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Fortes chuvas levam 
Cachoeira a decretar 
estado de emergência
Bairros rurais são os mais afetados e famílias ficam ilhadas na tempestade
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A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista decretou, na noite 
desta quinta-feira (9), estado 
de emergência em razão dos 
prejuízos causados pelas 
fortes chuvas que atingiram 
a cidade. O Município convo-
cou reunião com o Exército e 
pediu apoio para Defesa Civil 
estadual. A tempestade da 
noite de quinta-feira atingiu 

principalmente os bairros da 
Bocaina e Três Barras, deixan-
do famílias ilhadas na zona 
rural. Como consequência ao 
alto volume de água, a enxur-
rada causou deslizamento de 
pedras interditando a estrada 
de acesso e danificando a 
via por escorregamento de 
talude.

Potim inicia projeto para retirar 
famílias das áreas de risco

A Prefeitura de Potim or-
ganiza os últimos detalhes 
para a entrega de quarenta 
unidades habitacionais no 
bairro Vista Alegre. As mo-
radias serão destinadas a 
famílias que moram próximo 
ao Rio Paraíba, considera-
das áreas de risco, e que 
tem recebido atenção da 
Defesa Civil. De acordo com 

a assessoria, a obra estava 
parada desde 2013 e a admi-
nistração realizou tratativas 
com o Estado e a União para 
recuperar os investimentos 
do projeto desde 2017. “Em 
março de 2022 as constru-
ções foram retomadas, após 
a paralisação de nove anos”, 
informou.

A avenida do Carnaval: acima, o edifício Riverside, interditado, que levou a mudanças nos desfiles para 2023

Chuva tomou ruas e causou estragos em quatro bairros da zona ruralPág.  5

Reforma é nova 
missão de Sannini 
na Câmara de 
Guaratinguetá

O ano de 2022 ficou para 
trás e, em 2023, a Câmara 
de Guaratinguetá já conta 
com um novo presidente 
para este biênio. Pedro 
Sannini (PSC) assume a 
Casa, após fim da gestão 
de Arílson Santos, compa-
nheiro de sigla, que esteve 
à frente da mesa adminis-
trativa de janeiro de 2021 
a dezembro de 2022. San-
nini listou desafios a curto, 
médio e longo prazo para 
o Legislativo.

Ballerini busca 
aval legislativo 
para doar áreas 
novas empresas
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Buscando alavancar a gera-
ção de empregos em Lorena, 
a Prefeitura encaminhou à 
Câmara no início desta sema-
na dois projetos que visam 
a doação de áreas para duas 
empresas. A expectativa é que 
os empreendimentos gerem 
29 postos de trabalho. Em 
nota oficial, a administração do 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
autorizou na terça-feira (7) o 
envio ao Legislativo dos pro-
jetos que propõe as doações 
de terrenos para as empresas 
Idermaq Serviços de Manuten-
ção e EcoVale Pré-Fabricados 
de Concreto.
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Santa Casa aguarda decisão da 
Prefeitura de Aparecida para 
renovar contrato sobre o PA

A Santa Casa de Apareci-
da enviou para a Prefeitura 
a proposta para renovar o 
contrato de administração 
do Pronto Atendimento. 
Segundo a administração 
do hospital, a proposta foi 
protocolada há 15 dias. O 

atual contrato termina no 
dia 31 de março. Pela pro-
posta, o novo teria validade 
de 1 de abril de 2023 a 31 de 
março de 2024. A renovação 
é anual, a pedido da própria 
Prefeitura.

Pág.  5

Prefeitura abre inscrições para 
concurso público com mais
de trezentas vagas em Pinda

Com 313 oportunidades 
de trabalho, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba abriu 
na quarta-feira (8) as inscri-
ções para o seu concurso 
público. Os aprovados no 
certame receberão salários 
entre R$ 1.408 a R$19.157.  
De acordo com o edital pu-
blicado no dia 31, as inscri-

ções para o concurso segui-
rão abertas até 16 de março 
no site da Fundação Vunesp, 
empresa contratada. O valor 
da taxa de inscrição varia de 
R$ 54,90 a R$98,80, depen-
dendo do cargo pretendido 
pelo candidato.
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Escolas de samba podem perder 
cem metros de desfiles por 
interdição de prédio em Guará

As seis escolas de samba 
de Guaratinguetá se reen-
contram com a folia e vol-
tam a competir no próximo 
dia 21 no Carnaval da cida-
de, dois anos após o último 
desfile competitivo. O hiato, 
motivado pela pandemia da 
Covid-19, afastou os foliões 
e encheu de saudade os 
corações das comunidades 
envolvidas com a festa po-
pular. Mas na avenida do 
desfile, mudanças foram 
confirmadas e outras po-
dem ser realizadas, entre 

elas a redução da área dispo-
nível para o desfile para as 
agremiações. A redução foi 
confirmada nesta semana 
pela Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Guara-
tinguetá), em contato com a 
reportagem do Jornal Atos. 
Em anos anteriores, as es-
colas tinham quatrocentos 
metros na área de contagem 
de tempo, zona oficial de 
abertura e encerramento do 
desfile de cada agremiação.
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Câmara de Silveiras aprova doação
de botijões para famílias carentes

A Câmara de Silveiras 
aprovou na terça-feira (7), 
por unanimidade, o projeto 
do Executivo que garante a 
doação de botijões de gás de 
cozinha para famílias de baixa 
renda. A iniciativa tenta con-
tribuir com os moradores que 
enfrentam dificuldades para 

prepararem adequadamente 
suas refeições. Sancionada pelo 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB), na última terça-feira 
a Lei Municipal 1.233 possibi-
lita que o Executivo comece a 
destinar botijões de gás para a 
população carente. 
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Caraguá anuncia reajuste de 25%
na zona azul e criação de vagas

Estacionar em Caraguatatu-
ba ficará mais caro. A Prefei-
tura anunciou, na terça-feira 
(7), que as tarifas das vagas 
do estacionamento rotativo 
do município terão um au-
mento de 25%. O valor da 

hora de uso para motos pas-
sará de R$ 1,20 para R$1,50 
e o de carros vai de R$ 2,40 
para R$ 3. Além das alterações 
de valores, o sistema será 
ampliado.
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Em Caraguá; 323 vagas serão criadas; zona azul terá aumento de 25%
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NO GRITO, OS JUROS NÃO 
CAEM!
O presidente Lula está fazendo o 
papel do seu vice, no seu governo 
primeiro, José Alencar, que criticava 
a política monetária do seu próprio 
governo.
O presidente Lula está criticando o 
Banco Central e as suas ações  e  não 
deveria ser tão independente.
Vamos a inflação.
A inflação no nosso país tem uma 
causa diagnosticada há muitos anos: o 
governo gasta mais do que arrecada, 
logo, necessita de recursos para cobrir 
os rombos das contas públicas.
Este é um fato inconteste!
O governo gasta mais do que arreca-
da, precisa pedir ao mercado finan-
ceiro recursos, consequentemente, 
aumentando a demanda por crédito, 
diante da baixa taxa de poupança 
existente no país, o que produz eleva-
da taxa de juros.
A solução é reduzir a despesa primá-
ria do governo cortando despesas des-
necessárias e ineficientes para reduzir 
a taxa de juros.
Desta forma o desequilíbrio fiscal 
reside no excesso de despesa primária 

contida por um teto de gastos que 
deveria existir onde a percepção da 
existência de despesas desnecessárias 
se tornariam transparentes.
As taxas de juros elevadas, nos em-
préstimos feitos pelo sistema bancá-
rio, não resultam no lucro dos bancos 
– uma crença nacional -, fatores como 
inadimplência que ronda pela casa 
dos 60%, a tributação 24% (substitui-
ção da perda da CPMF), custos admi-
nistrativos, empréstimo compulsório 
(parte dos recursos do banco que são 
congelados pelo Banco Central como 
política de combate à inflação), o lu-
cro da instituição financeira e outros.
A ideia fixa, característica do perfil da 
esquerda, que os bancos sabotam o 
crescimento do país!
No governo Dilma Rousseff a deter-
minação ao Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal na redução das 
suas taxas.
A taxa de financiamento de veículos, 
cheque especial, os juros caíram pela 
metade cobrada pelos bancos privados.
Este movimento de queda da taxa de 
juros nos bancos oficiais propiciou os 
inadimplentes quitarem suas dívidas 
nos bancos privados.
Resumo da história: os bancos priva-
dos reduziram a sua inadimplência e 
aumentaram os seus lucros. Bingo!
O que o presidente Lula não entende 
termos uma inflação rodando em 
volta de 6% e uma taxa de juros de 

13,75%.
Entretanto, o Banco Central enten-
de que enquanto o governo não for 
mais transparente e explicar melhor à 
sociedade os gastos e encontrar uma 
fórmula de gastar mais com menos 
custo e onde buscar os recursos, 
é muito complexo para quem é o 
guardião da nossa moeda diminuir a 
taxa Selic. 
É uma questão de credibilidade.
Na última ata do Copom a indica-
ção que o Banco Central continuará 
acompanhando o desenvolvimento da 
política fiscal e seus efeitos sobre os 
preços de ativos e as expectativas de 
inflação.
Esta é a missão de um Banco Central 
independente, goste ou não, o presi-
dente Lula.
A dificuldade do atual governo e da 
esquerda entender que o Banco Cen-
tral é uma instituição de Estado e não 
de governo.
Esta falta de compreensão explícita 
prejudica o país.
No mundo atual o Banco Central 
regula atividades econômicas, onde 
as regras do mercado não funcionam 
adequadamente, se revestem de com-

plexidade suas funções como agência 
do Estado.
Um Banco Central independente 
assegura a estabilidade de regras e, 
assim, a segurança para investimentos 
de longo prazo, cujo retorno se dá 
no decorrer de muitos períodos de 
governo.
É necessário manter a credibilidade 
do Banco Central e a sua autonomia 
no controle da inflação que cairá com 
medidas transparentes.
Inexplicável a posição do presidente 
Lula sobre a autonomia do Banco 
Central, pois a sua independência 
começou no Plano Real e fortalecido 
em seu governo com o ministro da 
Fazenda, Antônio Palocci, após a sua 
saída iniciou-se um processo para 
reverter este status. O presidente Lula 
não permitiu.
O presidente deveria explicar à 
sociedade que a taxa de juros não 
cai por causa da herança maldita que 
recebeu: 235 bi de restos a pagar; sete 
anos sem aumento real no salário-
-mínimo (impacta a Previdência) e 
salário dos servidores públicos (exce-
ção militares e juízes), corte de gastos 
na Educação e Saúde e os famosos 
precatórios.
A sociedade brasileira identifica e 
reconhece que ações voluntariosas 
propiciam hoje aplausos, mas que 
podem redundar em inflação amanhã.
Palanque não derruba a inflação!

  A sociedade brasileira identifica 
e reconhece que ações voluntariosas 

propiciam hoje aplausos, mas que 
podem redundar em inflação amanhã

“É uma vergonha 
esse aumento de juro”

Presidente Lula

Política a conta-gotas...
Quem é quem na fila do pão...

Parece que na hora de dizer 'o 
sim' para o palanque eleitoral de Ri-
cardo Piorino, aquele 'ursinho puf', 
que está em destaque na política de 
Pinda, sacou que será apenas mais 
um 'na fila do pão', porém, se resol-
ver 'juntar os trapos' com o grupo 
oponente que está surgindo para 
disputar a Prefeitura, poderá ser 'o 
cara', já que seu tiro é curto...

Andando nos trilhos
Quem observa o vice Ricardo 

Piorino no suporte do prefeito Isael 
Domingues, percebe um político 
mais centrado no atendimento e 
atento na execução dos múltiplos 
projetos da Prefeitura de Pinda. 
Enquanto Piorino se vira nos trinta 
para conquistar apoio de muitas 
lideranças no mercado político, o 
pessoal experiente do mercado con-
jectura que é mais difícil administrar 
a preferência que a escassez...

Cadê o dinheiro que…
…estava aqui! O sumiço mis-

terioso de R$ 60 mil do gabinete 
do prefeito há mais de um ano, esta 
semana rendeu assunto na Câmara 
de Cachoeira Paulista, ocasião em 
que a vereadora Rogéria Lucas 
tentou –sem sucesso – bi penali-
zar Antonio Mineiro, propondo 
uma Comissão Processante para o 
Legislativo investigar – talvez por 
entender que Polícia que instaurou 
inquérito não seja suficiente para 
concluir a investigação. 

Perguntar não ofende
Pelo óbvio, se o dinheiro sumiu 

de dentro do gabinete, quem é o res-
ponsável pelo prejuízo, e quem cha-
mou a Polícia? O prefeito, é claro! 
Moral da história, se ninguém mais 
reclamou o prejuízo pelo desapare-
cimento dos R$ 60 mil, já fica evi-
dente quem foi penalizado, caso as 
autoridades policiais não consigam 
revelar o ‘mão leve’. É pra fechar 
questão, o que a vereadora Rogéria 
tem a ver com isso? Ela vai querer 
ressarcir a grana para o prefeito?

Samba-enredo
Com os últimos flashs da política 

de Lorena focando Marietta Barte-
lega e Fabio Longuinho, já ficou 

claro e evidente aos articuladores 
eleitorais que a dupla está compondo 
chapa majoritária para disputar a 
Prefeitura no ano que vem. E como 
vêm…

Falta munição
A história de que Vagner da Silva 

deverá ser um dos concorrentes do 
prefeito Sylvio Ballerini na disputa 
pela reeleição em Lorena não passa 
de conversa mole por dois moti-
vos, falta saúde eleitoral e bala na 
agulha. Mas sobre as predições que 
Vaguinho e sua trupe deverão estar 
em palanque oposto ao do prefeito, 
isso é possível, caso a oferta seja 
vantajosa…

Sob nova direção 
O início das sessões do Legisla-

tivo deste ano, em Cruzeiro, se deu 
com surpresas 
e mudanças. O 
vereador Diego 
Miranda quase 
caiu das pernas 
quando soube 
que a presidên-
cia do PSD voou 
de suas mãos 
para as do pre- Diego Miranda

Miguel Sampaio

Norbertinho

feito Thales Gabriel. A liderança do 
partido na Câmara foi para Lepre-
chal, mas o líder do prefeito con-
tinua sendo Jorge Currila. Mesmo 
assim, o pessoal ligado ao gabinete 
de Gabriel mantém atenção máxi-
ma quanto a influência do homem 
das faculdades na presidência da 
Casa, até porque Gordo da Vila é o 
vice-prefeito de plantão. A torcida 
é para que Thales não sofra nem 
resfriado…

O segredo do cofre
O prefeito Sylvio Ballerini cir-

culou próximo ao cofre do governo 
do Estado nesta última quinta-feira, 
com a finalidade de dar celeridade 
nos recursos empenhados para 
Lorena, anteriores à transição do 

governador. As notícias são boas, 
porque Sylvinho foi recebido pelo 
secretário de Governo, Gilberto 
Kassab, detentor do segredo e das 
chaves do cofre e, no time de Tarcí-
sio de Freitas, a cidade está na rota 
dos investimentos estaduais.

Labirinto partidário 
O prefeito Marcus Soliva e parte 

de sua equipe também frequentou 
a sede do Governo esta semana, 
atrás de reforços financeiros para 
os projetos na Terra de Frei Galvão. 
Aparentemente, Soliva se sentiu 

‘entre a cruz e a espada’ em termos 
de partidos reinantes no Palácio, 
com conexão direta em Guaratin-
guetá. Imaginem a saia justa, de 
um lado o vice-governador Felício 
Ramuth, leia-se Kassab (do PSD de 
Júnior Filippo); do outro, o próprio 
governador Tarcísio de Freitas (do 
Republicanos de Edison Riccomi). 
Para agravar o visual, um de seus 
assessores ‘cheirando a Lula’, quer 
dizer, Geraldo Alckmin. Pensem 
se 'neste momento' o prefeito de-
pendesse de partidos para a cidade 
receber recursos...

Ponto Chic urgente!!!
Ha 602 dias das eleições, a ex-

pectativa de prefeito & prefeiturá-
veis torna-se combustível no Ponto 
Chic, o cafezinho mais politizado 
das manhã de sábados em Guara-
tinguetá. Pelo que se ouviu esta 
semana, Miguel Sampaio está 'quase 
admitindo' ser candidato, isso para 

o desespero do 
vice-prefeito 
Regis Yasumu-
ra; Junior Fili-
ppo lamenta a 
eleição não ser 

agora, porque 
neste momento 
é o mais citados 
nas pesquisas; 
disposta a con-
correr a cadeira 
mais cobiçada da cidade, Dani Dias 
começa a calcular o custo financeiro 
para bancar a estrutura de uma cam-
panha; Fabrício Dias, disposto a par-
tir para 'o tudo ou nada' – neste caso, 
provavelmente nada, conta apenas 
com sola de sapato e conversa; 

enquanto Edison Riccomi trabalha 
o apoio geral do 'pessoal que veste 
branco' na cidade; Vitório Amoroso 
vive mais uma vez o enigma: 'ser 
ou não ser?' Ah! O João Vaz segue 
tentando descobrir o caminho da 
popularidade.

Salada tropical
Acreditam os especuladores 

políticos de Guará que se fosse de 
forma intencional, talvez o prefeito 
Marcus Soliva não conseguiria uma 
pluralidade de partidos tão grande, 
com influência direta ou indireta-
mente em sua administração, como 
se constata hoje – PSC, PL, PSB, 
PSDB, PSD, REPUBLICANOS, 
etc e etc… Disseram na Praça que 
se ele conseguir orquestrar todas 
estas siglas a seu favor nas eleições 
do ano que vem, provavelmente não 
faltarão vereadores para aprovarem 
suas contas na futura Câmara!!!

Tempestade em copo d’água 
O vereador André Monteiro ten-

tou polemizar contra o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira – o Piriquito, 
esta semana, nas redes sociais, mas 
acabou cansando a plateia. Segundo 
a patuleia de Aparecida, ele tentou 
jogar a opinião pública contra a 
administração – por um suposto 
uso de uma patrol da Prefeitura em 
área particular – mas foi prolixo e 
inconsistente.

Projeção 2024
Uma volta pelos balcões políti-

cos de Pinda é o suficiente para saber 
que os vereadores Herivelton Vela 
e Norbertinho poderão ser peças 
decisivas no grupo que deverá surgir 
na disputar a 
próxima Pre-
feitura. Nomes 
como dos ex-
-prefeitos Vito 
Ardito e João 

Ribeiro surgem, 
com o de Edson 
Torino, como 
mentores para 
o prefeiturável 
que pretendem 

escolher através de pesquisas. Dis-
seram que eles pretendem também 
fortalecer vários nomes para o 
Legislativo, a fim de garantir repre-
sentatividade na cidade toda. Quem 
viver, verá!!!

Inovação industrial
Nos bons ventos econômicos que 

Cruzeiro caminha, o prefeito Thales 
Gabriel conclui o mapeamento de 
uma área de aproximadamente 300 
mil metros para a criação de um 
novo Parque Industrial, focando 
a instalações 
de empresa de 
médio porte. 
De acordo com 
o secretário de 
Desenvolvi -
mento Econô-
mico, Gustavo 
Rodrigues, o 
lançamento do 
novo espaço deverá acontecer ainda 
neste semestre com a viabilidade do 
Investe São Paulo e outros setores 
de Estado. Gustavo considerou a 
capacitação dos moradores como 
ponto primordial para geração de 
empregos e aumento da renda per 
capita no município. 

Combo eleitoral
Paralelo aos nomes mais co-

mentados para prefeito em Lorena, 
surgem alguns destaques para vice: 
Vanessa Andréa, Dr. Marco Ude, 
Rita Marton, Renato Marton e du-
plamente citados Fabio Longuinho 
e Major Lescura.

Marietta e Fabio Longuinho

Gilberto Kassab, Sylvio Ballerini e líder do ABC

Felício Ramuth, Marcus Soliva e Rodrigo

Junior Filippo

Herivelton Vela

Norbertinho
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Ballerini busca aval legislativo para 
doar áreas à mais duas empresas
Empreendimentos podem criar 29 vagas diretas; Câmara analisa outros dois pedidos

Buscando alavancar a gera-
ção de empregos em Lorena, 
a Prefeitura encaminhou à 
Câmara no início desta sema-
na dois projetos que visam a 
doação de áreas para duas 
empresas. A expectativa é 
que os empreendimentos 
gerem 29 postos de trabalho.

Em nota oficial, a admi-
nistração do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) autorizou 
na terça-feira (7) o envio ao 
Legislativo dos projetos que 
propõe as doações de terre-
nos para as empresas Ider-
maq Serviços de Manutenção 
e EcoVale Pré-Fabricados de 
Concreto.

Caso aprovada pela Câma-

Da Redação
Lorena

O prefeito Sylvio Ballerini assina proposta para repasse de áreas

ra, a proposta garantirá a 
expansão da Idermarq, que 
atualmente funciona em 
um imóvel no bairro Cidade 
Industrial. De acordo com 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, An-
tonio Willians, a área que 
poderá ser destinada à em-
presa possui uma dimensão 
de 3.948,21 m², e fica na 
rodovia estadual Deputado 
Oswaldo Ortiz Monteiro, a SP-
66. O empreendimento, que 
prevê a geração de 14 empre-
gos diretos, contará com um 
investimento de R$ 700 mil 
para sua implantação.

A EcoVale Pré-Fabricados 
de Concreto, sediada em 
Guaratinguetá, poderá ser 
contemplada com um terreno 
de 23.163,00 m² na rodovia 

federal BR-459. A unidade, 
que deverá empregar 15 
trabalhadores, tem sua cons-
trução orçada em R$ 4,5 
milhões.

A expectativa é que ambos 
os projetos do Executivo 
sejam colocados em votação 
pela Câmara em março. 

Atualmente, os parlamen-
tares analisam outros dois 
pedidos municipais de con-
cessão de áreas para em-
presas. Encaminhados por 
Ballerini no fim de janeiro, os 
projetos visam a destinação 
de espaços para a Söovak 
Co. - Cosméticos, sediada em 
Guaratinguetá, e para a Melo 
& Melo Artesanatos Ltda, 
atualmente instalada em um 
imóvel no bairro Vila Passos, 
em Lorena. Caso as propostas 
recebam o aval legislativo, as 
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Pinda abre inscrições para concurso com mais de trezentas vagas 
Prova de conhecimentos gerais e específicos é agendada para 30 de abril; certame organizado pela Fundação Vunesp 

Com 313 oportunidades 
de trabalho, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba abriu na 
quarta-feira (8) as inscrições 
para o seu concurso público. 
Os aprovados no certame 
receberão salários entre 
R$1.408 a R$ 19.157. 

De acordo com o edital 
publicado no dia 31, as ins-
crições para o concurso 
seguirão abertas até 16 de 
março no site da Fundação 
Vunesp, empresa contratada. 
O valor da taxa de inscrição 
varia de R$ 54,90 a R$98,80, 
dependendo do cargo preten-
dido pelo candidato. 

Com a prova de conheci-
mentos gerais e específicos 
agendada para 30 de abril, 
o concurso oferece 313 
oportunidades de emprego 
distribuídas por 124 cargos. 

Os interessados que pos-
suem apenas o ensino fun-
damental completo podem 
se inscrever para as funções 
de ajudante (5), armador (1), 
assistente de serviços gerais 
(20), auxiliar de biblioteca 
(1), auxiliar de laboratório 
(1), coveiro (2), encanador 
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(1), guarda (10), operador 
de máquinas (2), operador de 
máquinas leves (2), pedreiro 
(3), pedreiro de obras espe-
ciais (2), pintor (1), serralhei-
ro (1) e servente de obras (3).  
Candidatos que contam com 
o ensino médio completo 
ou formação técnica con-
correrão às vagas de agente 
comunitário de saúde (15), 

Prefeitura de Pindamonhangaba, que abriu inscrições para o seu concurso público; salário de até R$ 19 mil

audiólogo (1), jornalista (1), 
veterinário (2), museólogo 
(1), nutricionista (1), oficial 
administrativo (20), ouvidor 
da Saúde (1), professor de 
Artes (10), professor infantil 
(20), professor de Educação 
Física (11), psicólogo (1), 
terapeuta ocupacional (1), te-
soureiro (1), turismólogo (1) 
e videomaker fotógrafo (1).

Buscando reforçar o efeti-
vo do setor da Saúde de Pin-
damonhangaba, o concurso 
garantirá a contratação de 
cardiologista (1), cardiologis-
ta infantil (1), cirurgião (1), 
cirurgião vascular (1), clínico 
geral (2), dermatologista 
(1), endocrinologista  (1), 
gastroenterologista (1), gine-
cologista/obstetra (1), hema-
tologista (1), nefrologista (1), 
neurologista (1), neuropedia-
tra (1), oftalmologista (1), 
Otorrinolaringologista (1), 
pediatra (4), pneumologista 
(1), pneumologista infantil 
(1), proctologista (1), psiquia-
tra (1), reumatologista (1) e 
urologista (3). 

O concurseiro interessado 
em obter mais detalhes so-
bre o processo e os salários 
oferecidos para cada um dos 
cargos deve acessar o link 
vunesp.com.br/PMPI2202.

agente cultural (1), agente 
de controle vetor (3), agente 
de organização escolar (15), 
agente de trânsito (5), almo-
xarife (1), auxiliar de classe 
(10), auxiliar de enfermagem 
(15), auxiliar de saúde bucal 
(1),desenhista (1) educador 
social (1), eletricista (2), 
fiscal ambiental (2), fiscal 
de obras (2), fiscal de postu-

ras (2), fiscal de rendas (2), 
fiscal sanitário (2), guarda 
ambiental (1), motorista 
especializado (1), operador 
de máquinas especiais (2), 
recepcionista (1), secretário 
escolar (5), supervisor de 
área de controle de vetores 
(1), técnico em enfermagem 
(3), técnico em enfermagem 
do trabalho (1), técnico em 

farmácia (3), técnico em mu-
seu (1), técnico em nutrição 
(1), técnico em segurança 
do trabalho (2), telefonista 
(1), topógrafo (2) e web de-
signer (1).

Para o nível de ensino 
superior completo, o con-
curso oferece oportunidades 
para as funções de analista 
ambiental (1), analista cul-
tural (1), analista de gestão 
pública (5), analista de in-
fraestrutura de tecnologia 
da informação (1), analista 
de recursos humanos (1), 
analista de segurança da in-
formação LGPD (1), analista 
de tecnologia de informação 
(1), analista florestal (1), ana-
lista jurídico (1), arquiteto 
(1), arquivista (1), assistente 
social (5), auditor do Sistema 
Único de Saúde (1), auditor 
público (1), bibliotecário 
(1), biomédico citologista 
(1), contador (2), controla-
dor (1), dentista (1), diretor 
escolar (3), enfermeiro (6), 
enfermeiro do trabalho (1), 
engenheiro agrônomo (1), 
engenheiro civil (2), en-
genheiro de segurança do 
trabalho (1), engenheiro 
eletricista (1), engenheiro 
sanitarista (1), farmacêutico 
(1), fisioterapeuta (1), fono-

"Reforma", palavra-chave para gestão de Sannini na Câmara de Guará
Novo presidente detalha principais metas para o ano; presidência troca de mãos, mas fica sob bloco de vereadores de Soliva

O ano de 2022 ficou para 
trás e, em 2023, a Câmara de 
Guaratinguetá já conta com 
um novo presidente para este 
biênio. Pedro Sannini (PSC) 
assume a Casa, após fim da 
gestão de Arílson Santos, com-
panheiro de sigla, que esteve à 
frente da mesa administrativa 
de janeiro de 2021 a dezembro 
de 2022. Em meio à retomada 
das sessões, Sannini atendeu 
o Jornal Atos, confirmou que 
é essencial uma reforma ad-
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ação, seja financeira, jurídica, 
administrativa e de processos. 
“Aí, de posse desse panorama, 
caminharemos com essa refor-
ma. É algo para realizarmos, 
com serenidade, mas também 
agilidade. Já iniciamos na 
primeira semana a busca de 
caminhos para essa ação, pois 
sabemos não ser um trabalho 
simples. Então, o trabalho já 
começou”, concluiu.

Outra iniciativa prevista na 
gestão de Sannini é a criação de 
um Plano de Carreira para os 
servidores da Câmara. “Fui es-
tagiário lá, depois suplente de 
vereador e agora estou à frente 

quatro do próprio PSC (Arilson 
Santos, Sannini, Dani Dias e 
Márcio Almeida) e uma do PL 
(Alexandra Andrade). Todos 
fazem parte da mesa diretoria 
deste biênio, além de Vantuir 
Faria (MDB), que acompanha 
o grupo em votações mais 
apertadas.

Para o presidente da Câma-
ra, a relação com o Executivo 
deve ser ainda mais próxima, 
assim como também pretende 
se reunir com o Judiciário, 
para discutir os anseios e 
caminhos. “Nossas decisões 
serão conjuntas e embasadas”, 
finalizou.

ministrativa no Legislativo e 
listou desafios a curto, médio 
e longo prazo.

Entre as pautas principais, 
está a sede do Legislativo. “O 
atual (prédio) está com proble-
mas de estrutura, fora que fica 
em área de proteção ambiental. 
Chegou-se a cogitar a ida para 
o prédio no Centro, mas é um 
local tombado que precisaria 
de várias restaurações, o que 
encareceria demais a mudan-
ça”, destacou Sannini. “A ideia 
é uma Câmara nova, que possa 
atender ao cidadão com mais 
conforto, onde os espaços de 
cada vereador possam ser mais 

bem divididos e o serviço que 
prestamos à sociedade seja 
realizado com mais segurança 
e comodidade”.

O vereador citou uma le-
gislação participativa, com 
atenção aos demais parla-
mentares e na tomada de 
decisões conjuntas, mas citou 
que há necessidade de uma 
reforma administrativa para 
“dar mais agilidade e eficiência 
aos processos e serviços do 
Legislativo”.

Questionado como a refor-
ma deve ser feita, o vereador 
respondeu que é preciso fazer 
um retrato completo da situ-

da Casa. Meu contato com o 
corpo funcional é de muitos 
anos, e sei das expectativas 
dos funcionários, que acima 
de tudo, são os permanentes”, 
destacou.

Já quando o assunto é a 
política, o novo presidente 
sabe que o biênio deve ser 
marcado por disputas entre 
a oposição e a base. Pedro 
Sannini compõe a bancada de 
situação do prefeito Marcus 
Soliva (PSC), que concluirá seu 
segundo mandato à frente do 
Executivo no fim de 2024. Na 
Câmara, Soliva tem maioria dos 
vereadores. São cinco, sendo 

empresas serão contempla-
das com terrenos de 1.378,84 
m², localizados na SP-66. Os 
empreendimentos deverão 

gerar quarenta empregos 
diretos, sendo 25 a Melo & 
Melo e 15 a Söovak Co.

Willians revelou detalhes 

do trabalho municipal que 
busca alavancar a geração 
de empregos na cidade. “Esta-
mos fazendo todo o possível 
para atrair novas empresas 
para Lorena, e também para 
contribuir para a expansão 
das que já estão instaladas 
aqui. Nossas ações têm como 
principal objetivo acelerar a 
criação de postos de trabalho 
em nossa cidade, inclusive, 
estamos realizando os trâ-
mites burocráticos junto ao 
cartório para a liberação de 
mais cinco áreas, que futu-
ramente poderão ser conce-
didas para outras empresas, 
consequentemente gerando 
empregos”.

O mais recente empreen-
dimento contemplado com a 
concessão de área em Lorena 
foi a Elopack, fabricante de 
paletes e embalagens. Em 9 
de dezembro do ano passado, 
Ballerini autorizou a destina-
ção à empresa, que funciona 
em um imóvel no Cidade 
Industrial, de um terreno, de 
2,0787 hectares, às margens 
da BR-459. A unidade, que 
está em fase de construção, 
deverá gerar 150 empregos 
diretos.
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Caraguatatuba anuncia reajuste 
de 25% na cobrança da zona 
azul e criação de novas vagas
Valor da hora para motos passa de R$ 1,20 para R$ 1,50, 
enquanto de veículos de passeio vão de R$ 2,40 a R$ 3

Estacionar em Caragua-
tatuba ficará mais caro. A 
Prefeitura anunciou, na ter-
ça-feira (7), que as tarifas 
das vagas do estacionamento 
rotativo do município terão 
um aumento de 25%. O valor 
da hora de uso para motos 
passará de R$ 1,20 para 
R$1,50 e o de carros vai de 
R$ 2,40 para R$ 3.
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Além das alterações de 
valores, o sistema será am-
pliado. De acordo com o 
Município, 323 vagas serão 
criadas nas regiões da ave-
nida Arthur da Costa Filho 
(Avenida da Praia – sentido 
sul), entre as ruas Edward 
Costa e Aparecida do Norte 
(do Pró-mulher à Sabesp), 
além das avenidas Adaly 
Coelho Passos (trecho entre 
a rua Antonio Ribeiro Almei-
da), Paulo Ferraz Silva Porto 
e também na Rua Sebastião 

Peres de Oliveira, na região 
da Prainha.

Gerindo a zona azul desde 
2013, o contrato com a Serttel 
junto ao Executivo previa a 
criação de 755 vagas de mo-
tos e 1,6 mil carros, totalizan-
do 2.355 vagas no município. 
Apesar disso, o número de 
vagas previsto na concessão 
nunca foi utilizado por total.

O estacionamento rotativo 
de Caraguatatuba atende com 
1.264 pontos para carros e 
399 para motos.

Foto: Marcelo A. dos Santos

Estacionamento rotativo em Caraguá; 323 vagas serão criadas e taxa da Zona Azul terá aumento de 25%

Foto: Reprodução

Cachoeira decreta estado de emergência 
depois de fortes chuvas dos últimos dias
Bairros rurais são os mais afetados e famílias ficam ilhadas; Prefeitura pede apoio ao Estado e Exército

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista decretou, na noite 
desta quinta-feira (9), estado 
de emergência em razão dos 
prejuízos causados pelas 
fortes chuvas que atingiram 
a cidade. O Município convo-
cou reunião com o Exército 
e pediu apoio para Defesa 
Civil estadual.

A tempestade da noite de 
quinta-feira atingiu prin-
cipalmente os bairros da 
Bocaina e Três Barras, dei-
xando famílias ilhadas na 
zona rural. Como conse-
quência ao alto volume de 
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Área do bairro Três Barras, na região da Bocaina, um dos pontos afetados pelas fortes chuvas na quinta-feira

água, a enxurrada causou 
deslizamento de pedras 
interditando a estrada de 
acesso e danificando a via 
por escorregamento de 
talude.

Equipes da Prefeitura 
também registraram ocor-
rências. Funcionários da 
secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, que tra-
balhavam durante o dia, 
ficaram ilhados depois de 
um veículo da Prefeitura ser 
levado pela enchente. Não 
há vítimas.

Devido aos riscos nas 
estradas, a administração 
municipal informou que os 
veículos do transporte es-
colar que utilizam a Estrada 

da Bocaina, Palmital, Usina, 
Três Barras, São Miguel, es-
tão suspensos a partir desta 
sexta-feira (10). Assim que 
a situação se normalizar, o 
transporte retornará.

Cachoeira sofre com es-
tragos causados por tem-
pestades desde a segunda 
quinzena de janeiro, quando 
fortes chuvas alagaram ruas, 
invadiram casas e isolaram 
bairros. No último dia 19, a 
ponte de acesso ao bairro 
Turma 26 cedeu devido ao 
volume pluviométrico. Como 
resposta, a Prefeitura cons-
truiu um acesso provisório, 
enquanto elabora, junto ao 
Governo do Estado, um pro-
jeto para nova ponte.
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Potim inicia projeto para retiradas de famílias em áreas de risco
Iniciativa tenta viabilizar moradia para mais de trinta famílias que aguardam novidades para mudança de bairro

A Prefeitura de Potim or-
ganiza os últimos detalhes 
para a entrega de quarenta 
unidades habitacionais no 
bairro Vista Alegre. As mo-
radias serão destinadas a 
famílias que moram próximo 
ao Rio Paraíba, consideradas 
áreas de risco, e que tem 
recebido atenção da Defesa 
Civil.

De acordo com a asses-
soria, a obra estava parada 
desde 2013 e a administra-
ção realizou tratativas com 

Beatriz Bedendo
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o Estado e a União para 
recuperar os investimentos 
do projeto desde 2017. “Em 
março de 2022 as constru-
ções foram retomadas, após 
a paralisação de nove anos”, 
informou.

As casas já foram sortea-
das e os moradores aguar-
dam o dia da liberação. “Esta-
mos aqui na expectativa que 
até em março nós já entra-
mos na casa (...) torcer para 
que dê certo.” assegurou 
Marlene Moreira, 40 anos. 
A moradora contou que na 
área onde mora há muitos 
escorpiões e enchentes nos 
dias frequentes de chuvas.

As unidades habitacionais 
disponibilizadas aos morado-
res são padronizadas, com 
quatro cômodos no total. 
Mesmo com as atualizações 
do projeto, algumas famílias 
estão preocupadas com a 
mudança. É o caso da dona 
de casa Maria de Jesus, de 
52 anos. Desempregada e 
dividindo uma casa de cinco 
cômodos com outras sete 
pessoas, ela desabafou sobre 
a atual condição da moradia 
que será destinada às famí-
lias. “A casa é pequena, né? 
Acho que nem vou conseguir 
colocar todo mundo, não sei 
como vai ser quando mudar 

Santa Casa aguarda decisão de Aparecida
para renovar com o Pronto Atendimento
Executivo analisa proposta de R$ 860 mil mensais após reajuste de R$ 52 mil; prazo até 31 de março

A Santa Casa de Aparecida 
enviou para a Prefeitura 
a proposta para renovar o 
contrato de administração 
do Pronto Atendimento. 
Segundo a administração 
do hospital, a proposta foi 
protocolada há 15 dias.

O atual contrato termina 
no dia 31 de março. Pela pro-
posta, o novo teria validade 
de 1 de abril de 2023 a 31 de 
março de 2024. A renovação 
é anual, a pedido da própria 
Prefeitura.

Segundo o administrador 
da Santa Casa, frei Bartolo-
meu Shultz, o novo contra-
to terá o valor de R$ 860 
mil mensais. “Em relação 

Andréa Moroni
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ao atual (contrato), há um 
aumento de R$ 52 mil, que 
inclui o reajuste anual dos 
funcionários”.

O hospital já apresentou 
a nova proposta para o Co-
mus (Conselho Municipal 
de Saúde). “Nesse contrato 
vamos incluir as cirurgias 
eletivas para os moradores 
de Aparecida, exames de to-
mografia e os laboratoriais”, 
explicou o frei.

Segundo o secretário de 
Saúde de Aparecida, Nilton 
Nogueira, a Prefeitura ainda 
está analisando a proposta 
apresentada. “O processo 
está correndo os seus trâmi-
tes normais. O vencimento 
do atual contrato é no final 
de março e, por isso, ainda 
estamos dentro do prazo de 
análise”.

Foto: Marcelo A. dos Santos

Entrada e saída do Pronto Atendimento no complexo da Santa Casa de Aparecida; hospital encaminha proposta para novo contrato de serviço

para lá, não (...) A casa é pe-
quena, mas não é área verde, 
né?”, avaliou.

No início, o projeto con-
templava apenas vinte famí-
lias, mas, por necessidade, 
o número precisou ser do-
brado e serão entregues às 
famílias depois de concluir 
a construção de todas as 
unidades.

A Prefeitura aguarda a li-
gação da energia elétrica por 
parte da EDP, e autorização 
da secretaria de Habitação 
do Estado de São Paulo para 
oficializar a data de mudança 
e demolição das casas de 
áreas impróprias.

Foto: Beatriz Bedendo

Moradia em área de risco; famílias serão levadas a novo habitacional
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Câmara de Silveiras aprova 
doação de botijões de gás 
para população carente
Projeto do Executivo deve beneficiar até sessenta famílias 
mensalmente; ação busca garantir acesso ao produto essencial 

A Câmara de Silveiras 
aprovou na terça-feira (7), 
por unanimidade, o projeto 
do Executivo que garante a 
doação de botijões de gás de 
cozinha para famílias de baixa 
renda. A iniciativa tenta con-
tribuir com os moradores que 
enfrentam dificuldades para 
prepararem adequadamente 
suas refeições.

Sancionada pelo prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
na última terça-feira, a Lei Mu-
nicipal 1.233 possibilita que o 
Executivo comece a destinar 
botijões de gás para a popu-
lação carente. De acordo com 
a Prefeitura, a expectativa é 
de que cerca de seiscentos 
botijões sejam distribuídos ao 
longo deste ano, beneficiando 
mensalmente uma média de 
sessenta famílias.

O morador interessado em 
contar com o benefício deve 
comprovar que não possui 
condições financeiras para 
adquirir o produto. Para isso, 
ele deve comparecer à sede da 
secretaria de Desenvolvimen-
to Social, que fica na praça 
Tenente Anacleto Ferreira 
Pinto, nº 6, no Centro. Após 
avaliarem a situação socio-
econômica do solicitante, os 
profissionais da pasta emiti-
rão um laudo que definirá se 
ele poderá receber a doação.

O chefe do Executivo des-
tacou a necessidade da me-
dida e agradeceu ao apoio 
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do Legislativo para sua via-
bilização. “Essa é mais uma 
importante ação social da 
Prefeitura, que visa ofere-
cer condições mínimas de 

subsistência a famílias que 
não tem condições de com-
prar esse produto essencial, 
que vem sofrendo aumen-
tos constantes nos últimos 

Foto: Reprodução EBC

Botijões de gás; Prefeitura de Silveiras doará material para famílias carentes inscritas no sistema

anos. Agradeço à Câmara 
pela aprovação unânime 
deste nosso projeto, que 
certamente ajudará muitos 
silveirenses”.

Leitura do hidrômetro ajuda controlar 
o consumo de água nas residências
Águas Piquete orienta população a importância em acompanhar o gasto mensal

O hidrômetro é responsável 
por medir o consumo do imó-
vel em tempo real, o que não 
somente ajuda a manter as con-
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tas sob controle como também 
facilita a identificação, com 
mais agilidade, de vazamentos 
ou quaisquer ocorrências que 
gerem alterações significativas 
na média de consumo, sendo 
um grande aliado na luta con-
tra os desperdícios de água.

É importante que o cliente 
também faça o controle do 
seu consumo mensal de água, 
pois assim consegue compre-
ender sua rotina e descobrir 
quais mudanças de hábitos 
são necessárias para ajudar no 
controle dos gastos.

Em Piquete, a Águas Piquete, 
empresa do grupo Iguá, res-
ponsável pelo abastecimento 
município, explica que a leitura 
dos hidrômetros é realizada 
mensalmente por funcionários 
devidamente uniformizados e 
identificados. “Além de ser mui-
to relevante para a economia 
doméstica, a partir das medi-
ções dos aparelhos nos imó-
veis conseguimos mapear os 
hábitos da população, detectar 
excessos, propor campanhas 
de conscientização e projetar 
investimentos futuros no sis-
tema de abastecimento”, des-
tacou Mirian Guillen, diretora 
operacional da concessionária.

Resumidamente, para fazer 
uma medição do seu hidrô-
metro, o consumidor deve 
observar os algarismos pretos. 

A mudança dessas imagens 
indica a evolução do consumo. 
Para se obter o consumo médio 
diário, basta dividir o número 
que está no visor pela quanti-
dade de dias do mês.

A Águas Piquete garante 
a qualidade dos aparelhos 
instalados, mas ressalta que 
cada usuário também é res-
ponsável pela conservação do 
equipamento instalado em seu 
imóvel. Por isso, é importante 
adotar alguns cuidados como 
manter o hidrômetro sempre 
limpo e não colocar objetos em 
cima dele, ações que ajudam a 
ampliar a vida útil do aparelho 
e garantem a precisão das 
medições. 

“Em hipótese alguma o clien-
te deve manipular o hidrôme-
tro, como retirar o lacre. Caso o 
consumidor identifique algum 
tipo de problema com o equi-
pamento, pode acionar nossos 
técnicos para o atendimento”, 
concluiu Guillen.  

 Canais de Atendimento da 
Águas Piquete: 0800 2020120, 
whatsapp 11 99809-4959.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 493/2022 - PE 51/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Aquisição de 
equipamentos para atender os ambulatórios de especialidades I e II.
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – CNPJ: 
07.626.776/0001-60. Vencedora dos itens: 08, 10, 11, 12, 13, 14 e 16. VALOR TOTAL: 
19.220,40 (dezenove mil duzentos e vinte reais e quarenta centavos).
CONTRATADA: CIRUGICA IZAMED LTDA – CNPJ: 12.967.916/0001-02. Vencedora dos 
itens: 04, 07 e 15. VALOR TOTAL: 15.068,00 (quinze mil e sessenta e oito reais).
CONTRATADA: ANDREIA LORENZI ME - CNPJ: 17.189.700/0001-79. Vencedora dos 
itens: 05, 06, 09, 17 e 18. VALOR TOTAL: R$ 17.750,00 (dezessete mil setecentos e 
cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 647/2022 – TP 31/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de engenharia para obra de reforma 
da UBS – Bairro da Cruz, Lorena/SP, com fornecimento de materiais e mão de obra.
CONTRATADA: OSAKA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 04.769.815/0001-90. Vencedora 
do item 01. VALOR TOTAL: 266.080,56 (duzentos e sessenta e seis mil e oitenta reais e 
cinquenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 57/2022 – Processo nº 68/2022 – TP 07/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.972.250/0001-81
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 57/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 68/2022, Tomada 
de Preços nº 07/2022, firmado em 20 de maio de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, e §1º da Lei 8.666/93, fica 
acrescido o quantitativo de 17,83% (dezessete inteiros e oitenta e três centésimos por cento) 
ao valor do contrato nº 57/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 68/2022, Tomada 
de Preços nº 07/2022, em decorrência do seguinte fato: ocorrências de adversidades e 
interferências que obrigaram a novas logísticas, adaptações e ações de execução.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à alteração do Contrato, é de R$ 58.081,64 (cinquenta e oito mil oitenta e um reais e 
sessenta e quatro centavos).
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 383.823,65 (trezentos 
oitenta e três mil oitocentos vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 02 - Contrato 112/2022 – TP 14/22 – Proc Lic 329/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: VITORIA & VITORIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 23.844.408/0001-45
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto acréscimo ao Contrato 
nº 112/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 329/2022, Tomada de Preços nº14/2022, 
firmado entre os contratantes em 16 de agosto de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 1.3 
do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 6,86% (seis inteiros e oitenta e 
seis centésimos por cento), equivalentes a R$ 34.454,73 (trinta e quatro mil quatrocentos 
cinquenta e quatro reais setenta e três centavos) ao valor global do contrato, destinados 
a alteração quantitativa para adequação do projeto às atuais necessidades da obra.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas relativas 
à alteração do Contrato é de R$ 34.454,73 (trinta e quatro mil quatrocentos cinquenta e 
quatro reais setenta e três centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 595.594,05 (quinhentos 
noventa e cinco mil quinhentos noventa e quatro reais e cinco centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 02 - Contrato 144/2021 – TP 29/20 – Proc Lic 462/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA:CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI 
EPP - CNPJ: 00.869.442/0001-79
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 144/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 462/2020, Tomada 
de Preços nº 29/2020, firmado em 20 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 90 (noventa) dias, a partir de 20 de fevereiro de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 02 - Contrato 44/2022 – TP 09/2022 – Proc Lic 73/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88 CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no art. 
65, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, ficam acrescidos 15,77% (quinze inteiros e setenta e sete 
centésimos por cento) ao valor do contrato nº 44/2022, decorrente do Processo Licitatório 
nº 73/2022, Tomada de Preços nº 09/2022, em decorrência do seguinte fato: adversidades 
encontradas durante os serviços de drenagem com a passagem de adutora, serviços de 
troca de solo e assentamento para sustentação da adutora, e aterro de uma das faixas 
do leito carroçável para ajustes das cotas da avenida para pavimentação.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à alteração quantitativa do Contrato, é de R$ 56.281,48 (cinquenta e seis mil duzentos 
oitenta e um reais e quarenta e oito centavos).
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 413.227,09 
(quatrocentos e treze mil duzentos e vinte e sete reais e nove centavos).
CLÁUSULA QUARTA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA Nº 22/2023-SUP; 354/2023-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: 
“1002819-5.2022.8.26.0323”; leia-se “1002819-25.2022.8.26.0323.”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 – PROCESSO Nº 656/2022

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: Aquisição de Ônibus Urbano Escolar Acessível para transportar no mínimo 31 
(trinta e um) passageiros sentados e mais 01 (um) aluno com cadeira de rodas, equipado 
com plataforma elevatória veicular, e todos os demais equipamentos e mobiliários.
O Município de Lorena/SP torna público o ACOLHIMENTO da Impugnação apresentada 
pela empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA no processo de licitação 
supramencionado conforme MEMO nº 105/2023 - EDUCAÇÃO.
O Edital será rerratificado e haverá nova data de abertura da sessão pública. O processo 
licitatório permanece à disposição para vistas dos interessados na sede da Prefeitura de 
Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DAS
ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS

REGIONAL DE GUARATINGUETÁ
A Diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional de Guaratinguetá, no 
uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 48, 49, 50, 51, 52 do Estatuto Social 
em vigor determina e torna pública a data de 24 de maio de 2023, para as Eleições dos 
cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Central e Regionais; Diretor 
e Vice-Diretor dos Departamentos Científicos e Grupos de Estudos; Representantes das 
regionais para que em segunda votação os mesmos elegerão os membros titulares do 
Conselho Deliberativo da APCD (CODEL-APCD), referente à gestão 2023/2026. Membros 
do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e Eleitoral (COEL-APCD), referente à gestão 2023/2029. 
Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal e Eleitoral das Regionais, quando previsto . 
As inscrições deverão ser feitas através de requerimentos próprios, em duas vias, enviados e 
protocolados na secretaria dos Conselhos da APCD-Central, sito à Rua Voluntários da Pátria, 
nº 547 – 1º andar, para a Central e na APCD Regional de Guaratinguetá, Endereço Rua 
Joaquim Miguel, nº 105 - apto 01 – Bairro Centro CEP: 12500-050, com o encaminhamento 
da 1ª via dentro do prazo legal.
As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de Estudo, serão por chapas 
Completas e para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de 
inscrição encerra-se no dia 27 de março de 2023 às 20:00h na secretaria dos Conselhos 
da APCD-Central e na APCD Regional de Guaratinguetá às 17:00h. 
Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo APCD Central, eleitos no primeiro 
pleito como representantes das respectivas Regionais em 24/05/2023, reunir-se-ão até a 
primeira quinzena do mês de Junho nas suas respectivas Macrorregiões para elegerem por 
aclamação dos representantes presentes, os Conselheiros titulares e suplentes (CODEL-
APCD), na proporção prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral combinado com o 
artigo 41 do Estatuto Social da APCD Central, todo processo eleitoral será organizado 
pelos coordenadores da Macrorregião e conduzido pelo Delegado Eleitoral indicado pelo 
COEL Central, que deverá obedecer aos critérios eleitorais definidos no Regulamento 
Eleitoral da APCD Central.
Guaratinguetá, 10 de fevereiro de 2023.
        Dr. José Geraldo Cardoso Junior                        Dra  Maria Claudia Felipe
 Presidente da APCD Regional Guaratinguetá     Secretário Geral da APCD Regional Guaratinguetá

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 

LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
do Setor de Usinagem: DAA, DAB, 2JA; Setor COT: todos os centros 
de custos do 7FL/7GE/7GH/7GI Rolamentos; Setor de Manutenção: 
2BA, da empresa Liebherr Brasil Ltda, a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 16 de fevereiro de 2023, via 
plataforma  virtual no SITE do Sindicato (www.sindmetallorena.com.br) 
e votação ON line das 07h00 às 16h00,  tratar de assuntos referente  
a Renovação do Turno de Trabalho 2x2. 

José Luiz de Souza Azevedo - Diretor/Presidente
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A Câmara de Guaratinguetá 
voltou a debater a situação do 
edifício Riverside, no bairro 
Vila Paraíba, desocupado por 
determinação da Defesa Civil 
do Município no início de maio 
de 2022. Considerado de classe 
média alta, o prédio entrou em 
pauta em dois requerimentos 
apresentados na sessão da 
última segunda-feira (6). O 
espaço segue desabitado e as 
ruas próximas ao local seguem 
interditadas.

O primeiro requerimento 
apresentado em relação ao 
tema é de autoria do vereador 
Fabrício Dias “Da Aeronáutica” 
(MDB). O segundo, que questio-
na a segurança do Carnaval por 
ser realizado nas proximidades 
da construção, é assinado pelos 
vereadores Dani Dias (PSC) e 
Vantuir Faria (MDB).

Em discussão no plenário da 
Câmara, Fabrício da Aeronáu-
tica destacou trechos do laudo 
técnico realizado pela empresa 
‘Falcão Bauer – Centro Tecnoló-
gico de Controle de Qualidade’. 
Em parte do requerimento, 
de autoria do vereador, que 
solicita informações sobre as 
reais condições estruturais e a 
segurança de moradores e co-
merciantes das intermediações, 
o documento cita o inquérito 
civil público em andamento, 
que apura a situação e os riscos 
gerados por conta do edifício.

O requerimento frisa trecho 
de um ofício da Coordena-
doria Municipal de Defesa 
Civil, que integra o Inquérito 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Civil Público. “... Com relação 
à vizinhança, no entorno do 
Edifício, foram identificados 36 
imóveis e suas respectivas vias 
de acesso abrangido no raio de 
segurança para proteção da po-
pulação em alto risco, os quais 
deverão ser desocupados com 
extrema urgência [...] Situação 
já antevista pelo histórico de 
problemas, relatados através 
de inúmeros laudos produ-
zidos desde 2019 (trecho do 
documento)”.

Já o requerimento de auto-
ria dos vereadores Dani Dias 
e Vantuir Faria questiona o 
poder público sobre medidas 
de segurança e precaução em 
relação a realização do desfile 
das escolas de samba que 
acontecem próximo ao edifício, 
na tradicional terça-feira de 
Carnaval, no próximo dia 21. 

“O objetivo desse requeri-
mento é a precaução, tendo 
em vista o desfile carnavalesco 
na avenida Presidentes Vargas. 
O Carnaval de Guaratinguetá 

Foto: Leandro Oliveira

Escolas de samba podem perder cem metros
de desfiles por interdição de prédio em Guará
Estrutura do Carnaval é reduzida e secretário confirma situação; Oesg tenta manter quatrocentos metros

As seis escolas de samba de 
Guaratinguetá voltam a com-
petir no próximo dia 21 no 
Carnaval da cidade, dois anos 
após o último desfile compe-
titivo. O hiato, motivado pela 
pandemia da Covid-19, afastou 
os foliões e encheu de saudade 
os corações das comunidades 
envolvidas com a festa popu-
lar. Mas na avenida do desfile, 
mudanças foram confirmadas 
e outras podem ser realizadas, 
entre elas a redução da área de 
desfile para as agremiações.

A redução foi confirmada 
pela Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Guara-
tinguetá) em contato com a 
reportagem do Jornal Atos. 
Em anos anteriores, as escolas 
tinham quatrocentos metros 
na área de contagem de tem-
po, zona oficial de abertura e 
encerramento do desfile de 
cada agremiação. Neste ano, 
até o momento, são trezentos 
metros para esta área. A Oesg 
tenta recuperar mais cinquenta 
metros do trajeto, para que as 

Da Redação
Guaratinguetá

Estrutura montada na avenida para desfile de escolas de samba; espaço pode ser reduzido nesse ano

agremiações desfilem em 350 
metros de área de contagem.

Outra alteração, essa já 
confirmada pela secretaria 
de Turismo, será no sentido 
dos desfiles. Antes, as alego-

rias, alas e componentes das 
agremiações desfilavam pela 
avenida Presidente Vargas no 
sentido Nova Guará-Centro. 
Dessa vez o sentido será in-
verso e as agremiações terão 

como concentração parte da 
avenida João Pessoa e a Ponte 
Metálica e para a dispersão o 
cruzamento da avenida Presi-
dente Vargas com a rua Monte 
Castelo.

A expectativa de público 
presente na avenida também 
foi reduzida. Cerca de 2,5 mil 
pessoas devem acompanhar 
os desfiles nas arquibancadas. 
“O número teve uma redução 
em comparação aos anos an-
teriores em razão da situação 
do prédio situado na avenida”, 
destacou o secretário de 
Turismo de Guaratinguetá, 
Mário Augusto Nunes.

O prédio citado pelo secre-
tário é o edifício Riverside, 
localizado próximo à cabe-
ceira da Ponte Adhemar de 
Barros e que está interditado 
desde maio do ano passado. 
Todas as alterações, como 
redução da área de contagem 
e mudança de sentido dos 
desfiles, além da estrutura 
das arquibancadas, também 
têm ligação com a situação 
do edifício, de acordo com 
a Oesg. 

Ainda assim, segundo o 
secretário, foram investidos 
R$ 1 milhão na montagem 
das arquibancadas, camarote, 
iluminação e sistema de som 
na avenida. O que não foi re-
duzido é o tempo limite para 
cada escola cruzar a Passarela 

do Samba, serão setenta mi-
nutos e cinco de acréscimos. 
Os grupos carnavalescos pre-
cisarão adaptar o desfile com 
o percurso encolhido.

Além do prédio, permane-
cem interditadas um trecho 
da avenida Presidente Vargas 
sentido Centro, e parte da rua 
Ana Marcondes, onde está 
localizado o prédio. A área 
não será liberada durante o 
Carnaval, e não há prazo para 
liberação dos trechos das vias.

Ingressos – Prefeitura e 
Oesg anunciaram que a troca 
dos ingressos de arquiban-
cada para o desfile será feita 
nas sedes das seis escolas de 
samba, com novo sistema. As 
entradas não serão vendidas, 
mas trocadas por um quilo de 
alimento (especificamente ar-
roz, feijão, óleo de cozinha ou 
leite em pó), com liberação de 
até dois ingressos por pessoa. 
Os alimentos arrecadados 
serão repassados ao Fundo 
Social de Solidariedade para 
doação a famílias carentes. 
Para a entrada de crianças 
de até dois anos de idade, não 
será necessária a apresenta-
ção de ingresso.

Vereadores cobram informações sobre condições estruturais 
e de segurança nos arredores do Riverside, em Guaratinguetá
Prédio na Vila Paraíba segue desocupado por determinação da Defesa Civil, desde maio de 2022; entorno segue interditado

é famoso, um evento em que 
participam pessoas de Guará 
e de outras cidades da região. 
Já estamos acompanhando 
todo o sistema de isolamento 
nas proximidades da ponte 
Adhemar de Barros e, agora, 
queremos saber como será du-
rante o Carnaval, para garantir 
a segurança e o bem-estar da 
comunidade local, de todos os 
frequentadores, dos carnava-
lescos, das pessoas que estarão 
nos carros alegóricos e vão 
desfilar nas escolas de samba”, 
explicou Faria.

O parlamentar destacou 
ainda que, mesmo com a altera-
ção na logística do desfile, com 
redução do trajeto e distância 
do edifício, acontecendo na 
direção oposta da avenida, são 
necessárias medidas de segu-
rança por parte da Defesa Civil 
e outros órgãos da Prefeitura. 

Os dois requerimentos apro-
vados têm 15 dias para serem 
respondidos pelos órgãos 
questionados.

Foto: Leandro Oliveira

Acesso interditado nas proximidades do Riverside, em Guaratinguetá



11 DE FEVEREIRO DE 20238


