
tatuba efetuou serviços de 
limpeza e desobstrução de 
ruas e valas atingidas pelas Defesa Civil age no Litoral Norte

Foto: Arquivo Atos
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Cidades abrem inscrições 
para festivais de marchinhas

Cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) já estão se preparando para o Carnaval 2023. Pinda-
monhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba abriram as inscrições 
para os festivais de marchinhas, que contarão com troféus e pre-
miação em dinheiro. 
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CARGOS E ENCARGOS
Primeira eleição de Lula foi uma 
obra coletiva do PT.
Depois de três derrotas consecutivas, 
na eleição de 2002, assumiu um 
papel, fruto de uma imagem merca-
dológica. 
Quem não se lembra do “Lulinha 
Paz e Amor e a Carta aos Brasileiros.
Nascia a metamorfose ambulante 
definida pelo próprio Lula.
A sua campanha teve dois pilares 
fundamentais e decisivos para a 
campanha: José Dirceu e Palocci.
Coube ao José Dirceu, internamente, 
profissionalizar a máquina política 
do partido e ao Palocci, externa-
mente,  a ponte necessária com o 
mercado reduzindo diferenças e 
desconfianças.
A presença de José Dirceu e Paloc-
ci era enorme fazendo sombra ao 
próprio chefe assumindo ministérios 
importantes e sedimentavam um 
caminho de sucessor do presidente.
Porém, a última palavra era de Lula!

No caminho dos três o episódio do 
“Mensalão” que alija José Dirceu 
do cenário político e Palocci se 
transforma em delator na farra do 
“Petrolão”.
Lula é pego pela Lava-Jato.
Os três foram presos e cumpriram 
pena, preventivas, curtas e transitórias.
O Lula III, mais do que nunca e 
pelas circunstâncias, mais centrali-
zador do que sempre esclarecendo é 
o único autorizado a falar e negociar 
com os políticos, os empresários e o 
mercado.
O presidente Lula está centralizando 
as decisões por vários motivos, pois 
antigos companheiros forma abati-
dos em escândalos de corrupção e 
condenados à prisão.
Outro fato, a falta de políticos em 
seu entorno incapazes de fazer-lhe 
frente.
PT saudações!
O debate sobre a PEC da Transição, 
o orçamento secreto, a reeleição do 
presidente Lira ao Poder Legisla-
tivo(?), os fiéis escudeiros do STF,  
teve a influência decisiva de Lula.
Ao lado de tantas incertezas, prin-
cipalmente a fiscal, as incertezas 
marcantes sobre a composição dos 
ministérios.
A necessidade da recriação de minis-
térios inúteis, como da pesca, apenas 
para dar “status” aos políticos que 
necessitam destes sinais para como-
ver um eleitorado de baixa cultura 

política.
Serão trinta e sete ministérios.
No governo Bolsonaro eliminou-se 
o ministro, pois as atividades dos 
ministérios extintos continuavam a 
existir na forma de anexos de super-
ministérios, dirigidos pelos Secretá-
rios Gerais. Ilusão!
Se os novos trinta e sete ministros, 
na relação custo/benefício, não cau-
sarem mais despesas para o combali-
do orçamento até que é razoável.
Cumprirá a sua missão política, caso 
contrário, a situação torna-se ridícula.
No nosso país, em pleno século XXI, 
a importância de um cargo políti-
co em Brasília, assessores, carros 
oficiais, cafezinho para os correli-
gionários, as viagens ao exterior em 
congressos, é tudo que desejam e 
importam para o ego. Deles! 
E o os problemas do país? Detalhes.
O novo ano é uma página a ser 
escrita.
Além da “herança maldita” deixada 
por Bolsonaro, com contas a pagar 

socialmente, como o corte de verbas 
da saúde, merenda escolar, farmá-
cia popular, o corte das vantagens 
e o congelamento do salário dos 
funcionários públicos, as incertezas 
internacionais.
O contexto internacional conturbado 
e complexo e suas influências infla-
cionárias e comerciais para o país.
A falta de uma política econômi-
ca – não discutida na campanha 
e não apresentada até agora – a 
nossa necessidade de investimentos 
estagnada pela falta de uma política 
econômica.
O volume de investimentos tem 
seguido a sua trajetória de aumento. 
que pode ser interrompida pelos 
retrocessos na agenda de reformas e 
no projeto de privatizações.
O temor de choque entre a política 
econômica expansionista em desa-
cordo com a política de contenção da 
inflação pelo Banco Central.
Na fase de transição o Banco Central 
foi o último a ser consultado o que 
demonstra um desconhecimento da 
importância do órgão e da sua políti-
ca de contenção da inflação.
O Banco Central é um órgão de Esta-
do independente, fato novo no gover-
no petista, onde no governo Dilma 
houve interferência na sua operação 
causando uma crise cambial. 
O Banco Central é independente.
O passado ensina e suas lições ser-
vem para escrever o futuro.

 O novo ano é uma página 
a ser escrita

“Quem ganhou as 
eleições fui eu, e eu 

obviamente quero ter inserção nas deci-
sões políticas e econômicas deste país”

 Lula, presidente

Política a conta-gotas...
Campanha antecipada

Ao que tudo indica, Vaguinho 
e Doutora Rita Marton já deram 
início à campanha pela Prefeitura 
de Lorena em 2024. No último final 
de semana, a dupla mobilizou um 

grande contingente com o pretexto 
de uma ‘Ação Social’ na Cecap Alta. 
Foram inúmeros atendimentos do 
gênero, inclusive consultas médicas, 
aplicação de vacinas – com direito 
a fotos dos notáveis enfrentando as 
‘agulhadas’. O que não se faz para 
conquistar votos...

O que muitos querem saber
A pergunta que não quer calar é 

se a estrutura da ‘Ação Social’ uti-
lizada pela dupla de prefeituráveis 
– principalmente a da vacinação – 
tem a ver com a administração de 
Sylvio Ballerini? Pelo menos teve 
sua anuência? Ou correu à revelia 
do Executivo, como vem ocorrendo 
na prestação de vários serviços de 
zeladoria urbana – com o slogan: 
“caminhando com você”?

Fechando as cortinas...
...do ano legislativo em Lorena, 

os vereadores votaram alinhados 
com o gabinete do prefeito pela ma-
nutenção dos vetos na LDO, doação 
de área para expansão industrial e 
a criação de duas novas secretarias 
no governo de Sylvio Ballerini. Em 
2023, a estrutura da Prefeitura pas-
sa a contar com o Planejamento e 
Juventude. Pela leitura do mercado 
político, a partir da última extraor-
dinária da temporada, o Legislativo 
demonstra que mais uma vez fechou 
em alta com o Executivo – não se 
sabe a que custo – porém, as expec-
tativas que focam o próximo ano 
sinalizam a necessidade de muita 
habilidade para ‘fazer os omeletes 
sem quebrar os ovos’...

Instabilidade
A Câmara de Aparecida defi-

niu, na última segunda-feira, sua 
nova presidência para 2023. Pelos 
rumores da plateia, a nova compo-
sição da mesa administrativa não 
sinaliza vida fácil ao prefeito Luiz 
Carlos – o Piriquito, devido a sua 
composição. Apesar de governista, 
Juninho Corpo Seco, que assume 
como presidente, vai dividir a mesa 
com o polêmico André Monteiro – 
‘com ele’, quem gritar mais, ganha 
a parada; Xande do PSD, que pontua 
na oposição, vai comandar a primei-
ra secretaria, seguido de Simone do 
Fran, na segunda. Aguardem cenas 
dos próximos capítulos, no pós-re-
cesso...

Olho gordo
A informação extraoficial que 

vazou pelas ladeiras do centro ve-
lho de Aparecida, dando conta que 
o prefeito Luiz Carlos Siqueira – o 
Piriquito, teria pensado em voz alta 
em não disputar a reeleição, não ex-
traiu ares de exclamação no mercado 
político. Na formação dos times para 
as eleições que se aproximam, corre 
na boca-pequena que possivelmente 
Celso Alves se junte com Zé Lou-
quinho – se a Jeffercy Chad deixar; 
Tony Touma poderá ser par com 
João Vicente, e o vereador Xande  
com uma possível chapa com André 
Monteiro. Todos, de ‘olho gordo’ na 
cadeira de Piriquito...

Tentativas & ameaças
O ano que antecede a próxima 

temporada de caça aos votos deve 
começar com apostas no mercado 

Thales Gabriel

Norbertinho

Doze quilômetros de pavimentação asfáltica abrangendo as principais ruas que 
interligam os bairros ao Centro, ações no social, expansão comercial, provendo 
saúde de qualidade e educação por excelência. Essas são algumas das metas do 
prefeito Romulo Kazimierz Luszczynski – o Rominho, para Piquete. Ele fez um 
balanço positivo de seu governo nestes dois anos iniciais de mandato, que deverá 
mudar definitivamente a realidade do município, comprovado pelas obras que 
estão sendo realizadas, 
pelo saneamento bási-
co que levará de zero a 
80% de esgoto coletado 
e tratado, além de ten-
tar inserir o município 
no MIT - Município de 
Interesse Turístico. Em 4 
anos, a previsão é que a 
cidade tenha contabilizado 
mais de R$ 70 milhões de 
investimentos.

O desafio de abrir a cidade para o crescimento

Rominho revela planos e metas frente ao desafio de administrar 
uma cidade que há 30 anos não sabia o que era uma grande obra

político, e Pindamonhangaba não 
foge à regra, ainda mais com o efeito 
Alckmin motivando seus afilhados 
a candidaturas – leia-se Miryan 
Alckmin. Não é de hoje que Padre 
Afonso tenta ser prefeito – assim 
como disputou em Taubaté, disse-
ram que agora pensa na cadeira de 
Isael Domingues. Comenta-se que 
até a ativista do PSOL, Erica Candi-
do, pretende pegar à rota Prefeitura 
2024. E por falar em ‘canhotos’, 
Gugu Melo quer aproveitar a deixa 
e dividir ainda mais o PT de Herivel-
ton Vela, que só terá mandato seguro 
a partir de 25, se for como vereador.

Perdeu o bonde
Ainda sobre os prefeituráveis de 

Pinda, é voz corrente na política lo-
cal que Rafael Goffi (ainda PSDB), 
que ‘perdeu o bonde’ na reeleição 
de Isael Domingues, está precisando 
retornar à vereança – se conseguir 
e a vaidade deixar – para refazer a 
rota para em 2028 dar outra rasante 
rumo ao Paço Municipal. Disseram 
que se ele tentar enfrentar Ricardo 
Piorino nesta campanha a sucessão, 
será para pegar a rota suicida. Per-
guntem ao tucano Marcos Mayor!!!

Os dois lados da moeda
Numa visão panorâmica sobre a 

sobrevivência de alguns vereadores 
de Pinda para um eventual segundo 
mandato, o mercado político acredita 
que aumentar o número de cadeiras 
na Câmara de 11 para 21 seria uma 
solução lógica, já que dinheiro não 
falta e nunca foi 
o problema na 
Casa de Leis. 
Mesmo assim, 
as previsões de 
quem pesquisa 
os eleitores, in-
dicam que ape-
nas quatro dos 
atuais estariam 
propensos a vencerem a grande con-
corrência que vem pela frente. Com 
a palavra, o eleito presidente para o 
segundo biênio, Norberto Moraes 
(PP), que no momento está na lista 
de sobreviventes ao lado de Marcos 
Mayor (PSDB), Felipe Guimaraes 
(PODE) e Herivelton Vela (PT). 
Façam suas apostas!!! 

O que muitos querem saber
Quais foram as ‘verdades se-

cretas’ que vazaram do ‘Palácio 
de Vidro’ de Guará que levaram o 
ex-prefeito e provável candidato 
da próxima temporada, Junior Fi-
lippo, a esfregar as mãos, além da 
exclamação da célebre frase: “que 
gostosooo...”???

Na encubadora
Rolou pelas esquinas do Pedre-

gulho que o ex-vereador Paulo Rone 
– prestes à aposentadoria – poderá 
ser a aposta do PT para Prefeitura de 
Guaratinguetá em 2024. Disseram 
até que o vereador Vantuir Farias 
já está de malas prontas esperando 
a janela eleitoral para embarcar no 
mesmo bonde...

Política da soma
Como campanha eleitoral depen-

de de planejamento, Marcus Soliva 
não tem negado atenção a ninguém 
quando o assunto é sucessão. Cir-

culou nas rodas mais ‘quentes’ de 
Guará que até Edison Riccomi an-
dou trocando figurinhas com  Soliva 
sobre o cenário de 2024 – provo-
cando crise de ciúmes em muitos 
palacianos. A propósito, parece que 
os novos Republicanos já têm até 
uma lista de nomes para disputar o 
Legislativo em apoio a Riccomi...

Esquenta o clima
Difícil passar pelos corredores 

da municipalidade de Guará, sem 
perceber a coexistência de pelo 
menos três frentes eleitorais para 
a sucessão: a ‘república da caixa’ 
como a mais notável, já que tem 
a preferência dos investidores que 
atuam na expansão econômica do 
município; outro grupo saliente é 
dos comissionados com a ‘bandeira 
oriental a meio mastro’; um terceiro 
time é visto fazendo apologia entre 
o segundo escalão. Disseram que se 
fizer uma pesquisa interna, já será 
possível constatar que nem tudo que 
brilha é ouro...

Votar orçamento é para...
...os fracos – difícil é aprovar 

aumento de IPTU acima da inflação. 
Rola pelas esquinas de Cruzeiro que 
os vereadores ‘bateram cabeça’ na 
última sessão extraordinária em que 
se discutia a correção do imposto 
mais cruel ao bolso do contribuin-
te, na ordem de 9,8%. Tentativa de 
polêmica à parte, o importante é 
que o prefeito Thales Gabriel terá 
o orçamento estimado em R$ 289 
milhões, mais o recurso do SAAE, 
que eleva a cifra em R$ 335 milhões 
para 2023.

Pretexto e contexto
O projeto do Executivo de Cru-

zeiro que tenta trazer o valor do 
IPTU um pouco acima da defasa-
gem de anos foi mais uma vez o 

palanque perfei-
to para dois ou 
três vereadores 
que não perdem 
a oportunidade 
de contestar, mas 
que se juntam 
aos demais para 
pedir a atenção 
do prefeito Tha-

les Gabriel quando o assunto são 
gastos extras para atenderem seus 
eleitores. Como dizem na política: 
na hora de beber o remédio amargo 
muitos pulam fora, mas quando a 
náusea é aliviada, todos querem 
participar da festa...

Candidato confesso toma vacina
Marcus Soliva e Edison Riccomi
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Câmara de Lorena aprova criação de duas secretarias e 
doação de área para projeto de ampliação de empresa
Últimas votações do ano aprovaram aumento do vale alimentação para os servidores do Legislativo, em dezembro

A Câmara de Lorena reali-
zou, na terça-feira (20), sessão 
extraordinária para analisar 
quatro projetos, três do Exe-
cutivo e um da mesa diretora 
da Casa. Foi a última sessão do 
ano, já que o Legislativo en-
trou em recesso e as sessões 
serão retomadas no dia 6 de 
fevereiro de 2023.

Os vereadores mantiveram, 
por unanimidade, o veto às 
emendas apresentadas à LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias) para 2023. Na aprovação 
do texto, os parlamentares 
apresentaram cinco emendas, 
que foram vetadas.

Outro projeto aprovado, por 
unanimidade, é o que dispõe 
sobre a concessão de área, 
com promessa de doação, 

Andréa Moroni
Lorena

pal e visando atender a uma 
recomendação do Tribunal de 
Contas", explicou o prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB). "A 
secretaria de Juventude foi 
criada como forma de inten-
sificar o trabalho voltado a 
esse público e por se tratar de 
uma política pública recente e 
de fundamental importância, 
considerando o papel dos jo-
vens no futuro da sociedade", 
completou.

O último projeto aprovado, 
também por unanimidade, de 
autoria da mesa administra-
tiva da Câmara, determinou 
o pagamento nesse mês de 
um aumento de 100% no 
vale alimentação para os 
funcionários da Casa. Com a 
aprovação, o vale que era de 
R$ 300, subiu para R$ 600, e 
foi pago na quinta-feira (22), 
juntamente com o pagamento 
de dezembro.

para a Elopack Indústria e 
Comércio de Paletes e Emba-
lagens. O investimento total 
da empresa será de aproxi-
madamente R$ 15 milhões. 
A área total concedida é de 
2,0787 hectares, localizada 
às margens da BR-459, que 
liga Lorena ao Sul de Minas 
Gerais. Com a expansão, a 
empresa deve gerar 150 
empregos.

Os vereadores também 
aprovaram a criação de duas 
secretarias pela Prefeitura, 
Juventude e Planejamento 
e Gestão. A secretaria de 
Juventude foi desmembrada 
da secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, e 
a de Planejamento e Gestão, 
da secretaria de Obras. 

"Criamos a secretaria de 
Planejamento e Gestão com o 
objetivo de aprimorar o fluxo 
de trabalho da gestão munici-

Foto: Arquivo Atos

Corpo Seco é eleito presidente da Câmara de Aparecida para 2023
Vereador da base acredita que oposição não deva atrapalhar aprovação de projetos de interesse do Município em 2023

O vereador Luiz Carlos Fer-
reira Junior, o Juninho Corpo 
Seco (PODE), foi eleito na se-
gunda-feira (19) presidente da 
Câmara de Aparecida. A mesa 
administrativa terá atuação em 
2023, com composição mes-
clada entre base e oposição ao 
prefeito Luiz Carlos de Siqueira, 
o Piriquito (PODE).

Além de Corpo Seco, a mesa 
será formada pelos vereadores 
André Luís Monteiro (Patriota) 
como vice, Carlos Alexandre 
Rangel dos Santos, o Xande 
(PSD) para primeiro secretário 
e Simone Aparecida Ribas da 
Silva, a Simone do Fram (PSDB) 
para segunda secretaria.

Juninho Corpo Seco foi elei-
to para a presidência por 7 
votos a 2, vencendo o verea-

Andréa Moroni
Aparecida

Vereador Juninho Corpo Seco espera boa relação com o Executivo durante seu mandato em 2023

nível superior, com salários 
iniciais de até R$ 5.750, para 
jornadas de 20 a 30 horas 
semanais.

dor Valdemir Godoi, o Budão 
(PL). Apesar de ter aprovado 
uma mudança no Regimento 
que permitia a reeleição, os 
vereadores optaram por não 
reeleger o vereador Gú Castro 
(PSDB), atual presidente.

Como prioridade dentro de 
sua presidência, o futuro presi-
dente projeta a estruturação da 
Câmara administrativamente. 
“Eu pretendo dar andamento 
ao concurso público, trabalhar 
em harmonia com os verea-
dores, fortalecer o trabalho 
das comissões permanentes 
dentro do prazo regimental. 
Enfim, pretendo administrar 
da melhor maneira possível”. 

O vereador acredita que a 
relação com o Executivo deve 
ser boa. “Eu pretendo pedir 
para que o prefeito atenda os 
pedidos e requerimentos dos 
vereadores”. 

Apesar do restante da 

mesa diretora ser de opo-
sição ao prefeito, Juninho 
Corpo Seco acredita que não 
haverá dificuldades para 
aprovar os projetos enviados 
pelo Executivo. “Ser contra 
o prefeito é uma coisa, ser 
contra a cidade é outra. 
Tenho certeza que os bons 
projetos para cidade serão 
aprovados”.

Concurso – A Câmara 
adiou a divulgação do edital 
para o concurso público que 
será realizado para atuação 
no Legislativo. A previsão 
era de que o documento 
fosse divulgado no final 
de outubro. O adiamento 
foi necessário devido a um 
aditamento no edital para a 
inclusão de mais um cargo, o 
de controlador interno. 

O custo para a realização 
do concurso será de R$ 12 
mil. A empresa responsável 

pelo concurso será o Insti-
tuto Iuds. Ao todo, a Câma-
ra de Aparecida oferecerá 
dez vagas, sendo seis para 

preenchimento imediato e 
quatro cadastros reserva 
de pessoal, para cargos com 
exigência de ensino médio e 

Avançando sobre as ações 
de regularização fundiária, o 
prefeito de Pindamonhanga-
ba, Isael Domingues (PL), se 
reuniu, na última semana, 
com o Itesp (Instituto de 
Terras do Estado de São Pau-
lo), no gabinete municipal. 
O encontro definiu que, ao 
todo, serão entregues 169 
títulos de regularização 
para os moradores da Vila 
São Benedito, no distrito de 
Moreira César.

Participaram também da 
discussão o secretário Adjun-
to de Habitação, João Gonti-
jo, diretor do Departamento 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de Regularização Fundiária, 
Germano Miguel, superviso-
ra regional do Itesp, Gabriela 
Portioli, os analistas, Oziel 
Pinto e Rogério Alves de 
Campos Lima.

Essa é a segunda fase do 
processo de regularização 
do núcleo. Anteriormente, 
mais de duzentas famílias 
da região receberam a do-
cumentação. Nesta segunda 
etapa, o Município assinou a 
homologação da ata de reu-
nião da Comissão Municipal, 
edital e documentos técnicos 
para serem protocolados 
no Cartório de Registro de 
Imóveis.

As autoridades também 
discutiram o andamento do 
processo de regularização 

Isael e Itesp anunciam 169 títulos 
para moradores da Vila São Benedito
Cidade avança em medidas de regularização fundiária; administração inicia tratativas para adequação do Goiabal

Prefeito Isael Domingues e vice Ricardo Piorino entregam títulos de regulamentação fundiária para famílias

Foto: Bruna Silva

do bairro Goiabal. O Insti-
tuto afirmou que o trabalho 
de campo foi finalizado, e 
assim concluída mais uma 
fase da regularização. Outra 
medida que está sendo rea-
lizada é o procedimento de 
alinhamento entre o órgão e 
a secretaria de Planejamento 
para que os engenheiros mu-
nicipais façam as diretrizes 
urbanísticas. 

“O processo do Goiabal 
está encaminhando e que-
remos comunicar aos mo-
radores desse bairro que 
no próximo mês de janeiro 
iremos agendar uma reunião 
com a comunidade para 
esclarecimentos do anda-
mento do projeto”, finalizou 
Domingues.

Foto: Divulgação PML

Ballerini e empresários assinam liberação de área para ampliação de empresa que produz paletes em Lorena
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Foto:Divulgação PMP

Pinda recebe cinco novos veículos e fortalece 
frota para atendimento da rede básica de saúde
Duas vans e três automóveis são direcionados para o acolhimento de usuários da rede pública 

O atendimento aos usuários 
da rede pública de saúde de 
Pindamonhangaba conta, 
desde o início desta semana, 
com cinco novos veículos. A 
medida integra o programa 
de renovação e modernização 
da frota municipal. Os inves-
timentos são provenientes 
de emendas dos governos 
estadual e federal.

De acordo com o Município, 
os três automóveis são oriun-
dos de emendas do orçamen-
to federal e serão destinados 
para o atendimento à saúde 
da rede pública, ampliando 
as visitas domiciliares das 
ESF’s (Estratégias da Saúde da 
Família), assim como visitas 
aos pacientes com locomoção 
comprometida.

Da Redação
Pindamonhangaba

Veículos expostos em frente à Prefeitura de Pindamonhangaba; reforço para saúde com verbas dos governos Estadual e Federal 

“A secretaria de Saúde 
cadastrou-se no programa 
da secretaria de Direitos da 
Pessoa com Deficiência do 
Estado e fomos contempla-
das neste programa, que 
têm o objetivo de promover 
a inclusão e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas 
com deficiência”, comentou 
a secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo.

As vans adaptadas asse-
gurarão transporte seguro 
e adequado de pessoas com 
deficiência física e que fazem 
uso de cadeira de rodas. Os 
veículos contam com nove 
lugares para passageiros, 
sendo três exclusivos para 
cadeirantes, e são equipa-
mentos com sistema de ele-
vador para acesso da cadeira 
de rodas ao veículo, além de 
ar-condicionado, fixadores e 
cintos de segurança.

Foto: Fabiana Cugolo

Com foco em atendimento, Guará inaugura sede do Creas 
Espaço é criado para atender demanda da cidade; antiga sede dá lugar a acolhimento de pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, por meio da secretaria 
de Assistência Social, inaugu-
rou na terça-feira (20) o novo 
Creas (Centro de Referência 
Especializada de Assistência 
Social). O espaço está loca-
lizado na rua Prudente de 
Moraes, no Centro.

A antiga sede, que tam-
bém fica na região central, 
passa a receber o Centro 
de Abordagem Social, para 
atendimento exclusivo a 
pessoas em situação de rua. 
A cerimônia contou com a 
presença do prefeito Mar-
cus Soliva (PSC), membros 
de sua comitiva, incluindo 
o responsável pela pasta da 
Assistência Social, Marcos 
Evangelista, e a coordena-
dora da unidade, Marina 
Suzuki.

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Soliva e representantes da secretaria de Assistência Social, que inauguraram a nova sede do Creas

o atendimento a pessoas 
em situação de rua dos de-
mais serviços ofertados pelo 
Creas. “A pandemia trouxe 
uma mudança no cenário de 
assistência social a nível de 
Brasil, Estado e Município, 
como o aumento de casos de 
violência doméstica contra 
crianças e adolescentes, mu-
lheres, idosos e pessoas com 
deficiência, por isso, a mu-
dança para esse espaço. Por 
aqui, conseguimos adequar a 
política municipal, estadual e 
federal de proteção especial”, 
ressaltou Evangelista, que 
frisou também o aumento 
na demanda de pessoas em 
situação de rua. Em 2022, 
até o mês de outubro, cerca 
de setecentas pessoas deste 
grupo passaram pela cidade.

Ainda de acordo com a 
Assistência Social, o novo es-
paço é um imóvel particular 
que foi alocado com recursos 
do Estado.

O novo local tem estrutura 
ampla, com salas de atendi-
mento individual e em gru-
po. Os públicos recebidos no 

Creas são crianças e adoles-
centes vítimas de violência, 
seja, física, psicológica ou 
sexual, mulheres, idosos e 

pessoas com deficiência, in-
cluindo acompanhamento de 
média e alta complexidade 
relacionados a questões de 

violação dos direitos. Além 
destes grupos, adolescentes 
em cumprimento de MSE 
(medidas socioeducativas) 
passarão a ter um espaço 
específico. 

A coordenadora do Creas 
destacou, em entrevista ao 
Jornal Atos, que junto ao se-
cretário da pasta, buscou por 
o novo espaço, com objetivo 
de mais salas e acessibili-
dade para a população que 
procura o serviço. “Hoje nós 
atendemos aqui com mais 
dignidade. Nós conseguimos 
manter o sigilo profissional, 
porque em todo atendimento 
precisamos manter o sigilo, 
por isso que é importante a 
gente ter uma sala individu-
alizada”, frisou Marina. 

O secretário de Assistên-
cia Social de Guaratinguetá 
explicou que a nova sede 
se fez necessária por conta 
do cenário da pandemia da 
Covid-19, assim separando 
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Matrículas para rede estadual 
de ensino podem ser realizadas 
nos postos do Poupatempo
Para solicitar o serviço é obrigatório agendar data e 
horário nos canais digitais no programa do Estado

O processo de inscrição 
para os interessados em in-
gressar na rede pública esta-
dual de ensino, no ano letivo 
de 2023, está aberto com 
novidades. Para o próximo 
ano, a matrícula pode ser 
feita de forma presencial 
nos postos do Poupatempo 
em todo o estado, mediante 
agendamento.

Para realizar o serviço é 
necessário agendar data e 
horário pelo portal poupatem-
po.sp.gov.br ou em totens de 

Da Redação
RMVale

po e a secretaria de Educação 
do Estado já totaliza quase 
11 mil atendimentos entre 
canais digitais e postos de 
atendimento. Destes, mais de 
1,2 mil foram intenções de 
matrículas.

Nas plataformas eletrônicas 
do Poupatempo, portal, app 
e totens também estão dis-
poníveis outros serviços da 
Educação, como atestado de 
eliminação de matrícula, bo-
letim escolar, carteirinha do 
aluno, certificado de conclu-
são via EJA, consultas de RA, 
matrícula, concluinte e histó-
rico, declaração de matrícula 
e intenção de transferência.

autoatendimento, e escolher 
a unidade. No dia e horário 
marcados, basta comparecer 
ao posto escolhido com o RG 
ou a Certidão de Nascimento 
e o comprovante de endereço 
do estudante. Para os meno-
res de 18 anos é necessário 
estar acompanhado pelo 
representante legal, devida-
mente identificado.

A efetivação da matrícula se 
dará somente após análise da 
documentação na escola indi-
cada pela secretaria da Edu-
cação do Estado. O resultado 
da matrícula será divulgado 
no dia 23 de janeiro.

A parceria entre Poupatem-

Foto: Rafaela Lourenço

  @santacasadelorena
santacasalorena.org.br

▶ Ultrassonografia

▶ Tomografia 
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NNão precisa de agendamento prévio* 

FALE CONOSCO 

12 99239-2805

QUE TAL COLOCAR
SUA SAÚDE EM DIA?

N
ão

 J
O

G
U

E
 E

ST
E

 P
A

N
FL

E
TO

 E
M

 V
IA

S 
P

Ú
B

LI
C

A
S.

EXAME DE IMAGEM É NA SANTA CASA!

Foto:Divulgação PMG

Guaratinguetá é beneficiada com programa 
estadual que facilita acesso para  zona rural 

Mais de setecentos donos 
de imóveis na zona rural de 
Guaratinguetá ganharam 
um motivo para comemorar 
nesta semana. Após parceria 
com a Prefeitura, o Governo 
do Estado concluiu a inclu-
são das propriedades em 
um sistema tecnológico de 
mapeamento que facilita o 
acesso aos endereços. 

Contando com as presen-
ças do prefeito Marcus So-
liva (PSC), do subsecretário 
estadual de Agricultura, Or-
lando Melo, e da diretora do 
IEA (Instituto de Economia 
Agrícola), Priscilla Fagundes, 
a cerimônia de entrega do 
mapa digital da zona rural 
da cidade foi realizada na 

Da Redação
Guaratinguetá

Soliva participa de apresentação de projeto para ampliar acessibilidade a bairros rurais de Guaratinguetá

Sistema inclui mais de setecentos imóveis em aplicativos de mapas; medida facilita escoamento de produtos
manhã da última segunda-
-feira (19) no paço municipal.

De acordo com o Execu-
tivo, no fim do primeiro 
semestre deste ano foi en-
caminhado ao Estado um 
estudo de mapeamento das 
estradas rurais da cidade. 
Na sequência, técnicos da 
secretaria estadual de Agri-
cultura e Abastecimento e 
da Cati (Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral) 
utilizaram um sistema digital 
para reunir as informações 
levantadas pela Prefeitura 
com as da base de dados 
estadual obtidas por meio de 
uma ferramenta de georrefe-
renciamento, traçando assim 
o “endereço digital” de 719 
propriedades rurais.

A ação possibilitou a emis-
são de códigos alfanuméri-
cos, que são informações re-

sumidas da localização com 
base na latitude e longitude, 
que podem ser inseridos 
em aplicativos como Google 
Maps e o Waze, permitindo 
a identificação de rotas que 
levam até os imóveis. A no-
vidade, viabilizada através 
do programa estadual Rotas 
Rurais, facilitará a chegada 
de veículos responsáveis pelo 
escoamento da produção 
agrícola e também de servi-
ços públicos como a Polícia 
Militar e o Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência). 

O produtor rural de Gua-
ratinguetá interessado em 
ter acesso ao “endereço 
digital” de sua propriedade 
deve entrar em contato com 
a secretaria de Agricultura 
através do telefone (12) 
3125-1902.

Poupatempo de Potim, uma das unidades que passam a receber matrículas para escolas do estado
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Chuvas voltam a causar 
estragos no Litoral Norte
Caraguá e São Sebastião contabilizam danos das fortes chuvas 
recentes; Defesa Civil emite novo alerta para os municípios

As fortes chuvas têm casti-
gado a região, com destaque 
para o Litoral Norte. Caragua-
tatuba e São Sebastião regis-
traram quedas de árvores, ala-
gamentos e também obstrução 
de vias. Na segunda-feira (19), 
a Defesa Civil do Estado emitiu 
um novo alerta para a região, 
com o volume previsto de 
chuva previsto preocupante.

Ainda na última semana, Ca-
raguatatuba efetuou serviços 
de limpeza e desobstrução de 
ruas e valas atingidas pelas 
fortes chuvas. De acordo com 
relatos das autoridades, em 
menos de uma hora choveu 
mais de trinta milímetros, 
assim como foram registrados 
ventos que ultrapassaram 60 
km/h. Ao todo, vinte ocorrên-
cias envolvendo quedas de ár-
vores em residências e em vias 
públicas foram contabilizadas. 
Os principais bairros atingidos 
foram Perequê-Mirim, Estrada 
do Rio Claro, Travessão, Jardim 
Tarumãs, Porto Novo, Barran-
co Alto e Morro do Algodão. 
Apesar dos estragos, ninguém 
ficou ferido ou desabrigado. 

Ainda na segunda-feira (12), 
em São Sebastião foram oito 
ocorrências registradas, entre 
elas cinco envolvendo quedas 
de árvores em casas e uma 
sobre veículo. Houve também 

Bruna Silva
Litoral Norte

destelhamento de uma resi-
dência no bairro Canto do Mar, 
assim como dois registros de 
danos à estrutura de casa de-
vido a infiltração. No início do 
mês, uma criança de três anos 
faleceu no município após ser 
levada por uma enxurrada. 
O acidente ocorreu quando 
a família estava tentando 
atravessar pela correnteza de 
um rio durante a chuva e o 
bote virou.

As chuvas fortes voltam a 
preocupar as autoridades mu-
nicipais, uma vez que um novo 
alerta foi emitido pelo Estado. 

“O mapa indica que a chuva 
deve se concentrar mais em 
Ubatuba e Paraty, mas como 
pode ocorrer erro de precisão 
da localização, é importante 
nos mantermos todos em aler-
ta”, avaliou o coordenador da 
Defesa Civil de Caraguatatuba, 
capitão Campos Junior.

Foto: Arquivo Atos

Defesa Civil em ação, após enxurrada em São Sebastião ; chuvas voltam a preocupar  a população da região

A orientação estadual é 
que as cidades mantenham 
o monitoramento em áreas 
vulneráveis, levando em con-
sideração o risco. Em caso de 
emergência, os moradores po-
dem acionar a Defesa Civil pelo 
199 ou o Corpo de Bombeiros 
pelo 193.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ 
  CNPJ. 46.682.761/0001-71 - I.E. 332.160.177.111 

 
Rua Vereador Octávio Nascimento Monteiro, nº 321, Polo Industrial I, 

Guaratinguetá – SP, CEP 12.522-150, TEL: (012) 3128-5400 

 

 

 
 

 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 

 
 
A  CODESG – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
GUARATINGUETÁ, Empresa Pública Municipal, dotada de personalidade de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 43.682.761/0001-71, vem por meio 
deste, tornar público, para conhecimento de pessoas físicas e/o jurídicas 
interessadas , que receberá propostas para aquisição de imóvel de sua 
propriedade,  passível de alienação  a terceiros.   objeto deste chamamento 
imóvel sito à Avenida Antônio da Cunha, n° 355, Desmembramento Portal das 
Colinas, CEP. 12.517-405 - MATRÍCULA 53.797 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Guaratinguetá – SP. As pessoas físicas e/ou jurídicas interessadas 
deverão apresentar documentação prevista neste chamamento entre os 
22/12/2022 a 30/12/2022, das 9h00 às 17h00, na sede da CODESG, sito à Rua 
Ver. Octavio Nascimento Monteiro, n° 321, Polo Industrial 1, CEP. 12.522-150. 
Os interessados poderão obter a integra do Edital de Chamamento, ficha 
técnica do imóvel, no endereço eletrônico: www.codesg.net.br. 
 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
RETIFICAÇÃO

A CODESG – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
GUARATINGUETÁ, Empresa Pública Municipal, dotada de personalidade 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 43.682.761/0001-71, vem por 
meio deste, tornar público, para conhecimento de pessoas físicas e/o 
jurídicas interessadas , que receberá propostas para aquisição de 
imóvel de sua propriedade, passível de alienação a terceiros. objeto 
deste chamamento imóvel sito à Avenida Antônio da Cunha, n° 355, 
Desmembramento Portal das Colinas, CEP. 12.517-405 - MATRÍCULA 
53.797 do Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinguetá – SP. 
As pessoas físicas e/ou jurídicas interessadas deverão apresentar 
documentação prevista neste chamamento entre os 22/12/2022 a 
27/12/2022, das 9h00 às 17h00, na sede da CODESG, sito à Rua Ver. 
Octavio Nascimento Monteiro, n° 321, Polo Industrial 1, CEP. 12.522-
150. Os interessados poderão obter a integra do Edital de Chamamento, 
ficha técnica do imóvel, no endereço eletrônico: www.codesg.net.br.
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Foto:Divulgação BPMI

Estado reforça contingente da PM durante o Verão no Litoral
Região recebe reforço de cerca de seiscentos profissionais; ação tem duração de pouco mais de dois meses 

Com o objetivo de reforçar 
a segurança no Litoral Norte 
durante a temporada turísti-
ca, a Polícia Militar iniciou na 
segunda-feira (19) a “Operação 
Verão”. A iniciativa do Governo 
do Estado garante o aumento 
de 150% do efetivo da corpo-
ração na região.

De acordo com o 20º BPM/I 
(Batalhão da Polícia Militar do 
Interior), responsável pelo po-
liciamento no Litoral Norte, a 
operação conta com aproxima-
damente mil PM’s distribuídos 
por Caraguatatuba, Ilhabela 
São Sebastião e Ubatuba. Do 
montante, cerca de quatro-

Da Redação
Litoral Norte

Homens da Polícia Militar, que vai atuar durante período de maior movimentação no Litoral Norte

do Estado e as prefeituras de 
Ubatuba, Caraguatatuba, São 
Sebastião e Ilhabela. Além de 
combater a criminalidade, os 
policiais auxiliarão servido-
res municipais em ações de 
fiscalização a veículos e de 
estabelecimentos comerciais. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Ubatuba informou que 
250 profissionais, entre PM’s 
e bombeiros, atuam desde 
a última segunda-feira no 
município. A Prefeitura de Ca-
raguatatuba revelou que rece-
beu o reforço de 219 agentes 
estaduais, São Sebastião, terá 
190 policiais e bombeiros nas 
ruas e praias, e em Ilhabela, 
menor cidade da região, o 
reforço no efetivo será de 81 
profissionais.

centos já atuavam no Litoral 
Norte e seiscentos fazem parte 
de outros batalhões regionais e 
unidades especializadas, como 
o Grupamento Aéreo Águia, 
Cavalaria da Tropa de Choque, 
Corpo de Bombeiros e o canil 
do 3º Baep (Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia). 

Em nota oficial, a corpora-
ção ressaltou que a operação, 
que será concluída em 26 
de fevereiro, busca garantir 
a segurança de turistas e 
moradores do litoral, que tra-
dicionalmente recebe um alto 
fluxo de visitantes ao longo 
do Verão, principalmente em 
janeiro e fevereiro. 

A ação faz parte de um con-
vênio firmado entre a secre-
taria de Segurança Pública 

A Polícia Civil de Aparecida 
mantém diligências desde a 
terça-feira, dia 20, para ten-
tar localizar um empresário 
suspeito de ser o mandante do 
assassinato de um ex-funcio-
nário, ocorrido no último dia 
11, no município. Na última 
semana, o ex-patrão teve a 
prisão temporária, por trinta 
dias, decretada pelo TJ-SP 
(Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo).

Proferida no dia 15 pelo 
juiz da 2ª Vara da Comarca de 
Aparecida, Anderson da Silva 
Almeida, a ordem de prisão 
temporária busca evitar que 
o empresário tenha conta-
to com testemunhas, como 
seus próprios funcionários, 
o que poderia influenciar 
no depoimento das mesmas, 
atrapalhando assim o proces-
so de investigação do caso. 
De acordo com o parecer do 
magistrado, existem indícios 
de que o ex-patrão tenha 
envolvimento no assassinato 
de Anderson Vasconcelos 
Vieira D’água, que tinha 32 
anos. Servente do Santuário 
Nacional, o rapaz, aos finais 
de semana, fazia bicos como 
motoboy para diversos esta-
belecimentos comerciais da 
cidade. 

De acordo com a Polícia 
Civil, o trabalhador foi morto 
a tiros na tarde do ultimo dia 
11 em frente a uma mercearia 
na avenida Itaguaçu, no bairro 
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Itaguaçu. Na ocasião, D’água 
conversava com amigos na 
calçada do estabelecimento, 
quando foi atingido por diver-
sos disparos de arma de fogo, 
efetuados por um motociclista. 
Após balear a vítima, que mor-
reu no local, o atirador ainda a 
chutou diversas vezes no chão. 

Em depoimento, familiares 
do servente afirmaram que ele 

recentemente havia processa-
do seu ex-patrão por falta de 
pagamento de verbas rescisó-
rias. Os nomes do empresário 
e do estabelecimento, assim 
como seu ramo de atuação, 
não foram divulgados pela 
Polícia Civil e pelo TJ-SP, já que 
o processo corre em segredo 
de justiça.

Sem antecedentes criminais, 

D’água era casado e pai de 
dois filhos, um de 13 e outro 
de apenas cinco anos.

Em busca do provável man-
dante do crime e do executor, 
a Polícia Civil realiza buscas 
em diversos pontos de Apa-
recida, desde o último fim de 
semana. Até o fechamento 
desta edição ninguém havia 
sido preso.

Suspeito de mandar matar ex-funcionário, 
empresário de Aparecida segue foragido
Justiça decreta prisão temporária de investigado; Polícia tenta capturar acusado

Anderson D’água, que foi vítima de homicídio em Aparecida; ex-patrão é o principal suspeito do crime

Foto:  Arquivos Pessoais

Casal de motociclistas é 
morto a tiros em Canas

A Polícia Civil de Canas 
abriu um inquérito para 
investigar o assassinato de 
um casal, ocorrido no fim 
da noite da segunda-feira 
(19), no bairro São Judas 
Tadeu.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, a corpo-
ração foi acionada por 
moradores da região, por 
volta das 23h30, para 
resgatar duas vítimas na 
avenida Luiz Marton. Ao 
chegar no local indicado, 
os profissionais se depa-
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raram com uma jovem de 
22 anos e um rapaz de 23 
anos caídos no chão. O casal 
apresentava perfurações no 
rosto causadas por disparos 
de arma de fogo. 

Encaminhados ao Pronto 
Socorro de Lorena, as duas 
vítimas não resistiram aos 
ferimentos e morreram no 
hospital.

No local do duplo homicí-
dio, a Polícia Civil apreen-
deu uma motocicleta e dois 
capacetes que pertenciam 
aos dois jovens. A corpora-
ção deverá ouvir familiares 
a amigos do casal para ten-
tar descobrir a motivação e 
a autoria do crime.

Sala das velas do Santuário 
Nacional Aparecida tem 
princípio de incêndio

O Santuário Nacional de 
Aparecida registrou, na 
manhã desta quarta-fei-
ra (21), um princípio de 
incêndio. De acordo com 
relatos, o fogo começou 
na sala das velas, espaço 
da Basílica onde os fiéis 
acendem velas de diferen-
tes tamanhos, ao longo de 
todo o dia, como parte das 
orações.

Segundo a assessoria de 
imprensa do Santuário, o 
princípio de incêndio foi 
identificado e a equipe de 
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brigadistas do local atuou 
diretamente para que o pro-
blema fosse solucionado, 
com o combate ao fogo ini-
ciado durante a limpeza do 
espaço. Nenhuma pessoa se 
feriu durante a ocorrência. 

Essa não é a primeira 
ocorrência do tipo na capela 
das velas. Em 27 de dezem-
bro de 2018 uma situação 
parecida foi registrada. 
Um princípio de incêndio 
chegou a assustar fiéis, 
mas também foi controlado 
pelos bombeiros. Na época, 
o Santuário afirmou que a 
grande quantidade de velas 
acesas provocou as chamas 
altas.

A Prefeitura de Lorena pro-
moveu na terça-feira (20) o Dia 
D com atividades na Vila Brito. 
O evento marcou a entrega 
de um conjunto de ações de 
revitalização realizadas no 
bairro. No período da tarde, 
foram disponibilizados vários 
serviços das secretarias de 
Saúde, Esporte e Lazer, Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Assistência e De-
senvolvimento Social e Fundo 
Social e Tributação.

Na programação vinculada à 
revitalização, o bairro recebeu 
a troca das lâmpadas comuns 
por LED, capina, podas de ár-
vores, pinturas de guias e sar-
jetas, sinalização de trânsito, 
visitas de agentes de endemias 
e agentes comunitários, visita 
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do caminhão do cata-treco 
entre outros serviços.

A ação faz parte de um pro-
jeto maior, que vai abranger 
todos os bairros de Lorena, 
seguindo um intervalo de 15 
dias. Trata-se do “Governo 
Itinerante”, que consiste na 
revitalização e limpeza dos 
bairros da cidade.  O primeiro 
bairro a ser atendido foi a Vila 
Brito.

O trabalho envolve as se-
cretarias de Manutenção e 
Serviços Municipais, Meio 
Ambiente e Trânsito e Trans-
portes, com a coordenação do 
supervisor da Saúde, Valdemir 
Vieira.

A partir do início do pró-
ximo ano, o projeto Governo 
Itinerante vai atender todas 
as regiões da cidade, seguin-
do um cronograma de ação 
quinzenal, sempre finalizando 
com o Dia D.

Lorena entrega melhorias na Vila Brito 
e reforma do campo de futebol do bairro
Projeto Governo Itinerante teve pontapé inicial e deve atender todos os bairros da cidade em 2023

Atividades do Dia D, promovido pela Prefeitura, que atendeu a moradores Vila Brito; projeto deve atender todos os bairros de Lorena

Foto:  Reprodução PML
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Uma cerimônia realizada na 
segunda-feira (19) marcou a 
assinatura do Acordo de Co-
operação para Restauração e 
Ampliação do Solar do Conde 
de Moreira Lima, no centro de 
Lorena.  O termo tem como 
objetivo a formalização da 
parceria entre a Prefeitura e 
a Fundação Olga de Sá para a 
captação de recursos, públicos 
ou privados, para o restauro 
do Solar.

O documento foi assinado 
pelo prefeito Sylvio Ballerini, 
a presidente da Fundação Olga 
de Sá e vice-reitora do Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’ávila), Irmã Zenilde Fontes, 
pela secretária de Cultura e 
Turismo de Lorena, Juliana 
Barbosa, e pelo diretor Execu-
tivo da Fundação Olga de Sá, o 
professor doutor José Ricardo 
Flores Faria.

“Temos nos empenhado, 
desde o início da gestão, em 
buscar caminhos para concre-
tizar o projeto de restauração 
do Solar. É muito bom contar 
com a parceria da Fundação 
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Olga de Sá e Unifatea, que se 
comprometeram com a cidade 
e que se empenham em realizar 
ações pelo desenvolvimento 
de Lorena”, afirmou o prefeito 
Sylvio Ballerini.

O restauro tem o objetivo 
de resgatar as características 
originais e sanar as patolo-
gias existentes no edifício, em 
acordo com o projeto aprovado 
junto ao Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico). A execução do projeto 
conta ainda com uma parceria 
com o curso de arquitetura e 
urbanismo do Unifatea, que 
poderá colaborar em todo o 
processo da obra.

Projeto – Em dezembro de 
2020, um projeto da Prefeitura 
de Lorena para restauração e 
ampliação do Solar foi aprova-
do pelo Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico). Naquele ano, a obra 
foi orçada em R$ 8 milhões 
para recuperação estrutural 
do prédio.

Construído em 1832, o imó-
vel, que fica na região central, 
foi residência oficial do Conde 
Joaquim José Moreira Lima 
Junior. O prédio chegou a 

Ballerini e Fundação Olga de Sá assinam acordo 
para restauração do Solar Conde Moreira Lima
Atual “Casa da Cultura”, prédio histórico conta com liberação de obra com captação de recursos 
públicos e privados; projeto aprovado pelo Condephaat teve inicio de bates ainda em 2020

Reunião que marcou assinatura do projeto para recuperação da sede da Casa da Cultura de Lorena 

Foto: Divulgação PML

hospedar grandes nomes da 
nobreza como o Imperador 
Dom Pedro 2º e a Princesa 
Isabel. Após o falecimento do 
Conde, em 1926, e a publicação 
de seu testamento, o espaço foi 
doado à Santa Casa de Miseri-
córdia de Lorena.

Com o passar dos anos, o 
Solar, que recebeu apenas 
uma reforma em 1876 e uma 
ampliação em 1880, teve diver-
sas utilizações como Orfanato 
Santa Carlota, Ginásio Escolar 
Arnolfo de Azevedo, Instituto 
Santa Tereza e o Colégio Sesi.

No início da década de 1970, 
o prédio passou a ser utilizado 
pela Prefeitura de Lorena para 
sediar a secretaria de Cultura. 
Devido a seu projeto arquite-
tônico de estilo neocolonial, 
o imóvel foi tombado como 
patrimônio histórico pelo Con-
dephaat em 1975.

Notando o avançado estado 
de deterioração do prédio, a 
gestão do ex-prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) 
iniciou estudos em 2017 
para elaborar um projeto de 
restauração do Solar, capaz 
de atender as exigências do 
Condephaat.

No final de 2019, a Prefei-

tura apresentou o projeto de 
recuperação, durante cerimô-
nia realizada no Unifatea. O 
trabalho técnico foi elaborado 

por meio de parceria entre o 
Município, Fundação Olga de 
Sá, Santa Casa e da contrata-
ção da empresa Arquitetura 

Plena. Na sequência, o estudo 
foi encaminhado para a análi-
se do Condephaat, e aprovado 
em 2020.

Cidades abrem inscrições para festivais de marchinhas
Tradição do Carnaval na região é mantida com eventos em Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba

Cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) já estão 
se preparando para o Carnaval 
2023. Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá e Caraguatatuba 
abriram as inscrições para os 
festivais de marchinhas, que 
contarão com troféus e pre-
miação em dinheiro.

Em Pindamonhangaba, o 
evento chega a sua 16ª edição 
e homenageia o bloco carnava-
lesco “Os Neros”. A iniciativa 
ocorre como meio de resgatar 
e divulgar a tradição de mar-
chinhas de Carnaval com foco 
em incentivar a criatividade 
dos compositores populares 
de todo o Brasil. As inscrições 
podem ser realizadas até o 
dia 27 de janeiro. Os vinte 
compositores selecionados 
serão divulgados no dia 3 de 
fevereiro, e a premiação será 
no dia 12 de fevereiro, às 19h, 
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R$ 1,7 mil para o terceiro. O 
valor de premiação será dis-
ponibilizado em até dez dias 
após a apresentação.

No Litoral Norte, o décimo 
quarto festival é promovido 
pela Fundacc (Fundação Edu-
cacional e Cultural de Cara-
guatatuba). Os compositores 
poderão inscrever suas obras 
até o dia 28 de janeiro. Podem 
participar também candidatos 
menores de idade, entre 14 e 
17 anos, desde que apresentem 
autorização dos responsáveis 
legais e cópias do RG e CPF. O 
vencedor do concurso receberá 
prêmio de R$ 4 mil, o segundo 
R$ 2,5 mil e o terceiro R$ 1,5 
mil. O regulamento oficial 
pode ser conferido em fundacc.
sp.gov.br.

na Praça do Quartel. A organi-
zação entregará os prêmios de 
primeiro lugar (Troféu Alarico 
Corrêa Leite, e R$ 3.632,00; 
segundo lugar (Troféu José de 
Assis Alvarenga, com R$1.833); 
terceiro lugar (Troféu Celso 
Guimarães com R$ 917); quar-
to lugar (Troféu Maestro Artur 
dos Santos); Melhor Intérprete 
(Troféu Hélio Camargo); Me-
lhor Figurino (Troféu Cida No-
vaes); Melhor Torcida (Troféu 
Franco Neto). O edital completo 
está disponível para consulta 
no site oficial da Prefeitura, o 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Guará – A sexta edição do 
evento e as inscrições pode-
rão ser realizadas até o dia 
6 de janeiro. A divulgação 
dos selecionados ocorre na 
semana seguinte, no dia 14 
de janeiro. As eliminatórias 
ocorrerão entre os dias 27 e 
28 do mesmo mês, enquanto 
a grande final no dia 29.  Os 
premiados receberão R$ 3,2 
mil para o primeiro lugar; 
R$2,2 mil para o segundo e 

Apresentação durante o festival de marchinha de Guará em 2019; prefeituras organizam eventos para 2022
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