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Saeg tenta facilitar redução 
de inadimplência em Guará
Mais de 1,2 mil residências estão com renegociações atrasadas com autarquia; 
impedidos na pandemia, cortes devem ser retomados após fim da quarentena
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Incêndio atinge fábrica de tintas na entrada de Piquete

Um incêndio atingiu uma 
fábrica de tintas em Piquete, 
no início da tarde desta ter-
ça-feira (24). O incidente na 
ATS Color do Brasil, que fica 
no bairro Santa Isabel, levou 
a interrupção do tráfego na 
pista principal da rodovia 
da BR-459, que liga a cida-
de paulista ao sul de Minas 
Gerais. Não houve vítimas.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, a interdi-
ção teve início por volta das 
15h, com um desvio para a 
área urbana de Piquete.

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado às 13h30. Os 
trabalhos seguiam até o 
fechamento desta edição, no 
início da noite, na tentativa 
de conter as chamas. A ação 
contou com a participação 
de equipes de Lorena, Cru-
zeiro, Guaratinguetá e São 
José dos Campos. Empresas 
da região forneceram cami-
nhões, água e bombeiros ci-
vis para auxiliar no combate 
ao incêndio.

Ainda não há definições 
sobre o que teria causado 
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Flagrante do incêndio que tomou galpão de fábrica de tintas na BR-459, rodovia que liga Piquete ao Sul de Minas Gerais; caso com reincidência

o incidente, mas, de acor-
do com  funcionários e a 
confirmação do capitão 
Rafael  Brito,  há possi -
bilidade de uma faísca 
durante procedimentos 
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da empresa ter provocado 
o fogo.

Segundo relatos de teste-
munhas, foram registradas 
aproximadamente oito ex-
plosões no espaço.

Essa não é a primeira vez 
que a ATS Color do Brasil é 
alvo de incêndios. Há quase 
dois anos, em setembro de 
2019, o galpão, de cerca de 
80 m², que abriga galões do 

produto inflamável foi toma-
do pelo fogo. Em 2014, um 
acidente em um dos galpões 
também causou estragos na 
fábrica, que fica na entrada 
da cidade.

O "abraçaço" na  Estação Ferroviária, que contou com a participação de Mineiro, tenta chamar atenção ao local
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Com um índice de inadim-

plência entre os moradores 
em quase R$ 4 milhões, a 
Saeg (Companhia de Água, 
Esgoto e Resíduos de Gua-
ratinguetá) busca alternati-
vas para reduzir o déficit e 
garantir saúde econômica 
durante a crise. O valor foi 
acumulado durante o perío-
do de pandemia provocada 
pelo novo coronavírus.

Em Guaratinguetá há uma 
lei municipal que assegura 
que o contribuinte não te-
nha o fornecimento de água 
cortado durante o período 

de quarentena estabelecido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo e decretado pela 
Prefeitura devido a pandemia 
da Covid-19. Para evitar um 
grande número de cortes 
no fornecimento de água da 
população e facilitar negocia-
ções, a Saeg tem aberto canais 
para renegociar as dívidas e 
os pagamentos dos débitos, 
mas o número de pessoas que 
sequer estão cumprindo com 
as negociações estabelecidas 
anteriormente já ultrapassa 
os 1,6 mil casos.

O projeto para restauração 
da Estação Ferroviária de Ca-
choeira Paulista tem aumenta-
do a expectativa sobre as ações 
no antigo prédio. De posse do 
Município, o prédio tem um 

Após décadas de espera, 
Prefeitura encaminha 
restauração da Estação 
Ferroviária em Cachoeira

investimento de R$ 17 milhões 
para a restauração. Mineiro 
espera pela regularização do 
recurso para a revitalização 
da Estação.

Por economia
aquecida, Pinda
adianta 13º
dos servidores

Os servidores públicos da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba devem, na próxima semana, 
receber um adiantamento da 
primeira parcela do décimo 
terceiro salário. A medida foi 
anunciada na última sexta-fei-
ra (20) e ocorre no momento 
que não há mais restrições 
de circulação no estado. A 
expectativa é que o montante 
aqueça a economia local. An-
teriormente, o pagamento da 
primeira parcela era feito no 
primeiro semestre.

Orientavida 
reforça parceria 
com Estado por 
social, em Potim

A ONG Orientavida, de Po-
tim, recebeu na última quinta-
-feira (19) a visita da primeira-
-dama do Estado e presidente 
do FSSP (Fundo Social de São 
Paulo), Bia Doria.

Santa Casa de 
Aparecida não 
fecha UTI Covid 
e volta ao 100%

Diferente da previsão feita 
pela Santa Casa de Apareci-
da, a ala da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) Covid-19 
do hospital não será fechada 
no fim deste mês. A admi-
nistração da unidade previa 
o fechamento do espaço 
destinado a casos específicos 
de pacientes que se tratam 
do coronavírus devido a di-
minuição da demanda, mas 
em dez dias a UTI voltou a 
registrar 100% de ocupação, 
percentual que dura até hoje. 
Outra medida aguardada é 
a retomada do atendimento 
em cirurgias eletivas, proce-
dimentos médicos que não 
são emergenciais. A previsão 
sobre a estrutura contra a 
Covid-19 foi feita no início 
do mês.

Santa Casa segue com UTI Covid

Foto: Arquivo Atos
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Encontro na sede da ONG Orientavida com a primeira-dama Bia Doria; parceria foca atendimento social

Foto: Fabiana Cugolo

ONG de Potim é referência em trabalho para atendimento social no mapa paulista; encontro com primeira-dama 
Bia Doria e participação da prefeita Erica Soler aborda fabricação de material financiada pelo Instituto CCR

Após décadas de espera, Cachoeira Paulista 
encaminha restauração da Estação Ferroviária

Parceria entre Fundo Social do Estado e Orientavida produz 
15 mil sacos de dormir para pessoas em situação de rua

Administração aguarda liberação de R$ 17 milhões para obras; ato simbólico marca campanha por apoio

O projeto para restauração 
da Estação Ferroviária de 
Cachoeira Paulista tem au-
mentado a expectativa sobre 
as ações no antigo prédio. 
De posse do município, o 
prédio tem um investimen-
to de R$ 17 milhões para a 
restauração.

No último dia 17, para 
comemorar o Dia Nacional 
do Patrimônio Cultural, um 
grupo de pessoas, incluin-
do funcionários públicos, 
o prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB), vereadores 
e um grupo de moradores 
realizaram um “abraçaço” na 
estação, em evento simbólico 
que tentou chamar a atenção 
das autoridades sobre a situ-
ação degradante do espaço. 
A medida é apenas um dos 
atos para garantir apoio ao 
projeto, que contará com 
investimento federal.

Mineiro falou que a ex-
pectativa em torno da li-
beração do recurso para a 
revitalização da Estação é 
alta, e que as devidas trata-
tivas estão sendo realizadas. 
“Desde janeiro estamos nas 
tratativas. Estamos fazen-
do todos os levantamentos 
junto ao Governo Federal 
e ao Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico). Está 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

em fase de documentação, e 
já recebemos dois membros 
do Ministério da Economia 
para fazer uma vistoria e ver 
quando vai ser liberado esses 
recursos”, frisou o prefeito.

Representantes do Mi-
nistério da Economia, Sid-
ney Neri e Denis Selymed, 
respectivamente técnico e 
superintendente do SPU-SP 
(Patrimônio da União de São 
Paulo), visitaram a estação e 
apresentaram os próximos 

passos para o início da obra 
de restauro.

Exonerado nesta terça-feira 
(24), o então secretário de 
Turismo, Adriano Ambrósio, 
relatou ao Jornal Atos que foi 
determinado o depósito judi-
cial de R$ 15 milhões para 
as obras na Estação e mais 
R$ 2 milhões para obras no 
seu entorno, após o Governo 
Federal perder a posse da 
Estação. “Na gestão passada, 
a posse da estação foi devol-

O 'abraçaço" na  Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista; evento que contou com a participação de Mineiro tenta chamar atenção ao local

vida para o Governo Federal. 
Logo após esta devolução, a 
ação civil pública, que corre 
desde 2005, veio a transitar 
em julgado, o Governo Fede-
ral recorreu e perdeu. Agora, 
a gente aguarda a liberação 
dos recursos assim como a 
transferência do prédio no-
vamente para o Município”, 
reiterou Ambrósio.

Ainda de acordo com o 
secretário, o projeto de res-
tauro já foi aprovado pelo 

Condephaat (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico de São Paulo) e 
contemplará áreas de trei-
namento, espaços de lazer, 
espaços para uso da Canção 
Nova, museu, espaços multiu-
sos para exposições, cinema, 
lojas de suvenir, cafeterias e 
biblioteca. 

Outra proposta é levar a 
sede da administração mu-
nicipal para a Estação. “A 

ideia é levar a administração 
para lá, até por questões de 
manutenção. A Prefeitura 
funcionando lá, a gente vai 
estar com vigia olhando 24 
horas, para não correr o ris-
co do prédio vir a se deterio-
rar novamente com o tempo”, 
destacou o secretário. 

A condição da Estação 
Ferroviária de Cachoeira 
Paulista é tema de discussões 
e projetos há décadas. Em 
2020, moradores da região 
assinaram uma petição para 
que o local fosse restaurado 
e transformado em um cen-
tro multiuso. “Muita história 
e amor por esse prédio, que 
infelizmente se encontra em 
ruínas. É um ato simples de 
abraçar, mas de grande sim-
bolismo que mostra o amor 
que temos pela Estação, e o 
sonho de vê-la um dia fun-
cionando novamente como 
atrativo cultural e turístico 
para a nossa cidade e região”, 
finalizou Ambrósio. 

Histórico – A Estação Fer-
roviária de Cachoeira Paulis-
ta foi inaugurada em 1875 
e era o ponto de encontro 
entre os mais importantes 
ramais ferroviários do país, 
a Estrada de Ferro do Norte, 
Estrada de Ferro São Pau-
lo-Rio e a Estrada de Ferro 
Dom Pedro 2º. O prédio foi 
construído com o propósito 
de atender as demandas da 
região já que o Vale do Para-
íba era o principal produtor 
de café.

A ONG Orientavida, de 
Potim, recebeu na última 
quinta-feira (19) a visita da 
primeira-dama do Estado e 
presidente do FSSP (Fundo So-
cial de São Paulo), Bia Doria. A 
organização produz sacos de 
dormir, que serão distribuídos 
pelo Fundo Social do Estado 
aos moradores de rua.

A fabricação é financiada 
pelo Instituto CCR (Compa-
nhia de Concessões Rodovi-
árias), entidade que realizou 
a doação ao FSSP. Além da 
primeira-dama, o encontro 
contou com a presença da 
fundadora da ONG, Celeste 
Chad, do representante da 
CCR, Flávio Borges Carvalho 
e da prefeita de Potim, Erica 
Soler (PL).

Com trabalhos sociais há 22 
anos, a ONG Orientavida tem 
como propósito a qualificação 

Fabiana Cugolo 
Potim

profissional gratuita na área 
têxtil. Para este projeto com 
o Estado, a ONG conta com 
150 mulheres na produção 
dos 15 mil sacos de dormir. 
O projeto teve início após a 
capacitação destas costureiras 
na entidade, que em seguida, 
levam o material de produção 
até suas próprias casas para 
confecção.

Depois de finalizada a costu-
ra, as colaboradoras retornam 
à organização com os sacos de 
dormir, para que passam por 
controle de qualidade, e assim, 
recebem a remuneração pelo 
trabalho. Segundo a ONG, a 
atuação da entidade já gerou 
impacto de cerca de R$ 400 
mil na economia local.

A coordenadora da Orien-
tavida, Ana Eliza Angelieri, 
explicou sobre a qualidade e o 
volume de produção dos sacos 
de dormir. “Nós já entregamos 
cinco mil ao Fundo Social do 
Estado, e temos mais dez mil 
sacos para entregar. Temos 

um cronograma que prevê a 
entrega desse volume restante 
nas próximas três semanas”, 
contou Ana Eliza. “O saco 
é composto por um tecido 
antichamas, no meio dele 
existe uma manta térmica, 
portanto, ele também protege 
contra chuva, aquece, e não 
tem o risco de uma queima 
involuntária”, detalhou.

Durante o encontro, Bia 
Doria destacou as parcerias 
para este projeto e explicou 
que cobertores já não são 
suficientes para as rigorosas 
frentes frias pelas quais o 
Estado passa neste inverno, 
e que por essa razão, pensou 
na confecção dos sacos de 
dormir. “O Fundo Social não 
tem orçamento, o FSSP vive de 
doações. Então, eu consegui a 
doação de uma empresa para 
a fazer estes sacos de dormir, 
e logo pensei também em um 
projeto social para confecção 
destes sacos. Por isso procurei 
a Celeste, pois eu já a conheço 
há muito tempo, gosto muito 
do formato do trabalho dela 
na Orientavida, por conta 
de ser uma entidade que dá 
trabalho às pessoas, e injeta 
economia em Potim e região, 
com trabalho direcionado 
e valor agregado”, frisou a 
presidente do FSSP.

Ainda segundo a primeira-
-dama do Estado, a expectativa 
é de que novas parcerias entre 
o Fundo Social de São Paulo 
e a ONG Orientavida aconte-
çam neste ano. A ideia inicial 
é a criação de decorações de 
Natal produzidas de forma 
artesanal na cidade.

Foto: Reprodução PMCP
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Contrariando previsão, Santa Casa de Aparecida 
não fecha UTI Covid e tem 100% de leitos ocupados
Hospital tem retomada de cirurgias eletivas; fila para atendimento chegou a 1,5 mil pacientes; 
procedimentos médicos disponíveis para até 17 municípios estavam suspensos há um ano

Diferente da previsão feita 
pela Santa Casa de Apareci-
da, a ala da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) Covid-19 
do hospital não será fechada 
no fim deste mês. A admi-
nistração da unidade previa 
o fechamento do espaço 
destinado a casos específicos 
de pacientes que se tratam 
do coronavírus, devido a 
diminuição da demanda, mas 
em dez dias, a UTI voltou a 
registrar 100% de ocupação, 
percentual que dura até hoje. 
Outra medida aguardada é 
a retomada do atendimento 
em cirurgias eletivas, proce-
dimentos médicos que não 
são emergenciais.

A previsão sobre a estru-
tura contra a Covid-19 foi 
feita no início do mês. À 
época, o administrador, Frei 
Bartolomeu Schultz, confir-
mou que a unidade poderia 
ser fechada devido a baixa 
demanda de internações de 
casos graves. Porém, o que 
foi registrado nas últimas 
semanas é o contrário da re-
alidade do começo de agosto. 
“Existia sim uma previsão dos 
fechamentos de leitos da UTI 
Covid, porém, como tivemos 
um aumento de casos de 
pacientes necessitando de 
suporte em UTI, não vamos 
caminhar com o fechamento 
dela em 31 de agosto. Possi-
velmente, ficaremos com ela 
até 30 de setembro, mediante 
a percepção dos casos de 
novo coronavírus, vamos 
tomando as decisões com a 

Da Redação
Aparecida

O Pronto Atendimento de Aparecida; hospital da cidade segue com ocupação total de leitos de UTI Covid-19

DRS (Diretoria Regional de 
Saúde) de Taubaté”, afirmou.

Segundo o administrador, 
no começo do mês o percen-
tual de ocupação era de 50%. 
Hoje, o hospital trabalha com 
lotação máxima da UTI para 
Covid, com dez pacientes in-
ternados. “Essa ocupação se 
mantém constante, porque a 
permanência de um paciente 
na UTI Covid é maior, de 10, 
15, 20 dias, dependendo do 
grau que a doença afetou a 
pessoa”.

Ainda segundo o hospital, 
as internações de pacientes 
com casos graves vão na 
contramão do número de 
pessoas que deram entrada 
na parte clínica, para casos 
leves. Hoje, são trinta leitos 
da ala clínica e oito pacientes 
internados.

Cirurgias eletivas – O hos-
pital havia suspendido os 
atendimentos há um ano, 
quando o município voltou 
a ter um pico de casos e in-
ternações de pessoas com a 
Covid-19. Na época, a medida 
foi tomada para que a admi-
nistração hospitalar voltasse 
a atenção aos casos graves da 
pandemia.

O tempo de espera, de apro-
ximadamente 14 meses, fez 
com que o número de pacien-
tes aguardando pelas cirur-
gias saltasse de quinhentos, 
antes da suspensão, para o 
triplo atualmente. O hospital 
é referência para as 17 cida-
des da região e a demanda 
de procedimentos cirúrgicos 
é crescente a cada semana. 
“A Santa Casa está com qui-
nhentos pacientes prontos, 
aguardando somente para a 

sala cirúrgica, para cirurgias 
geral, ginecológica, de orto-
pedia, vascular e também de 
otorrino, e a gente acredita 
que deva ter pelo menos 
1,5 mil pessoas aguardando 
cirurgias pelo tempo que 
ficamos sem atender”, contou 
o administrador do hospital, 
frei Bartolomeu Schultz.

Segundo Schultz, os primei-
ros quinhentos pacientes a 
serem atendidos já aguarda-
vam pelas cirurgias e estavam 

Fotos: Arquivo Atos

Por aquecimento da economia,
Pinda adianta 13º dos servidores
Cerca de R$ 5 milhões devem ser destinados para o pagamento dos funcionários na 
administração municipal; Prefeitura espera que trabalhadores gastem com comércio local

Os servidores públicos da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba devem, na próxima 
semana, receber um adian-
tamento da primeira parcela 
do décimo terceiro salário. A 
medida foi anunciada na úl-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

tima sexta-feira (20) e ocorre 
no momento que não há mais 
restrições de circulação no 
estado. A expectativa é que o 
montante aqueça a economia 
local.

Anteriormente, o pagamen-
to da primeira parcela era 
feito no primeiro semestre. 
Do ponto de vista jurídico, o 
acerto financeiro referente à 

primeira parcela deve ser feito 
em novembro e a segunda em 
dezembro. Com o adiantamen-
to, os funcionários receberão 
o valor junto ao salário, na 
próxima terça-feira (31). “Nos-
sas decisões são pautadas em 
números e acompanhamos a 
arrecadação diariamente para 
tomar nossas decisões. Este 
ano, em virtude da pandemia, 

Foto: Bruna Silva

Uma das principais ruas do centro comercial de Pindamonhangaba, que aposta no consumo local para os valores disponibilizado pela Prefetura aos servidores; 13º antecipado

preferimos segurar um pouco 
os recursos que já estavam 
separados para esse compro-
misso e agora, com um quadro 
mais controlado e favorável, 
temos condições de quitar 
em agosto a primeira parce-
la”, ressaltou o prefeito, Isael 
Domingues (PL). “O anúncio 
vinha sendo aguardado pelos 
servidores públicos”, destacou.

Pindamonhangaba conta 
com mais de quatro mil 
funcionários em todo o 
atendimento ao público. A 
expectativa do Município 
é de que os valores sejam 
empregados no comércio 
local, fazendo com que os 
pequenos e grandes empre-
sários tenham um “alívio” 
financeiro.

com exames em dia. Eles estão 
sendo chamados para os pro-
cedimentos na Santa Casa, 
que tiveram início na última 
semana. Até o fim deste mês, 
serão realizadas pelo menos 
sessenta cirurgias. A expec-
tativa é de que sejam feitas 
oitenta intervenções por mês.

“Possivelmente vamos che-
gar a isso em setembro”, 
explicou o administrador do 
hospital.

As cirurgias são pactua-

das junto ao Estado de São 
Paulo por meio do sistema 
Cross (Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de 
Saúde), e os repasses estão 
em dia.

O hospital aparecidense 
monitora a situação de mo-
mento da pandemia para 
dar continuidade aos pro-
cedimentos. Em caso de 
novos picos da Covid-19, 
as intervenções devem ser 
novamente suspensas.

Saeg projeta 
redução da 
inadimplência 
em Guará

Com um índice de inadim-
plência entre os moradores 
em quase R$ 4 milhões, a 
Saeg (Companhia de Água, 
Esgoto e Resíduos de Gua-
ratinguetá) busca alternati-
vas para reduzir o déficit e 
garantir saúde econômica 
durante a crise. O valor foi 
acumulado durante o perío-
do de pandemia provocada 
pelo novo coronavírus.

Em Guaratinguetá, há uma 
lei municipal que assegura 
que o contribuinte não te-
nha o fornecimento de água 
cortado durante o período 
de quarentena, estabelecido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo e decretado pela 
Prefeitura, devido a pande-
mia da Covid-19.

Para evitar um grande 
número de cortes no forne-
cimento de água da popula-
ção e facilitar negociações, 
a Saeg tem aberto canais 
para renegociar as dívidas e 
os pagamentos dos débitos, 
mas o número de pessoas 
que sequer estão cumprindo 
com as negociações esta-
belecidas anteriormente já 
ultrapassa os 1,6 mil casos. 
“Estamos recebendo cobran-
ças do Tribunal de Contas, 
somos uma empresa estatal, 
empresa de economia mista 
e devemos prestar contas ao 
TCE e ao Ministério Público. 
Só de parcelamentos em 
atraso são 1.620, que dá 
essa quantia próxima a R$4 
milhões”, contou o diretor 
comercial da Companhia, 
Saluar Magni.

Ainda de acordo com o 
diretor, a inadimplência já 
existia antes da pandemia, 
mas a situação se agravou 
no ano passado e ficou ain-
da pior nos últimos meses. 
“Uma quantidade excessiva, 
que piorou na pandemia. A 
Saeg foi impedida de exercer 
o corte por falta de paga-
mento e algumas pessoas se 
aproveitaram para atrasar 
todas as suas contas. A gente 
tem pessoas que não paga-
ram suas contas desde abril 
de 2020 até agora”, concluiu.

Os parcelamentos são fei-
tos apenas presencialmente, 
na rua Almirante Barroso, nº 
188, no Centro de Guaratin-
guetá, a antiga Rua da Palha. 
A Saeg tem estudado caso a 
caso, de acordo com a reali-
dade de cada contribuinte, 
para definir o número de 
vezes que o débito pode ser 
parcelado.

Sem corte – A Saeg está 
impedida por lei municipal 
em cortar o fornecimento 
de água de contribuintes 
de Guaratinguetá durante 
o período de quarentena. O 
projeto de lei, que assegura 
o fornecimento, foi aprovado 
no ano passado e havia sido 
apresentado pelo vereador 
Pedro Sannini (PSC) em abril 
de 2020.

Da Redação
Guaratinguetá
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Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores e 
aprovações em geral. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiência 
em instalação e ma-
nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho e piscina! Estudo 
propostas! Telefone: 
(19) 99725-7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empresa de entre-
gas rápidas em áreas 
restritas a caminhões 
em SP e grande SP. 
Telefone: (11) 95143-
4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar! O 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que prococa 
a sensação de um 
sabor incrível e úni-
co. Valor: R$ 19.99 
200gr. Telefone: (12) 
98311-3434

Cruzeiro: Assistência 
em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Insta-
lação de impresso-
ras, redes sem fio e 
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Companhia é a primeira do setor se comprometer com o Science Based Target initiative no país

Iguá Saneamento assume compromisso 
para neutralizar emissões de CO2 até 2030

As alterações climáticas 
têm imposto enormes de-
safios para a sociedade, 
como escassez hídrica, chu-
vas intensas e queimadas 
em florestas. Para conter o 
avanço desses fenômenos, é 
preciso um esforço conjunto 
urgente para desacelerar o 
aquecimento global. Diante 
desse cenário, a Iguá Sane-
amento assume compro-
misso público para reduzir 

Da Redação
Piquete

suas emissões de carbono 
e acelerar a construção do 
seu plano “Carbono Neutro 
2030”, tornando-se a pri-
meira empresa do setor no 
país a se comprometer com 
a descarbonização de seu ne-
gócio, junto ao Science Based 
Target initiative (SBTi).

A iniciativa contribui para 
os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), do 
Pacto Global da ONU, mais 
especificamente o ODS 13, 
que fala sobre a redução de 
emissões e dialoga com a 

meta de limitar o aumento 
da temperatura do planeta a 
1,5°C, nas próximas décadas, 
estabelecida no Acordo de 
Paris. “A Iguá tem um com-
promisso muito forte com 
a sustentabilidade desde a 
criação da empresa, e essa 
questão é especialmente 
sensível e está atrelada à 
nossa estratégia de negócio. 
Garantir o acesso à água para 
nossos clientes é demanda 
prioritária para a companhia, 
e o agravamento dos perío-
dos de estiagem por conta do 
aquecimento global é uma 
realidade. Nesse contexto, 
o Programa Ambição pelos 
ODS foi um incentivo comple-
mentar para a Iguá alinhar 
os objetivos do SERR com 
o ODS 13”, destacou Carlos 
Brandão, presidente da Iguá 
Saneamento, durante encon-
tro dos CEOs das empresas 
participantes da 1ª Edição do 
“Ambição pelos ODS”, evento 
promovido pela Rede Brasil 
pelo Pacto Global da ONU.

A questão se tornou ainda 
mais alarmante diante do pa-
norama exposto no início do 
mês pelo Painel Intergover-
namental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC). Segundo 
novo relatório do órgão, o 
planeta está perigosamente 
próximo de um ponto em que 
o aumento das temperaturas 
irá provocar mudanças per-
manentes nos ecossistemas. 
Os cientistas reforçaram que 
para seguir na meta de 1,5°C, 

será necessário zerar as 
emissões de Gases do Efeito 
Estufa (GEE) o quanto antes, 

no máximo até 2050.
Ao assumir este compro-

misso público, a Iguá também 
acelera o “Carbono Neutro”, 
que irá nortear os projetos 
para descarbonização da em-
presa até 2030. O plano esta-
rá dividido em duas frentes: 
mitigação e compensação. 
As ações de mitigação irão 
atuar na redução das emis-
sões nas operações da Iguá, 
enquanto as iniciativas de 
compensação irão oferecer 
uma contribuição positiva, 
para equilibrar o carbono 
gerado pela companhia.

Para definir quais ações 
devem ser priorizadas na 
redução das suas emissões, 
a Iguá trabalha, desde o ano 
passado, com as informações 
obtidas dos seus inventários 
de GEE, os principais respon-
sáveis pelo aquecimento do 
planeta. A maior parte das 
emissões da empresa está 
diretamente relacionada 
ao tratamento de efluentes, 
que em 2020 representou 
71% das emissões da Iguá. 
No gráfico é possível ver a 

EDITAL - Procedimento de Usucapião 
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas 
pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei 9514/97. 
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele 
conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de 
Imóveis se está processando o Procedimento de Usucapião 
Extrajudicial. Faz saber que o MUNICÍPIO DE PIQUETE, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
n. 47.563.325/0001-46, com sede na Praça Dom Pedro I, n. 88, 
Vila Celeste – Piquete/SP, CEP: 12.620-000, apresenta junto a 
este Oficial de Registro de Imóveis, a documentação necessária, 
protocolada sob o número 128.586, em 18 de agosto de 2021, 
visando o reconhecimento da USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
conforme art.1.238 e 1.242 do Código Civil Brasileiro, referente 
ao imóvel situado na cidade de Piquete/SP na Vila São José, de 
frente a Praça José Vieira Soares, com área total de 956,09m² e 
perímetro de 129,62m, existe no referido terreno uma construção 
sob número 81, com área construída de 706,40m², com Inscrição 
Municipal n. 0204152 – Mercado Municipal, Por se encontrarem 
na posse mansa e pacífica do referido bem a mais de 15 (quinze) 
anos; justificando assim a expedição do presente EDITAL, para 
NOTIFICAR dessa pretensão terceiros eventuais interessados 
no que está a se pedir a este Oficial, como acima noticiado, 
podendo, se quiserem, apresentar impugnação ao que está o 
requerente a desejar, o que deverá ser feito diretamente junto 
a esta Serventia, durante o horário das 09h00min às 16h00min 
horas, de segunda a sexta feira, no endereço Rua Erendy 
Novaes Ferreira, n. 126, Centro – Lorena/SP, dentro do prazo de 
quinze (15) dias corridos, a contar da publicação deste Edital, 
interpretando o silêncio dos notificados como concordância com 
o reconhecimento da usucapião aqui reportada, à vista do que 
reza o § 2º, do art. 216-A, da Lei 6.015/73. 

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA
Escrevente Autorizada

EDITAL - Procedimento de Usucapião 
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas 
pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei 9514/97. 
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele 
conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de 
Imóveis se está processando o Procedimento de Usucapião 
Extrajudicial. Faz saber que o MUNICÍPIO DE PIQUETE, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
n. 47.563.325/0001-46, com sede na Praça Dom Pedro I, n. 88, 
Vila Celeste – Piquete/SP, CEP: 12.620-000, apresenta junto a 
este Oficial de Registro de Imóveis, a documentação necessária, 
protocolada sob o número 128.587, em 18 de agosto de 2021, 
visando o reconhecimento da USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
conforme art.1.238 e 1.242 do Código Civil Brasileiro, referente 
ao imóvel situado na cidade de Piquete/SP no Parque Miguel de 
frente para a Praça Pio XII, com área de 176,44m² e perímetro 
de 55,09m, existindo no referido terreno um construção sob n. 
11 – Cemitério Municipal, Por se encontrarem na posse mansa e 
pacífica do referido bem a mais de 15 (quinze) anos; justificando 
assim a expedição do presente EDITAL, para NOTIFICAR dessa 
pretensão terceiros eventuais interessados no que está a se pedir 
a este Oficial, como acima noticiado, podendo, se quiserem, 
apresentar impugnação ao que está o requerente a desejar, o 
que deverá ser feito diretamente junto a esta Serventia, durante 
o horário das 09h00min às 16h00min horas, de segunda a sexta 
feira, no endereço Rua Erendy Novaes Ferreira, n. 126, Centro – 
Lorena/SP, dentro do prazo de quinze (15) dias corridos, a contar 
da publicação deste Edital, interpretando o silêncio dos notificados 
como concordância com o reconhecimento da usucapião aqui 
reportada, à vista do que reza o § 2º, do art. 216-A, da Lei 6.015/73. 

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA
Escrevente Autorizada

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 PROC. Nº 202/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de material gráfico para 
diversas secretarias, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA EPP CNPJ: 00.158.540/0001-06
VENCEDORA DOS ITENS:21,25
VALOR TOTAL: R$ 6.318,00 (seis mil, trezentos e dezoito reais)
CONTRATADA: RAFAELA CORREIA DANTAS COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI 
ME CNPJ: 31.970.414/0001-77
VENCEDORA DOS ITENS:33,86,90,91,92,93,94,95,96,103,104,105
VALOR TOTAL: R$ 47.405,00(quarenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais)
CONTRATADA: PUCCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA ME
CNPJ: 01.685.714/0001-43
VENCEDORA DOS ITENS: 1,7,19,29,34,35,43,50,55,57,58,70,74,75,79,87,88,89,108,1
09,110, 111,112,113
VALOR TOTAL: R$ 150.923,50 (cento e cinquenta mil, novecentos vinte e três reais e 
cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2021 PROC. Nº 225/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de máquina de lavar e secar para atender as necessidades das creches 
da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste 
contrato e no Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente 
de transcrição.
CONTRATADA: RGA SISTEMAS ELÉTRICOS, AUTOMAÇÃO E AR CONDICIONADO 
LTDA CNPJ: 21.724.639/0001-90
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 40.590,00 (quarenta mil, quinhentos e noventa reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 PROC. Nº 216/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de 
engenharia, para obra de infraestrutura – pavimentação em vias públicas urbanas da Vila 
Santa Maria, pavimentação em trecho da Rua Olavo Bilac, Vila Zélia e recapeamento 
asfáltico da Av. São Tomaz, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA CNPJ: 03.545.228/0001-55
VALOR TOTAL: R$ 498.633,06 (quatrocentos noventa e oito mil, seiscentos trinta e três 
reais e seis centavos)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 23/2021 – PROC. Nº 236/21

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento do Pregão Presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Federal 8666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material de alvenaria para conserto 
e manutenção dos próprios públicos do município pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com a emissão da respectiva Ata de Registro de Preço, conforme abaixo:
EMPRESA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME
CNPJ: 54.249.529/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS: 01 a 06,19 a 24,35 a 42, 67,68,81 a 84,95,96,103,104,115,116,127 
a 132,139,140,147 a 154,159,160,165 a 170,177 a 180, 189 a 192, 205,206,213,214, 221 
a 224, 241,242,251,252,279 a 284,291 a 294,317,318,323 a 326
VALOR TOTAL: R$ 290.685,85 (duzentos e noventa mil, seiscentos oitenta e cinco reais, 
oitenta e cinco centavos)
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 27,28,55 a 62, 77,78,99,100,107 a 114,117,118,145,146,181 
a 188, 203,204,207,208,215,216,227,228,245,246,269 a 272,287 a 300
VALOR TOTAL: R$ 310.322,00(trezentos e dez mil, trezentos vinte e dois reais)
EMPRESA: GGV COMERCIAL EIRELI CNPJ: 35.236.131/0001-57
VENCEDORA DOS ITENS: 17,18,25,26,29,30,43 a 52,65,66,69,70,85 a 92,97,98,119 a 
122, 133, 134,161 a 164,217 a 220,229,230,267,268,285,286,297,298,321,322
VALOR TOTAL: R$ 241.651,58(duzentos quarenta e um mil, seiscentos cinquenta e um 
reais, cinquenta e oito centavos)
EMPRESA: ENEK CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNPJ: 07.860.040/0001-52
VENCEDORA DOS ITENS: 13,14,135,136,231 a 236
VALOR TOTAL: R$ 442.684,00(quatrocentos quarenta e dois mil, seiscentos oitenta e 
quatro reais)
EMPRESA: HERMANO M. PERRONI EPP CNPJ: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 31,32,73,74,101,102,123 a 126,175,176,225,226,237,238,24
3,244, 249,250 253,254,259 a 262,275,276,295,296,301 a 306,311,312,319,320
VALOR TOTAL: R$ 563.426,00(quinhentos sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e 
seis reais)
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 7 a 12,15,16,33,34,53,54,63,64,71,72,75,76,79,80,93,94,105
,106, 137,138,141 a 144,155 a 158,171 a 174,193 a 202,209 a 212,239,240,247,248,255 
a 258,263 a 266,273,274,277,278,289,290,307 a 310,313 a 316
VALOR TOTAL: R$ 974.227,00(novecentos setenta e quatro mil, duzentos vinte e sete reais)
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 248/2021-SUP; 
5171/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau (armação e lentes) para munícipes determinados, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: GOLD CNF COM. DE JOIAS LTDA EPP CNPJ Nº: 12.065.396/0001-34
CONTRATADA: VANESSA C. C. DE LIMA EIRELI ME CNPJ Nº: 25.225.602/0001-78
CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA
CNPJ Nº: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 286/2021-SUP; 
6075/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau (armação e lentes) para munícipe determinado, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA CNPJ Nº: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021

composição de ofensores nas 
emissões da empresa (consi-
derando todos os gases).

 Dentro de seu plano estra-
tégico de Sustentabilidade 
(SERR), que tem papel trans-
versal na definição de metas 
e compromissos da empresa, 
orientando a entrega de 
resultados, a Iguá já passou 
a adotar algumas medidas 
para reduzir sua pegada 
ambiental, abolindo o uso 
de combustíveis fósseis para 
frotas leves, buscando a efici-
ência no consumo de energia 
de equipamentos e o uso de 
53,4% de energia renovável 
em suas concessionárias. 
Com a chegada do Carbono 
Neutro, novas iniciativas vão 
ser adicionadas para reforçar 
a estratégia de descarboniza-
ção da empresa.

“Esperamos uma redução 
das emissões já no curto 
prazo, reflexo das ações que 
a Iguá implementou. Os gran-
des resultados devem apare-
cer no médio e longo prazo, a 
partir dos investimentos que 
a companhia vem realizando 
nessa frente. As iniciativas 
têm impacto fundamental 
para o meio ambiente, mas 
vão além. No longo prazo, 
esperamos também resulta-
dos econômico-financeiros, 
traduzindo isso em criação 
de valor transversal para a 
companhia”, finalizou Bran-
dão.

Sobre a Iguá Saneamento: 
A Iguá é uma companhia de 
saneamento controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões 
e de parcerias público-pri-
vadas. Uma das principais 
operadoras privadas do se-
tor no país, atualmente está 
presente em 38 municípios 
de seis estados brasileiros – 
Alagoas, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – por meio 
de 19 operações que benefi-
ciam cerca de 7,2 milhões de 
pessoas. A Iguá possui quatro 
pilares essenciais que orien-
tam a realização das ações 
socioambientais em todas as 
suas unidades operacionais, 
constituindo o planejamento 
estratégico SERR – Segurança 
hídrica; Eficiência na produ-
ção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e 
tratamento de esgoto; e Res-
peito às pessoas. Em 2020, a 
Iguá aderiu à Rede Brasil do 
Pacto Global (iniciativa das 
Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção. A com-
panhia foi eleita, em 2020, 
pela consultoria Great Place 
to Work (GPTW), pelo quarto 
ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar. 
Atualmente, emprega cerca 
de 1,5 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
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