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Vetada a redução de idade para 
gratuidade em ônibus de Guará
Proposta para reduzir de 65 para 60 a liberação na passagem é derrotada por 5 votos 
a 4; projeto prometia ampliar número de idosos atendidos gratuitamente pelo TUG

A idade limite para a gra-
tuidade no Transporte Ur-
bano de Guaratinguetá foi 
tema de nova discussão na 
Câmara, durante sessão da 
segunda-feira (27). Em vota-

do vereador Nei Carteiro 
(MDB), encaminhado em 
dezembro do ano passado. 
Uma das mudanças propos-
tas reduzia de 65 para 60 
anos a faixa etária na gratui-

dade no transporte coletivo. 
A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação da Câma-
ra, composta por Marcio 
Almeida (PSC), Fabrício Dias 
‘da Aeronáutica’ (MDB) e 

Arilson Santos (PSC) buscou 
auxílio no departamento 
jurídico da Casa, que emitiu 
parecer favorável ao veto do 
prefeito. 
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A empresa responsável 
pelo transporte público de 
Pindamonhangaba anun-
ciou ontem que o serviço 
passa a contar com novas 
linhas e horários. As me-
didas tentam amenizar as 
reclamações dos passagei-
ros, que vão desde ônibus 
cheios em horário de pico, 
atrasos e falta de renovação 
da frota, além do valor da 
passagem, que subiu de 
R$4,40 para R$ 5,50. 

Viva Pinda amplia atendimento 
com novas linhas de ônibus
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A Câmara de Potim adiou 
a votação do projeto de 
lei complementar, enviado 
pelo Executivo, que trata do 
reajuste salarial dos servi-
dores, equipara o piso do 
magistério ao valor federal, 

Câmara de Potim adia a votação do 
projeto de reajuste dos servidores

além de aumentar o valor 
do vale alimentação. O texto 
original deveria ter sido vota-
do na sessão da quarta-feira 
(1), mas acabou recebendo 
pedido de vistas.
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ção apertada, que terminou 
em 5 votos favoráveis a 4 
contra, os vereadores aca-
taram o veto do prefeito 
Marcus Soliva (PSC) sobre 
o projeto de lei de autoria Pág. 4

Pinda entrega 
mais de 15 mil 
uniformes na 
rede municipal

A secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
iniciou, na última semana, 
a entrega dos kits com uni-
formes para os alunos da 
rede de ensino. De maneira 
simbólica, a primeira unidade 
de ensino a distribuir foi a 
escola municipal Abdias San-
tiago, no Santana. Em 2023, 
os kits de uniformes contam 
com dez peças.
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Dando continuidade ao 
processo que busca ga-
rantir que a GCM (Guarda 
Civil Municipal) de Cruzeiro 
passe a atuar armada, a 
Prefeitura entregou nesta 
semana aos profissionais 
os certificados de conclu-
são do curso de manuseio 
de arma de fogo e prática 
de tiro.

Cruzeiro avança 
em processo de 
implantação da 
GCM armada

A Prefeitura de Lorena terá 
um fundo para financiar a 
Cultura. O projeto com a pro-
posta de criação foi aprovado 
por unanimidade, na última 
segunda-feira (27). O texto 
recebeu três emendas do 
vereador Fábio Matos (Cida-
dania). Segundo o secretário 
de Assuntos Jurídicos da 
Prefeitura, Rodolfo Barbosa, 
o fundo tem o objetivo de 
“viabilizar e garantir que 
pessoas físicas e jurídicas, 
sujeitas à incidência de taxa 
de licenciamento e funciona-
mento, possam destinar 50% 
desse valor, observado o limi-
te de 5% da receita municipal, 
como recursos ao Fundo de 
Prevenção do Patrimônio His-
tórico, Artístico, Paisagístico 
e Cultural”.

Lorena desmembra Turismo da Cultura 
com perspectivas para adesão ao MIT
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Guardas municipais que passam a atuar armados nas ruas de Cruzeiro

Foto: Arquivo Atos

Solar Conde Moreira Lima, que passa por obra; fundo de investimento

Atores participantes do Feste, em Pinda; evento é patrimônio imaterial

Público participa da sessão que aprovou Conselho em Aparecida

Ônibus do Viva Pinda, no Centro

Foto: Bruna Silva
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A Polícia Civil deteve na 
manhã da segunda-feira (27), 
em Taubaté, dois homens que 
foram flagrados em um vídeo 
exibindo armas de fogo em 
meio ao Carnaval de Pinda-
monhangaba.

Polícia identifica 
dupla que exibiu
armas de fogo 
no Carnaval

Foto: Reprodução PMC

Foto: Divulgação PMP

Com 44 edições, 
Feste tem status 
de patrimônio 
em Pinda

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhangaba 
comemorou o reconhecimento 
do Feste (Festival Nacional de 
Teatro) como o primeiro Bem 
Cultural de Natureza do mu-
nicípio. O movimento foi reco-
nhecido via decreto. Conforme 
o documento, o Feste passa a 
ser considerado como “patri-
mônio imaterial” e reconhecido 
como “Patrimônio Cultural de 
Pindamonhangaba”.
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Aparecida cria 
Conselho de 
Promoção da 
Igualdade Racial

A Câmara aprovou a cria-
ção do Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade 
Racial. A medida partiu de um 
projeto do vereador Carlos 
Alexandre Rangel dos Santos, 
o Xande (PSD). O Conselho 
tem por finalidade deliberar 
sobre as políticas púbicas que 
promovam a igualdade racial 
para combater a discriminação 
étnico-racial, reduzir as desi-
gualdades sociais, econômicas, 
políticas e culturais. 
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Foto Marcelo A. dos Santos
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ÀS ÁGUAS DE MARÇO 
EM FEVEREIRO

O país inaugura o ano com tragédias.
Está se transformando em um fato 
natural como o Carnaval.
As “Águas de março”, letra impe-
cável de Tom Jobim, que Carlos 
Drummond de Andrade confessou 
ser incompetente de produzir algo 
semelhante, descreve um verão 
brasileiro que está se transformando 
em tragédia.
As “Águas de março” de Tom Jobim, 
de uma época em que acreditávamos 
que o país daria certo!
Um belo horizonte, vento ventando, 
o fim da ladeira, mas se transformou 
em um poço profundo, o fim do 
caminho.
Nos últimos anos a tragédia se repe-
te: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Baia e agora São Sebastião.
O ritual é sempre o mesmo, pessoas 
desabrigadas, soterradas e mortas.
É pau, é pedra, o fim do caminho!
A visão de helicóptero das autorida-
des responsáveis, a bota suja de lama 
do presidente, visita de moto-esqui 

e o ano que vem novo desastre em 
outro Estado brasileiro. Será assim!
O de São Sebastião foi diferente.
No meio de tanta desgraça será que 
a presença do presidente da repúbli-
ca, governador do Estado e prefeito 
local, de partidos diferentes, se unem 
para avaliar a situação dramática da 
cidade e entorno.
 É uma nova maneira de fazer polí-
tica?
O diálogo e a paz estão retornando 
ao cenário político?
Á promessa de vida em seus corações.
Novos tempos!
Vivemos no mundo da tecnologia, de 
estudos avançados de climatologia, 
recursos disponíveis para se precaver 
dos desastres.
No desastre nas serras fluminenses, 
em 2011, houve desvio de dinheiro 
para a recuperação e prevenção, mais 
que nada, é a lama é a lama em todos 
os sentidos. 
O olhar constrangedor do governa-
dor do Estado do Rio de Janeiro da 
época, Sergio Cabral, avaliando o 
desastre de um helicóptero, tão com-
penetrado como o seu andar, de mãos 
algemadas, rumo ao cumprimento 
da pena de 400 anos, por corrupção. 
Está solto!
Em São Sebastião pelo menos vimos 
os dirigentes políticos tomando 
decisões emergenciais e planejando a 
reparação.

Vidas não se recuperam, somen-
te lembranças, mas que devem se 
transformar em soluções definitivas 
para um flagelo nacional: a falta de 
moradias.
Por que soluções de prevenção não 
são implantadas com antecedência 
para amenizar o desastre?
É o mistério profundo, é o queira não 
queira.
No rosto, o desgosto, é um pouco 
sozinho!
É inacreditável que empresas bra-
sileiras de alta tecnologia, órgãos 
públicos, fotografias de satélite, 
cientistas com expertise para infor-
mar e sugerir não são ouvidos, lidos 
e interpretados, disponíveis para 
oferecem conhecimento para evitar 
tragédias.
 Não são lembrados pelo poder públi-
co municipal!
A sensação de que o desastre é o 
momento para pedir verbas. 
 É verão e todo ano chove!
É o fim do caminho?
Será que as autoridades do municí-
pio nunca imaginaram que um dia, 
desastres desta natureza, poderiam 

acabar legando-os a falta de confian-
ça, credibilidade? 
O uso de sirenes salvando vidas, com 
custo baixo.
Medidas simples como o levanta-
mento de dados (existentes) para a 
confecção de um mapa de risco para 
o município onde vidas podem ser 
evitadas e soluções encontradas para 
amenizar os danos?
Porque o poder público municipal, 
através da Defesa Civil, junto aos 
bairros listados como risco eminente, 
não cria brigadas de escape no mes-
mo estilo das brigadas de incêndio 
nas empresas?
O brigadista, pessoa conhecida no 
bairro com treinamento específico 
poderia cumprir este papel de cida-
dão salvando vidas.
Soluções simples que salvam vidas.
É a promessa de vida no teu coração.
A questão da mudança climática é 
uma realidade e uma preocupação 
mundial o que reforça a necessidade 
de ações imediatas – poder público e 
sociedade – para reverter a situação.
A ciência, o conhecimento, a vontade 
política e o bom senso para evitar 
tragédias de verão.
Das águas de março, é o fim do cami-
nho
São as águas de fevereiro destruindo 
o país
São as águas de março fechando o 
verão

 É pau, é pedra, 
o fim do caminho!

“Que as coisas 
continuem como 

antes, eis a catástrofe”
  Walter Benjamin

Política a conta-gotas...
Disco furado

Entra mandato, sai mandato e 
sempre o vereador Nei Carteira tenta 
a sorte com seu projeto manjado e 
populista de liberar a catraca dos 
‘bondes do TUG’ para o pessoal 
dos 60 anos andar na gratuidade 
em Guaratinguetá. Com isso, todos 

os anos viram 
aquele ‘blá-blá-
-blá’, e quando 
o prefeito veta 
o projeto por 
ser inconstitu-
cional, a discus-
são retorna para 
o plenário da 
Câmara, como 

ocorrido nesta semana. A propó-
sito, além desse ‘disco furado’ em 
tentar onerar os cofres da empresa 
de ônibus, alguém já ouviu falar de 
algum projeto relevante que o nobre 
edil tenha aprovado no Legislativo?

A encarnação de Moura
Com relação à insistência de 

Nei Carteira incitar os vereadores 
a discutirem anualmente a redução 
da gratuidade dos sessentões nos 
‘bondões dos Abdalas’, tem gente 
na Praça Conselheiro convicto que 
o vereador é a encarnação de Moura 
Brasil na Câmara de Guaratinguetá. 
Lembrando que o primeiro a ‘ata-
zanar’ as empresárias dos ônibus 
no passado foi o Antoline, seguido 
do Moura, e por fim, o Nei. Resu-
mindo, Antoline teve seu mandato 
com impedimento judicial, Moura 
foi eliminado pelas urnas há quatro 
gestões, e agora o Nei, só esperando 
o ano que vem... 

Perguntar não ofende
Até onde vai a insistência do 

Chico Hair, em manter sua foto 
tomando a comunhão do falecido 
Papa João Paulo II, no perfil do 
Facebook? O fato, que muitos acre-
ditam ter marcado um momento de 
sua vida, porém, não foi o suficiente 
para ser reeleito prefeito de Guará 
há seis anos, seria relevante para as 
eleições do ano que vem?

Conexão Brasília
Quem está de malas prontas pra 

Brasília nos próximos dias é a dupla 
dinâmica de Pindamonhangaba, Dr. 
Isael e Ricardo Piorino. A finalidade 
é captar novos recursos do governo 

federal e solici-
tações de emen-
das para depu-

tados federais, 
especialmente 
para o deputado 
Márcio Alvino 
PL, padrinho político do prefeito e 
seu vice. Ah! Já agendaram, para a 
volta da Capital Federal, uma visita 
à redação do Atos para fazer um 
balanço da viagem. 

Papo federal
Ainda sobre a ponte aérea Brasí-

lia, na agenda consta uma passagem 
pelo gabinete da Vice-Presidência. 
Dr. Isael Domingues, que já havia 
encontrado com o vice-presidente 
Geraldo Alckmin – filho da terra 
– antes da posse, mas agora já em-
possado, acredita que o conterrâneo 
poderá intermediar importantes 
conquistas para Pindamonhangaba.

Junto com quem faz
Até os eleitores periféricos de 

Pindamonhangaba já observaram o 
presidente da Câmara, Norbertinho 
Moraes, em grande sintonia com o 
prefeito Dr. Isael e Ricardo Piorino. 

Kleber Silveira

Isael Domingues

Sylvinho

Luiz Carlos, o Piriquito

Nei Carteiro

O nobre edil tem sido visto em vá-
rios vídeos com os representantes 
do Executivo, anunciando melhorias 
para a população, demonstrando 
alinhamento e entrosamento entre 
os Poderes.

Herança
O prefeito de Lorena, Sylvio 

Ballerini, conseguiu dar a última 
forma numa herança trabalhista do 
ex-prefeito Fabio Marcondes, que 
determinava a exoneração de 36 

comissionados, 
em cumprimen-
to de uma Ação 
Direta de Incons-
titucionalidade – 
ADIN. Após um 
aparente ‘jogo de 
empurra’ na Câ-
mara, o projeto 
de reestruturação 

que salvou os cargos foi aprovado 
por unanimidade. Pelo que se ouviu 
nos corredores do paço municipal, 
Sylvinho se prepara para outras bu-
chas que vem pela frente, em reflexo 
da administração passada.

Faltando cloro na piscina
Parece que o vereador Felipe 

Piscina, de Cachoeira Paulista, esta 
semana ‘atirou em quem viu, mas 
pelo visto acertou em nove alvos 
que não tinha visto. Ou seja, no afã 
de encher o expediente – pra não 
dizer outra coisa – do prefeito An-
tonio Mineiro, postou um vídeo na 
internet socando o pau na qualidade 
da merenda escolar. Ocorre que no 
show de críticas, acertou em cheio 
os membros do Conselho Municipal 
de Alimentação, que na avaliação 
geral, verificou que a Prefeitura não 
serve filet mignon aos alunos, mas 
segue o cardápio sugerido pelo Go-
verno, observado pela nutricionista 
local, outra também atingida pelas 
críticas do nobre parlamentar. 

Efeito eleitoral
Quem conhece o mercado polí-

tico de Cachoeira Paulista, já sacou 
que a mudança de posicionamento, 
quer dizer, de lado de alguns ve-
readores, e consequentemente a 
onda de ataques que o prefeito está 
sofrendo, é por conta do resultado de 
uma pesquisa eleitoral que apontou 
a probabilidade da reeleição Anto-
nio Mineiro, em relação aos concor-
rentes mais comentados da cidade.

Entrando em cena
Muitos em Cruzeiro já sacaram 

que o prefeito Thales Gabriel tem 
dividido os holofotes em muitos 
eventos com seu provável sucessor 
Kleber Silveira, 
isto quando não 
sai de cena ho-
meopaticamen-
te, deixando o 
prefeiturável 
como protago-
nista principal 
do aconteci-
mento. Isso é o 
que estão comentando nos balcões 
mais frequentados da cidade, como 
das padarias Caravela e Pão Quente. 
Se falam no centro da cidade, logo 
chegará, se é que já não chegou, na 
periferia também...

Malha fina
Comenta-se pelas esquinas de 

Cruzeiro que vários assessores do 
Legislativo ‘caíram na malha fina’ 
da escolaridade e foram impedidos 
de prestarem serviços à Câmara 
Municipal. O Ministério Público 
‘canetou’ vários vereadores para 
as devidas exonerações e alguns 
assessores a restituírem os valores 
recebidos. Claro que nem todos 
tiveram a sorte de uma minoria de 
privilegiados acolhidos pela Pre-
feitura. Perguntem ao nobre Paulo 
Felipe, ou até mesmo o presidente 
Gordo da VB!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha – o secretá-

rio de Educação de Cruzeiro, Ma-
rio Flávio Costa e o presidente da 
Câmara, Gordo da Vila, nem que o 
churrasqueiro seja o próprio prefeito 
Thales, e o encontro, para discutir 
o novo cargo de Agente Escolar & 
interesses...

Impeachment
Se depender do vereador André 

Monteiro, o prefeito Luiz Carlos 
Siqueira – o Piriquito, poderá ter 
seu impeachment decretado em 90 
dias pela Câmara de Aparecida. Só 

precisa combi-
nar com a maio-
ria absoluta dos 
parlamentares. 
Monteiro acusa 
o prefeito de ter 
alugado um ho-
tel inteiro e tam-
bém um imóvel 
para acomodar 

o Poupatempo – de propriedade da 
mãe de uma das vereadoras. Outra 
bronca do edil revoltoso é o maqui-
nário da Prefeitura trabalhando em 
uma propriedade da vizinha Guará 
e, para finalizar, a contratação de 
transporte irregular para os médicos 
que fizeram atendimento na cidade 
durante uma campanha gratuita de 
saúde.

Muito ajuda quem...
...não atrapalha Se dependesse 

da presidente da Câmara de Potim, 
Cecília Andrade, os servidores 
municipais já estariam com seus 
salários reajustados, o vale refei-

ção da galera da 
Prefeitura teria 
vindo com valor 
maior, e os pro-
fessores da rede 
municipal rece-
bendo o piso da 
categoria. Mas 
por obra e graça 
dos três vereado-

res da comissão de Justiça – Marcelo 
Juva, Marcinho Cabeleireiro e Fábio 
Crispim – o projeto do Executivo 
que concede estes benefícios nem 
entrou para votação...

O que muitos querem saber
A pesquisa que revelou apenas 

10% de diferença entre os três can-
didatos mais comentados para o ano 
que vem em Lorena, motivou ou 
desmotivou quem pontuou em pri-
meiro, com o também terceiro lugar? 
Porque o segundo lugar tem mais 
'bala na agulha' que os dois juntos...

Ricardo Piorino

Cecília Andrade

Com aroma 
inconfundível do 

Stella Café e um bom 
papo sobre a política 
do Vale e Litoral, os 
empresários Antonio 
Carlos, Jorge Maler-

ba, Bruninho Marcon-
des, o advogado Luiz 

Gustavo, o gestor 
Maurício Jannuzzi e o engenheiro Melvin Marotta fizeram um balanço positivo 

sobre os investimentos que estão chegando em Lorena e que poderão influenciar 
a próxima temporada eleitoral. A troca de informações e alinhamento de quem 

estará com quem na hora do voto deixou no ar se poderemos ver uma campanha 
com "casamento caiçara"  nas urnas lorenenses?
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Lorena desmembra Turismo da Cultura com perspectivas de adesão ao MIT
Secretaria ganha fundo de financiamento e Prefeitura projeta ações para incluir cidade entre municípios de interesse turístico

A Prefeitura de Lorena terá 
um fundo para financiar a 
Cultura. O projeto com a 
proposta de criação foi apro-
vado por unanimidade, na 
última segunda-feira (27). O 
texto recebeu três emendas 
do vereador Fábio Matos 
(Cidadania).

Segundo o secretário de 
Assuntos Jurídicos da Pre-
feitura, Rodolfo Barbosa, o 
fundo tem o objetivo de “via-
bilizar e garantir que pessoas 
físicas e jurídicas, sujeitas à 
incidência de taxa de licen-
ciamento e funcionamento, 
possam destinar 50% desse 
valor, observado o limite 
de 5% da receita municipal, 
como recursos ao Fundo de 
Prevenção do Patrimônio His-

Andréa Moroni
Lorena

desmembrando é necessário 
para proporcionar ao Mu-
nicípio um melhor e mais 
aprimorado desenvolvimento 
dentro das políticas públicas 
de cada pasta, principalmente 
diante da necessidade de 
inclusão de Lorena junto aos 
MIT’s (Municípios de Interes-
se Turístico) do estado de São 
Paulo”.

Segundo a justificativa da 
Prefeitura no projeto, “... ao 
longo dos anos em que pasta 
da Cultura esteve ligada ao 
do Turismo, verificou-se que 
determinados assuntos neces-
sitavam de atenção especial, 
precisando disponibilizar um 
direcionamento específico às 
temáticas culturais, sendo, 
sobretudo, um canal de diá-
logo constante com a classe 
artística e para formação 
mais direcionada da grade de 
programação de eventos...”.

tórico, Artístico, Paisagístico 
e Cultural do Município”.

O Comphac (Conselho Mu-
nicipal de Prevenção do Pa-
trimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural) será 
responsável pela definição 
dos critérios de aplicação do 
fundo. “Os recursos captados 
poderão ser aplicados em 
ações, programas, projetos e 
serviços de execução direta 
do município ou em ações 
executadas por meio de par-
cerias com Organizações da 
Sociedade Civil”, segundo o 
projeto.

Nova Secretaria – A criação 
do fundo foi aprovada na 
mesma sessão da Câmara que 
aprovou o desmembramento 
da secretaria da Cultura do 
Turismo, que agora terá pasta 
própria.

De acordo com o projeto 
enviado pelo Executivo, “o 

Foto: Reprodução PML

Construção do Centro de Eventos de Lorena entra em fase final 
Ballerini projeta conclusão entre março e abril; obra recebe investimento municipal superior a R$ 3 milhões 

A Prefeitura de Lorena anun-
ciou no último fim de semana 
que a obra de construção do 
Centro Municipal de Eventos 
entrou em sua última etapa.  
Retomada pela atual gestão 
municipal, a edificação con-
ta com um investimento de 
R$3,073 milhões.

O avanço de fase da obra foi 
revelado pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) em um vídeo 
publicado na tarde da sexta-
-feira, dia 24, na página oficial 
da Prefeitura no Facebook. Na 
postagem, o chefe do Executivo 
informa que a expectativa é 
que o espaço público seja inau-
gurado entre o fim de março e 
o início de abril. 

Localizado na estrada mu-
nicipal Chiquito de Aquino, no 
bairro Santa Lucrécia, próximo 
à rotatória do Eco Valle Sho-
pping, o Centro de Eventos teve 
sua construção iniciada no fim 
de janeiro de 2020, época em 
que a cidade era administrada 
pelo então prefeito Fábio Mar-

Da Redação
Lorena

O futuro Centro Municipal de Eventos entrou em sua última etapa; Lorena investe para finalizar estrutura

Construtora Eireli, atualmente 
está empenhada em concluir 
os 15% restantes dos serviços 
necessários para a inauguração 
da unidade. “Estamos com 85% 
da obra feita, restando apenas 
as conclusões dos trabalhos de 
implantação do sistema de pre-
venção e combate a incêndios, 
pintura e instalações elétricas 
e do sistema de drenagem. O 
Centro contém uma área co-
berta de mais de 1 mil m² com 
marquise, sanitários, depósito 
e cozinha. Na parte aberta, ele 
conta com uma praça livre, an-
fiteatro, estacionamento para 
cerca de cem veículos, deck 
contemplativo que circunda 
um lago artificial, academia ao 
ar livre, playground e pequenas 
praças de convivência”, deta-
lhou Rosana. 

Com quase 13 mil m², a área 
que abriga o Centro foi doada 
ao Município, em 2016, pelo 
engenheiro civil, professor e 
empresário italiano, Eugênio 
Boffi, especificamente para a 
construção de um local adequa-
do para sediar eventos abertos 
à população.

condes (sem partido). Entretan-
to, a obra foi paralisada em 14 
de dezembro de 2020 devido 
ao vencimento do contrato 
firmado entre o Município e a 
empresa Marprado Construção 
Civil Ltda EPP, contratada para 
a execução do serviço. À época, 
o antigo governo municipal 
informou que a terceirizada 
não conseguiu concluir a obra 
dentro do prazo estabelecido 
contratualmente.

Com sua construção, retoma-
da pela gestão de Ballerini no 
início do ano passado, o espaço 
público deverá sediar eventos 
culturais e religiosos como as 
tradicionais festas de aniver-
sário de Lorena, Padroeira e 
das Nações.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento Urba-
no, Rosana Reis, a gestão muni-
cipal está aplicando R$ 970 mil 
na conclusão da construção do 
Centro de Eventos, que em sua 
fase inicial já havia recebido 
R$2,103 milhões de investi-
mento por parte do governo 
de Marcondes. Segundo a chefe 
da pasta, a empresa contratada 
para finalizar a obra, a Osaka 

Foto: Arquivo Atos

Câmara acata veto de Soliva à redução de faixa 
etária para gratuidade do transporte público 
Votação apertada por 5 a 4 garante arquivamento de projeto que tentava ampliar número de idosos 
atendidos gratuitamente pelo TUG; secretário destaca que medida poderia gerar custo inesperado

A idade limite para a gratui-
dade no Transporte Urbano 
de Guaratinguetá foi tema de 
nova discussão na Câmara, 
na segunda-feira (27). Em vo-
tação de 5 votos favoráveis a 
4 contra, os vereadores acata-
ram o veto do prefeito Marcus 
Soliva (PSC) sobre o projeto de 
lei de autoria do vereador Nei 
Carteiro (MDB), encaminhado 
em dezembro do ano passado. 
Uma das mudanças propostas 
reduzia de 65 para 60 anos a 
faixa etária na gratuidade no 
transporte coletivo.

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação da Câmara, 
composta por Marcio Almei-
da (PSC), Fabrício Dias ‘da 
Aeronáutica’ (MDB) e Arilson 
Santos (PSC) buscou auxílio 
no departamento jurídico 
da Casa, que emitiu parecer 
favorável ao veto do prefeito. 
Fabrício Dias foi à tribuna da 
Câmara, em nome da CCJ, 
para apresentar o parecer 
jurídico que alega incons-
titucionalidade por erro de 
iniciativa.

O motivo se deu por conta 
de que a isenção geraria a 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O projeto de lei também 
citava a alteração da logística 
para a entrada de crianças de 
até cinco anos no transporte 
público, já que não são pagan-
tes, proibindo a passagem por 
debaixo de catracas e sugerin-
do o embarque deste público 
pela porta de desembarque, 
quando os pais ou responsá-
veis as encontrariam dentro 
do ônibus logo após passar 
pela cobrança na catraca. 
Essa situação, de acordo com 
o veto do Executivo, poderia 
causar riscos à segurança das 
crianças.

Com a repercussão do veto 
no município, o subsecretário 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana de Guaratinguetá, 
Rafael Porto, esclareceu pon-
tos do projeto em entrevista 
ao Jornal Atos,  “o veto foi de 
extrema importância, tanto 
na questão de segurança, no 
tocante a entrada das crian-
ças pela porta de desembar-
que, pela porta traseira, que 
é totalmente inviável você 
deixar uma criança sozinha 
entrando pela porta traseira 
e o responsável adulto pela 
porta dianteira para realizar 
o pagamento”, destacou. “Essa 
separação é extremamente 
insegura, quando você deixa 

Ônibus do TUG em um dos pontos de maior movimentação para embarque e desembarque em Guará

uma criança sozinha na parte 
de trás, ela pode sair correndo, 
pode passar alguém e pegar, 
pode descer do ônibus no 
momento que está saindo. 
Nós sabemos que criança é 
imprevisível, então, precisa 
ter a presença do responsá-
vel, colado, junto à criança”, 
salientou.

Porto explicou a questão da 
gratuidade, segundo ponto 
vetado do projeto de lei. “Já 
com relação a outra questão, 
a da gratuidade de 65 anos es-
tendendo até os 60 anos, isso 
gera um custo alto, que não 
estava previsto no orçamento, 
não estava previsto no subsí-
dio que estamos efetuando 
aqui, e inclusive, na legislação 
do subsídio, que não trata da 
questão de gratuidade, trata 
apenas dos cartões pagos, 
dos quais apenas uma parte 
está sendo subsidiada”, frisou 
o secretário. “Essa gratuidade 
não foi prevista, não há como 
incluir um custo sem essa 
previsão, alguém paga essa 
conta. Não é possível passar 
esse custo para a empresa, 
em contrato que tem com a 
Prefeitura, sem que a empresa 
nos repasse esse custo, e nós 
não temos previsão orçamen-
tária para isso”.

obrigação para a gestão do 
Município recompor o equilí-
brio econômico-financeiro. A 
votação gerou debate durante 
a sessão, em especial, por 
parte dos vereadores que com-
põem a bancada da oposição. 

Além do autor, Nei Carteiro, 

votaram contra o veto do 
prefeito sobre a redução os 
vereadores Marcelo da San-
ta Casa (PSD), Rosa Filippo 
(PSD) e Orville Teixeira (PSD). 
Foram favoráveis ao veto do 
Executivo Irene Cobradora 
(PSC), Arilson Santos (PSC), 

Fabrício da Aeronáutica, Ale-
xandra Andrade (PL) e Pedro 
Sannini (PSC). Não votaram 
os vereadores Vantuir Faria 
(MDB) e Dani Dias (PSC), que 
estão de licença médica, e 
Márcio Almeida (PSC), que 
estava ausente.

Foto: Arquivo Atos

O solar dos Pinto Antunes, adquirido em 2020; Cultura de Lorena passa a contar com fundo para patrimônio
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Pinda entrega mais de 15 mil uniformes 
para alunos da rede municipal de ensino
Prefeitura investe R$ 3,6 milhões para aquisição de kits; entrega é feita por cada escola da rede municipal

A secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
iniciou, na última semana, 
a entrega dos kits com uni-
formes para os alunos da 
rede municipal de ensino. 
De maneira simbólica, a 
primeira unidade de ensino 
a distribuir foi a escola mu-
nicipal Abdias Santiago, no 
Santana.

Em 2023, os kits de uni-
formes contam com dez 
peças, um casaco, uma calça, 
duas bermudas/short-saia, 
duas camisetas, uma cami-
seta regata, uma camisa de 
manga comprida, dois pares 
de meia. Ao todo, o investi-
mento é de R$ 3,6 milhões 
para 15,8 mil kits para os 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

alunos do ensino infantil ao 
ensino fundamental. Foram 
empregados também R$3,1 
milhões para materiais es-
colares.

“Com uniforme, as pes-
soas podem ver as crianças 
e saber que se tratam de 
estudantes do município, 
devidamente identificados. 
Qualquer ocorrência ou 
situação que fuja da norma-
lidade pode ser identificada, 
isso aumenta a segurança 
dos estudantes e gera mais 
tranquilidade para os pais. 
Sobre os pais, o uniforme 
ainda ajuda no dia a dia, 
porque é um recurso que os 
pais não precisam utilizar 
para comprar roupas para a 
criança ir à escola”, destacou 
o prefeito Isael Domingues 
(PL).

Cada escola poderá elabo-

rar sua esquematização para 
as entregas dos materiais 
e uniformes. Dessa forma, 
os pais devem se informar 
com a direção da unidade. 
A expectativa da pasta res-
ponsável é que ainda no 
começo deste mês as escolas 
e CMEI’s (Centros Municipais 
de Educação Infantil) tenham 
concluído o procedimento.

O chefe do Executivo sa-
lientou também que a ad-
ministração analisa a pos-
sibilidade de entregar tênis 
para os estudantes. “Temos 
pensado nisso e estamos 
analisando as condições para 
isso, que envolve recursos 
e muita técnica, porque os 
pés das crianças nessa idade 
crescem muito rápido. Assim, 
temos que pensar em como 
fazer e solucionar essas 
questões”, finalizou.Crianças da rede municipal de Pinda receberam uniformes e kits, com investimento de R$ 3,6 mil

Foto: Divulgação PMP

Tráfego pela BR-459 é parcialmente liberado em Piquete
Condutores podem utilizar trecho apenas das 6h às 19h; ponto estava interditado há cinco semanas devido à queda de barreira

Após quarenta dias de 
interdição, o Dnit (Depar-
tamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes) 
liberou parcialmente, na 
quarta-feira (1), o tráfego de 
veículos no trecho de Piquete 
da rodovia BR-459. Afetando 
condutores da região e de 
Minas Gerais, o ponto estava 
bloqueado devido à queda de 
uma barreira durante uma 
tempestade.

Executado de forma con-
junta entre o Dnit e a Defesa 
Civil Estadual, o trabalho 
de desobstrução do trecho 
de Piquete da BR-459, que 
fica entre o km 0 e o km 14, 
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possibilitou o retorno da 
circulação de motocicletas, 
carros e caminhões de até 
três eixos. Entretanto, o trá-
fego é permitido apenas das 
6h às 19h em meia pista e 
com o sistema “Pare e Siga”, 
que consiste em liberar, por 
dez minutos, um sentido por 
vez da via para o fluxo dos 
automóveis.

A equipe técnica do Dnit 
permanece no trecho pro-
movendo a reforma da parte 
danificada da pista e obras 
de segurança para evitar 
novas quedas de barreiras, 
como a que em 20 de janeiro 
ocasionou a interdição total 
do ponto. Na ocasião, uma 
grande quantidade de terra e 
de vegetação invadiu a rodo-
via durante uma forte chuva. 

Até a última terça-feira, dia 
28, os usuários da rodovia, 
que liga Lorena à cidade 
mineira de Poços de Caldas, 
eram orientados pela PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) a 
utilizarem rotas alternativas 
ao trecho de Piquete. 

Orientação – O Dnit re-
comenda que os motoristas 
e motociclistas trafeguem 
em baixa velocidade pelo 
trecho de Piquete da BR-459, 
principalmente na parte de 
serra, devido ao andamento 
da obra de recuperação da 
pista e também pelo risco 
de quedas de árvores e de 
barreiras. Os condutores que 
forem flagrados em alta ve-
locidade ou desrespeitando o 
sistema “Pare e Siga” deverão 
ser multados.

Trecho da rodovia BR-459, que estava interditado desde o final de janeiro; Dnit libera passagem em Piquete

Foto: Reprodução Dnit
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Câmara de Potim adia votação do projeto de reajuste dos servidores
Texto define reposição salarial pela inflação, eleva o piso do magistério e aumenta o vale alimentação

A Câmara de Potim adiou 
a votação do projeto de lei 
complementar, enviado pelo 
Executivo, que trata do rea-
juste salarial dos servidores, 

Andréa Moroni
Potim

equipara o piso do magis-
tério ao valor federal, além 
de aumentar o valor do vale 
alimentação. O texto deveria 
ter sido votado na sessão da 
quarta-feira (1), mas acabou 
recebendo pedido de vistas.

De acordo com a pro-
posta, os servidores devem 

receber aumento com base 
no índice de inflação do 
ano passado, de 5,79%. Os 
funcionários do magistério 
terão reajuste de 14,95% 
para equiparação ao piso 
nacional.

O texto define também o 
valor do vale alimentação 

Máquina de ressonância; equipado, Centro de Diagnósticos de Imagem inicia atendimentos em Aparecida
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Viva Pinda amplia linhas do transporte público 
Depois de reclamações, empresa terceirizada anuncia novos horários, duas linhas e melhora no acesso

A empresa responsável 
pelo transporte público de 
Pindamonhangaba anun-
ciou na sexta-feira (3) que o 
serviço passa a contar com 
novas linhas e horários. As 
medidas tentam amenizar as 
reclamações dos passageiros, 
que vão desde ônibus cheios 
em horário de pico, atrasos e 
falta de renovação da frota, 
além do valor da passagem, 
que subiu de R$ 4,40 para 
R$ 5,50.

As mudanças terão início 
na segunda-feira (6). As novi-
dades do novo sistema serão 
implantadas em duas etapas. 
Nessa primeira parte serão 
contempladas a ampliação no 
atendimento ao usuário com 
novos horários em diversas 
linhas, implantação de duas 
novas linhas melhorando o 
deslocamento e facilitando o 
acesso entre as regiões mais 
populosas como Moreira Cé-
sar, Zona Leste e Zona Oeste.

A nova distribuição das li-
nhas foi feita por meio de uma 
pesquisa de origem e destino, 
realizada por uma empresa 
contratada pela Prefeitura. 
Os estudos identificaram as 
necessidades de deslocamen-
to da população

As mudanças incluem a 
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reorganização do sistema, que 
terá oito linhas com amplia-
ção das áreas de atendimento; 
as linhas terão aumento de 
frequência e contarão com 
ampliação dos horários; os nú-
meros de veículos disponíveis 
para o transporte passarão de 
29 para 35; e a contratação 
de 28 novos colaboradores.

Segundo a diretora de 
Trânsito, Luciana Viana, “to-
das as linhas tiveram alte-
rações com mais horários. 
Tivemos no momento da 
pandemia a redução de ho-
rários, mas agora com o novo 
contrato e a nova modelagem 
o objetivo é ampliar as linhas 
e diminuir o tempo de espera 
e a superlotação dos ônibus. 
Por exemplo, Moreira César, 
que trabalhava com 57 ho-
rários, aumentou em quase 
20%, passando para 65”.

A empresa Viva Pinda in-
formou que a partir de se-
gunda-feira, a confecção de 
cartões para os usuários será 
realizada exclusivamente na 
Galeria Barão Garden, locali-
zada à rua Dr. Rubião Jr, nº 
55, na sala 15, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 18h.

Próxima etapa – Na se-
gunda fase, está prevista a 
aquisição de novos veículos, 
que já está sendo realizada 
pela empresa. Outra melhoria 
será a modernização do siste-
ma de bilhetagem, facilitando 

o pagamento de passagens, 
inclusive com a implantação 
de sistema de reconhecimento 
fácil para estudantes e idosos.

O secretário de Segurança, 
Fabrício Pereira, ressaltou 
a importância da população 
perceber a necessidade do 
momento de transição. “É um 
momento de adaptação ao 
novo sistema proposto. Não 
se trata de algo finalizado ou 
engessado. As questões pon-
tuais serão observadas e, caso 
necessário, as adaptações 
podem ocorrer”, explicou. 

Para o segundo semestre, 
com a inauguração do novo 
terminal rodoviário do mu-
nicípio, também está prevista 
a chegada de algumas linhas 
e horários sentido Unifunvic, 
para facilitar o acesso dos 
usuários à nova rodoviária.

Reajuste da passagem – A 
passagem de ônibus não era 
reajustada desde 2019. A 
tarifa passou de R$ 4,40 para 
R$5,50. Segundo a Prefeitura, 
está sendo analisada a redu-
ção do valor por meio de um 
projeto para subsidiar o custo, 
que precisa ser autorizado 
pela Câmara.

Operando no município há 
18 anos, a empresa já foi alvo 
de greve de funcionários, du-
rante o ápice da pandemia da 
Covid-19, além de recorrentes 
reclamações por parlamenta-
res na Câmara.Embarque de ônibus do Viva Pinda, na região central; serviço anuncia melhorias após série de reclamações

de todos os servidores em 
R$285. Segundo a Prefeitu-
ra, o impacto no orçamento 
municipal com os reajustes 
será de 21% em 2023.

O vereador Márcio de 
Cássio Raymundo (PCdoB) 
explicou que os vereado-
res decidiram não votar o 

projeto porque vão sugerir 
modificações ao Município. 
“Nós não somos contra o 
projeto, o que sugerimos 
é que o Executivo separe 
os assuntos em projetos 
distintos. Nesse atual, nós 
temos quatro assuntos em 
um único texto”.

Marcinho destacou que o 
adiamento da votação para 
a próxima sessão, no dia 15 
de março, não trará preju-
ízos para os servidores. “O 
aumento será retroativo, 
pago na folha de março, 
então os funcionários não 
terão prejuízos”.

Foto: Bruna Silva
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Sobre a Águas Piquete - Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Piquete/SP 
em 2010. A empresa atende a cerca de 13 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso 
da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá 
Saneamento, companhia que está presente em 40 municípios brasileiros e que alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. 

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões 
e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 
municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro 
pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo 
o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu publicamente 
o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, ganhou reconhecimento pela 
excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). No 
mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br

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

GALERIA VERAS

Mulheres que fazem 
no saneamento básico
Águas Piquete reforça a participação feminina em suas frentes de trabalho

Na próxima quarta-feira, 
8 de março, é comemora-
do o Dia Internacional da 
Mulher, uma data firmada 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) em 1975 
para recordar as conquistas 
sociais, políticas e econômi-
cas das mulheres ao longo 
dos anos. A participação 
feminina vem crescendo em 
diversos setores, entre eles 
no saneamento básico.

A Águas Piquete, empresa 
do grupo Iguá e responsável 
pelo saneamento básico do 
município, reforça a impor-
tância feminina em áreas 
diversas e em setores que, 
anos atrás, seriam ocupa-
dos majoritariamente por 
homens. Por isso, visando 
a diversidade e aperfei-
çoamento dos processos 
seletivos, a Iguá lançou 
metas para aumentar em 
30% a presença de mulheres 
nas operações ainda neste 
ano. Em Piquete, a frente 
das ações operacionais, a 
empresa possui a diretora, 
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Mirian Guillen, que atua no 
saneamento há mais de 17 
anos e acredita que quanto 
maior a distinção na lideran-
ça, maior é o crescimento 
das equipes.

“Hoje no saneamento exis-
tem muitas mulheres atuan-
do em cargos de liderança e 
é incrível como esse número 
vem aumentando. Essa atua-
ção feminina no saneamento 
faz com que sejamos cada 
dia mais respeitadas e tra-
tadas com equidade, é uma 
conquista muito importan-
te. No saneamento temos 
um leque muito grande de 
oportunidades, em diversas 
áreas de atuação em con-
junto com uma quantidade 
muito grande de trabalhos a 
serem feitos. Então, se você 
tem interesse pela área, não 
deixe de considerar essa 
grande possibilidade de de-
senvolvimento de carreira”, 
disse Guillen.

Atuando diretamente com 
as equipes nas ruas, Aman-
da Martins, supervisora 
operacional, destaca o uni-
verso do saneamento como 
dinâmico, desafiador e ao 
mesmo tempo encantador. 

A arte de encantar também 
faz parte da rotina do time 
de clientes, liderado pela 
supervisora Juliana Ferreira 
e atendente Jovanir Santos 
que atuam para reforçar a 
mensagem da importância 
do saneamento básico na 
vida das pessoas. 

A companhia investe em 
ações que preservam o meio 
ambiente e educação am-
biental, trabalhos executa-
dos pelo setor de sustenta-
bilidade liderado pela co-
ordenadora Viviane Hilário 
que atua no compromisso de 
unir a transformação social 
ao cuidado com a natureza 

por meio do saneamento 
básico.

Na área administrativa 
a presença feminina tam-
bém aparece, entre elas na 
comunicação, contratual 
e gestão de gente. “Cuidar 
de gente, sempre tive esse 
olhar. Agora atuando no 
setor de saneamento per-
cebo que as atividades que 
desempenhamos contribui 
muito com esse propósito, 
já que conseguimos auxiliar 
no bem-estar de milhares 
de pessoas e isso me deixa 
muito realizada”, concluiu a 
gestora de recursos huma-
no, Daniela Bruno.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 011/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2023
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mochila escolar e 
peças de vestuário (meias) para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 17/03/2023, às 09:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 03 de março de 2023.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022 – PROCESSO Nº 562/2022

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: Aquisição de materiais para sinalização viária do município de Lorena/SP.
O Município de Lorena/SP torna público o NÃO ACOLHIMENTO da Impugnação 
apresentada pela empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA no processo de 
licitação supramencionado conforme Parecer Jurídico e Parecer Técnico.
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.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de PROPOSTA DE PREÇO:

Tomada de Preços n° 02/2023 - Proc. Nº 48/2023
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS da 
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de engenharia para recapeamento asfáltico da Rua João 
Renaudin (Trecho 01), Bairro Olaria – Lorena/SP.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de aprovação das 
propostas de preços do Edital, decidem que as empresas R2 PAVIMENTAÇÃO LTDA 
EPP, TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, S.O.PONTES ENGENHARIA LTDA 
E KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA tem suas propostas APROVADAS.
Sendo assim fica a seguinte classificação das pospostas:
TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA no valor de R$ 247.367,20 – 1º lugar/
vencedor S.O.PONTES ENGENHARIA LTDA no valor de R$ 250,856,22 – 2º lugar 
KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA no valor de R$ 251.055,68 – 3º lugar R2 
PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP no valor de R$ 266.140,08 – 4º lugar Porém a proposta de 
preço da empresa R2 PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP ficou dentro dos 10% acima da melhor 
proposta, com isso adquirindo o direito de preferência, para empresa ME/EPP conforme 
artigos 44 e 45, LC 123/06. Sendo assim fica a seguinte classificação das pospostas:
R2 PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP no valor de R$ 247.365,20 – 1º lugar/vencedor TPLAN 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA no valor de R$ 247.367,20– 2º lugar. Fica aberta 
o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O Processo 
encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min 
às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO ADITIVO Nº 01, CONTRATO N 22/2022, PROCESSO Nº 1558/23

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de Termo 
Aditivo do processo acima referido, onde lê-se: “Processo nº 3609/2023SUP” leia-se 
“Processo nº 50/2022SUP”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 21/2019 – Processo nº 29/2019 – PP 07/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: D R MARTINEZ ME CNPJ: 10.943.315/0001-26
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 21/19, decorrente do Processo Licitatório nº 29/19, Pregão 
Presencial nº 07/19, firmado em 22 de fevereiro de 2019, nos termos previstos em sua 
cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 22 de fevereiro de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 38.070,00 (trinta 
e oito mil e setenta reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 655//2022 – PE 75/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Aquisição de um 
caminhão novo (zero Km) com guindaste hidráulico para atender as necessidades da 
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano.
CONTRATADA: RODONAVES CAMINHÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
10.337.197/0003-74. Vencedora do item 01. VALOR TOTAL: R$ 621.720,00 (seiscentos e 
vinte e um mil e setecentos e vinte reais). DATA DA ASSINATURA: 02/03/2023.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 14/03/2023 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 14/03/2023 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 
04/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 03/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
            AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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CONVITE n° 004/2023 - Edital nº 019/2023 – Proc. Adm. Mun. n° 
055/2023 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CARMÉLIA FLEMING CONFORME 
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, 
CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO  E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES 
DO EDITAL. 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (PROTOCOLO) 
Até o dia: 15 de março de 2023 - Horário: até 14:00 horas.  
ABERTURA DOS ENVELOPES 
Dia: 15 de março de 2023 - Hora: 14:30 horas.  
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 
92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS n° 001/2023 - Edital nº 022/20232 – Proc. Adm. 
Mun. n° 070/2023  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO TEATRO 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME PROJETO, PLANILHA DE 
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de março de 2023  
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:00 horas (horário de Brasília) – recebimento dos 
envelopes 
09:30 horas (horário de Brasília) – abertura dos envelopes 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 
92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.  

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2022 PROCESSO 667/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de
preços para a aquisição de insulinas análogas, medicamentos e demais objetos
de ação judicial cadastrados na assistência farmacêutica, pelo período de 12
(doze) meses, que do dia 02 de Março de 2023 a 21 de março de 2023 até às
08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no
dia 21 de março de 2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de
Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de
Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 - PROCESSO 671/2022
O Município de Lorena-SP torna público a republicação do edital RERRATIFICADO da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada em transporte de pacientes em Veículo UTI/
NEO NATAL móvel, Veículo de Simples Remoção, de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
Ocorre que o edital foi suspenso, mas está sendo republicado sem nenhuma alteração.
A sessão irá realizar-se no dia 16 de março de 2023 ás 09:30 hrs, na sala de licitação 
no prédio da Prefeitura de Lorena no endereço Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625, 
bairro Olaria, CEP: 12607-020, cidade de Lorena/SP.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 - PROCESSO 80/2023
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do EDITAL da Licitação na 
Modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição 
de geladeiras para o Ambulatório de Especialidades I – AE I, conforme emendas 
parlamentares, de forma única. Sendo que do dia 03 de março de 2023 a 29 de março 
de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 29 de março de 2023 às 08:05h (Horário 
de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do 
mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 - PROCESSO 81/2023
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do EDITAL da Licitação na Modalidade 
Pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de um gerador 
40 KVA conforme Emenda Parlamentar, de forma única. Sendo que do dia 03 de março 
de 2023 a 30 de março de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as 
Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 30 de março de 
2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - PROCESSO 84/2023

O Município de Lorena-SP torna público a publicação do EDITAL da Licitação na 
Modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição 
de 18 (dezoito) bebedouros de pressão do tipo coluna com purificadores e refrigeração, 
em aço inox, para as unidades de saúde, de forma
única. Sendo que do dia 03 de março de 2023 a 30 de março de 2023 até às 08:00h 
(Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, 
no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 30 de março de 2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de 
Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 
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Prefeitura de Cruzeiro avança com 
processo para ter a GCM armada 
Guardas recebem certificado de treinamento de tiro; Prefeitura aguarda emissão para porte

Dando continuidade ao 
processo que busca garan-
tir que a GCM (Guarda Civil 
Municipal) de Cruzeiro passe 
a atuar armada, a Prefeitura 
entregou nesta semana aos 
profissionais os certificados 
de conclusão do curso de 
manuseio de arma de fogo 
e prática de tiro. A mudança 
no modo de operação da 
corporação é uma das apos-
tas municipais para tentar 
reduzir a violência na cidade. 

Parte do evento de co-
memoração aos 34 anos de 
criação da GCM de Cruzeiro, 
a cerimônia de entrega dos 
certificados foi realizada na 
manhã da segunda-feira, dia 
27, na sede da corporação, 
que fica no Centro. Na oca-
sião, o secretário municipal 
de Segurança Pública e ex-de-

Da Redação
Cruzeiro

legado seccional de Taubaté, 
José Antônio de Paiva, entre-
gou os documentos aos 34 
servidores que concluíram 
em dezembro do ano passa-
do o curso de manuseio de 
pistolas semi-automáticas e 
prática de tiro. A capacita-
ção, iniciada no começo de 
setembro do ano passado, 
foi ministrada pela equipe 
técnica da GCM de São José 
dos Campos. 

De acordo com Paiva, a 
expectativa municipal é que 
a PF (Polícia Federal) emita 
a qualquer momento o docu-
mento autorizativo de porte 
institucional de arma de fogo 
aos 34 GCM’s. Segundo o 
chefe da pasta, o Município 
já cumpriu todos os trâmites 
necessários na busca pelo 
aval federal, trabalho iniciado 
no começo do ano passado.  

O secretário informou 
ainda que enquanto aguar-
da a emissão dos portes 

está realizando doações de 
armas, em excelente estado 
de conservação às GCM’s de 
diversas cidades. Já providen-
ciamos toda a documentação 
solicitada pela Polícia Civil 
e a encaminharemos nesta 
semana”. 

Além de um provável re-
forço no efetivo da força mu-
nicipal de Segurança, Paiva 
revelou sua expectativa de 
início da atuação armada da 
GCM. “Em breve haverá um 
concurso público municipal 
que deverá oferecer trinta 
vagas para novos guardas, 
sendo que os aprovados, as-
sim que assumirem o cargo, 
serão treinados para porta-
rem armas de fogo. Então, 
acreditamos que até o fim do 
ano tenhamos funcionando a 
GCM armada, que deverá con-
tar com um efetivo de mais 
de sessenta profissionais”. 

A implantação do modelo 
armado de GCM é uma das 
apostas da atual gestão muni-
cipal para auxiliar as polícias 
Civil e Militar a tentar conter 
a onda de violência que atin-
ge a cidade desde 2021, ano 
em que 42 moradores foram 
assassinados. No ano passa-
do, o município registrou 33 
vitimas de homicídios dolo-
sos (quando existe a intenção 
de matar).

Guardas municipais de Cruzeiro, em evento de formatura em curso para obter liberação de atuação armada

Chuvas voltam a castigar Ubatuba 
e famílias têm moradias alagadas
Ruas foram interditadas na tarde de terça-feira devido ao alto índice pluviométrico

A chuva voltou a causar 
alagamentos no Litoral Nor-
te na tarde de terça-feira 
(28). De acordo com a Defesa 
Civil, em Ubatuba, o alto vo-
lume pluviométrico levou o 
rio Tavares a transbordar e 
causou alagamentos em mo-
radias no Parque Guarani.

Famílias que tiveram as 
casas atingidas foram leva-
das para a escola municipal 
Padre José de Anchieta, 
onde receberam acolhimen-
to, alimentação e passaram 
a noite. No total, foram seis 
famílias, sendo 12 adultos e 
9 crianças atendidos.

Da Redação
Ubatuba

Além do Parque Guarani, 
outros pontos da cidade 
ficaram alagados. A avenida 
Rio Grande do Sul e a entra-
da para o Parque Vivamar 
ficaram interditados. No Pe-
requê Mirim, duas famílias 
tiveram as casas atingidas 
pela água e foram encami-
nhadas às casas de parentes 
e amigos.

A situação foi normali-
zada na manhã desta quar-
ta-feira (1). Com apoio da 
assistência social do muni-
cípio, as famílias do Parque 
Guarani e do Perequê Mirim 
voltaram para suas residên-
cias.

O Cemaden (Centro Na-
cional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Natu-
rais) emitiu um comunicado 
de tendência à normalização 
do nível hidrométrico dos 
rios, córregos e canais, e 
a passagem da situação 
meteorológica que propi-
ciava a ocorrência do risco 
hidrológico.

O órgão continua em 
constante monitoramento 
e, em caso de alteração 
do cenário de risco local, 
novos alertas poderão ser 
emitidos.

Polícia Civil identifica 
dupla que exibiu 
armas no Carnaval de 
Pindamonhangaba
Homens são detidos em Taubaté após 
análise de imagens; acusados alegam 
que armas flagradas eram falsas

A Polícia Civil deteve na 
manhã da segunda-feira (27), 
em Taubaté, dois homens que 
foram flagrados em um vídeo 
exibindo armas de fogo em 
meio ao Carnaval de Pinda-
monhangaba.

Em ação conjunta, o Deic 
(Departamento Estadual de 
Investigações Criminais) de 
Taubaté e o SIG (Setor de 
Investigações Gerais) de Pin-
damonhangaba cumpriram 
mandados de busca e apreen-
são em seis imóveis distribuí-
dos por Taubaté. A operação 
foi deflagrada após policiais 
civis conseguirem identificar 
a dupla que aparece em um 
vídeo, gravado por foliões, er-
guendo armas na rua Bicudo 
Leme, região central de Pin-
damonhangaba, na noite do 
último dia 21, terça-feira de 
Carnaval. As imagens foram 

Da Redação 
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gravadas poucas horas após 
o assassinato de um jovem de 
22 anos na avenida Fortunato 
Moreira, também no Centro.

Encaminhados à Delegacia 
de Taubaté, os homens, que 
não tiveram seus nomes e 
idades reveladas, afirmaram 
que as armas eram falsas. Se-
gundo o boletim de ocorrência, 
a dupla alegou que destruiu 
os simulacros após a grande 
repercussão do vídeo na mídia 
regional e nas redes sociais. 

Os homens foram liberados 
após prestarem depoimento, 
porém deverão ser ouvidos 
novamente pela Polícia Civil 
em breve, e ainda responder 
criminalmente pelo caso.

Durante o cumprimento 
dos mandados de busca e 
apreensão, as equipes do Deic 
e da SIG prenderam um jovem 
que armazenava 197 cápsulas 
de cocaína em sua casa, e 
detiveram um homem de 50 
anos por porte ilegal de arma 
de fogo.

Foto: Reprodução PMC

Chuva em Ubatuba; cidades do Litoral mantêm atenção no período

Foto: Reprodução

institucionais aos agentes, a 
Prefeitura tenta avançar para 
a fase seguinte do processo 
de viabilização da mudança 

de atuação da GCM, que é a 
obtenção das armas de fogo. 
“Estamos pleiteando junto 
à Polícia Civil a doação de 

setenta pistolas calibre .40, 
da fabricante Taurus, já que 
a corporação está trocando 
de armamento. A Polícia Civil 
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Feste torna-se patrimônio imaterial em Pinda
Com quatro décadas, Festival Nacional de Teatro é reconhecido como bem de valor para a humanidade

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhan-
gaba comemorou o reconhe-
cimento do Feste (Festival 
Nacional de Teatro) como 
o primeiro Bem Cultural de 
Natureza do município. O 
movimento foi reconhecido 
via decreto.

Conforme o documento, o 
Feste passa a ser considerado 
como “patrimônio imaterial” 
e reconhecido como “Patri-
mônio Cultural de Pindamo-
nhangaba”. A pasta respon-
sável justificou que há dois 
anos a lei que normatiza os 
tombamentos municipais 
foi reformulada. “A proposta 
de registrar o Feste foi feita 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

pelo Conselho Municipal de 
Cultura, e acatado pelo Conse-
lho Municipal de Patrimônio 
Histórico, Cultural, Ambiental 
e Arquitetônico de Pindamo-
nhangaba, que encaminhou 
para a elaboração desse de-
creto”, apontou o secretário 
de Cultura e Turismo, Alcemir 
Palma. 

Desde a sua criação, o Feste 
conta com 44 edições, tendo 
também se adaptado ao dis-
tanciamento social durante 
os períodos mais intensos da 
pandemia, uma vez que as 
apresentações foram trans-
mitidas via internet. O even-
to reúne diversas obras de 
dramaturgia em diferentes 
pontos da cidade com exibição 
gratuita para a população. O 
ato cultural acontece anual-
mente no último semestre.

O Iphan (Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional) considera como 
patrimônio imaterial os bens 
culturais de natureza imaterial 
que reverenciam práticas e 
domínios da vida social, tendo 
em vista os saberes, modos 
de fazer, expressões cênicas, 
plásticas, músicas etc. “A gente 
percebeu que é um festival 
que não se resume nas apre-
sentações, mas de muita troca 
e mobilização dos artistas, e 
cada vez mais jovens, adultos e 
famílias têm o Feste como uma 
tradição no final do ano. É algo 
que movimenta a cultura da 
cidade, portanto merecia ser 
reconhecido como patrimônio 
imaterial de Pindamonhanga-
ba”, comentou o presidente 
do Conselho Municipal de 
Cultura, Wagner Souza.Atores comemoram mais uma edição do Festival Nacional em Pinda, agora patrimônio imaterial do município

Foto: Divulgação PMP

Após aprovação da Câmara, Aparecida cria 
Conselho de Promoção da Igualdade Racial
Aprovado por 6 votos a 1, projeto amplia elaboração de políticas de igualdade racial

Aparecida deu um grande 
passo na luta pela igualdade ra-
cial. Na segunda-feira, dia 27, a 
Câmara aprovou um projeto de 
lei que cria o Conselho Munici-
pal de Promoção da Igualdade 
Racial. A medida partiu de um 
anteprojeto criado pelo verea-
dor Carlos Alexandre Rangel 
dos Santos, o Xande (PSD).

De acordo com a proposta, 
o Conselho tem por finalidade 
deliberar sobre as políticas 
púbicas que promovam a 
igualdade racial para combater 
a discriminação étnico-racial, 
reduzir as desigualdades so-
ciais, econômicas, políticas e 
culturais. 

O grupo será formado por 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

representantes de setores do 
governo, como o Gabinete do 
Prefeito, Procuradoria Geral 
do Município, secretarias de 
Educação, Saúde, Assistência 
Social, Cultura e Turismo, além 
da Câmara e representante da 
Polícia Militar.

Vão representar a sociedade 
civil a OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) de Aparecida, 
Diversidade Religiosa em Apa-
recida, comunidades quilom-
bolas, capoeiristas, Associação 
dos Artesãos e instituições do 
ensino superior e/ou escolas 
particulares, totalizando 15 
pessoas. Os membros serão 
eleitos a cada dois anos. 

De acordo com um dos 
articuladores para criação do 
conselho, Claudinei Correia, a 
elaboração do comitê é simbóli-
ca pela questão da fé. “A cidade 

de Aparecida tem toda a sua 
riqueza gerada em torno de 
uma fé, de uma santa preta e de 
um santo preto, São Benedito 
e Nossa Senhora Aparecida (...), 
mais um turismo religioso de 
descendência afro-brasileira. 
Então, pensando dentro desse 
aspecto, é sensacional”.

Para o vereador Xande, a 
provação é mais uma vitória 
para a população negra cidade, 
que, segundo ele, representa 
53% da população de Apareci-
da. “Eu sofri na pele a questão 
do racismo. Vamos nos unir 
com o Conselho Municipal 
para fazer parcerias para tra-
zer recurso de esfera federal, 
estadual para fortalecer o 
conselho da cidade”, contou o 
parlamentar.

Emenda – Durante a sessão, 
a vereadora Ana Alice Braga 

Grupo acompanha votação na Câmara, que garantiu apoio para criação de Conselho para Igualdade Racial

Lorena abre as inscrições 
para a primeira edição
dos cinco quilômetros
da Corrida da Mulher

Para celebrar o Dia In-
ternacional da Mulher, 
a Prefeitura de Lorena 
realiza, no próximo dia 12 
(domingo), a primeira edi-
ção da Corrida da Mulher. 
Apesar do nome, a disputa 
é aberta para a participa-
ção de ambos os sexos.

Para participar é preci-
so fazer a inscrição até o 
próximo dia 10 pelo site 
inscricoesligeirinho.com. 
As categorias pré-mirim, 
mirim e infantil não pagam 

Da Redação
Lorena

taxa de inscrição. Para as 
demais, a taxa é de R$ 30 
+ um quilo de alimento não 
perecível, que deverá ser 
entregue no dia da corrida.

Serão entregues medalhas 
a todos os participantes 
e troféus para os três pri-
meiros colocados de cada 
categoria, além do geral 
masculino e geral feminino.

A largada no dia 12 será 
às 8h30, na praça Dr. Arnol-
fo de Azevedo.

O percurso será de dois 
quilômetros para as cate-
gorias menores e de cinco 
quilômetros a partir da 
categoria juvenil.

Vieira (Podemos) apresentou 
uma emenda que coloca o 
Conselho ligado às secretarias 
de Justiça e Cidadania, mas 
durante as audiências públicas, 
Xande apresentou outra emen-
da, ligando o comitê à pasta da 
Educação. O jurídico da Câmara 
orientou os parlamentares, 
informando que a verba via 
Fundeb (Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) teria muitos 
obstáculos para chegar ao Con-
selho. Diante disso, vereadores 
definiram que o Conselho ficará 
ligado à secretaria de Cultura. 
A expectativa dos membros é 
buscar financiamentos federais 
e estaduais para o comitê.
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     (12) 3152-5247ATENDIMENTO    horas24

GuaratinguetáLorena Piquete
(12) 98231-4762
(12) 99762-6199

(12) 99764-5690
(12) 99762-6199

(12) 99125-1308
A S S O C I E - S E  J Á !

CADEIRA DE RODAS,
CADEIRA DE BANHO,
MULETA,
ANDADOR,
COLCHÃO D’ÁGUA,
DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, RAIO X,
DENTISTAS,
CONSULTAS GRÁTIS COM 
MÉDICO PEDIATRA,
(UMA CONSULTA POR MÊS)
CARRO SAÚDE
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, 
RAIO X,
DENTISTAS,
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C

(1
2)

 9
91

48
-2

19
6


