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Viaturas da Polícia Militar, em batalhão no Centro de Cruzeiro; cidade registra final de semana violento e segue como destaque negativo no ranking regional da criminalidade

Cruzeiro registra final de semana 
violento e segue com alta de mortes
Menor morto e jovem baleado em intervalo de uma hora; Polícia Civil tenta identificar atiradores

Terceira cidade mais vio-
lenta da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) em 
2021, Cruzeiro registra um 
início de novembro sangren-
to. Além do assassinato de um 
adolescente, outro morador 
foi vítima de tentativa de 
homicídio no último final de 
semana.

Internado na Santa Casa 
de Cruzeiro desde o fim da 
noite do último sábado (6) 
após ser baleado no peito, 
o adolescente Marcos Paulo 
Marins, que tinha 17 anos, 
morreu no hospital na tarde 
do último domingo (7).

De acordo com a secreta-
ria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, a vítima 
revelou à equipe do Corpo 
de Bombeiros, durante o 
resgate, que caminhava pela 
avenida Prefeito Francisco 
Prestes Maia, no bairro Vila 
Canevari, e foi surpreendida 
por três homens por volta 
das 23h, quando um deles o 
atingiu com um disparo de 
arma de fogo. 

A morte do adolescente, 
que morava no bairro Vila 
dos Comerciários, causou 
comoção nas redes sociais, 
onde amigos e familiares 
prestaram diversas home-
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nagens até a tarde desta se-
gunda-feira (8). O assassinato 
foi o primeiro registrado no 
município em novembro. 

Cerca de uma hora antes 
de Marcos Paulo ser baleado, 
no último sábado, um jovem 
de 21 anos foi vítima de uma 
tentativa de homicídio no 
bairro Vila Batista. Segundo 

o boletim de ocorrência, o ra-
paz estava num trecho da rua 
Euclides Cavalheiro, quando 
dois criminosos de bicicleta 
se aproximaram. Na sequ-
ência, a dupla sacou armas 
de fogo e efetuou diversos 
disparos na direção jovem, 
que conseguiu correr, mas 
foi atingido numa das pernas 

e nas nádegas. Socorrido por 
moradores da região, o jovem 
foi encaminhado à Santa de 
Cruzeiro, onde foi submetido 
a uma cirurgia e permanece 
internado em estado estável. 

A Polícia Civil de Cruzeiro 
mantém diligências para 
tentar identificar os autores 
dos crimes. A corporação 

investiga também se os casos 
possuem alguma relação. 

Medo – Segundo dados 
da Secretaria de Segurança 
Pública, Cruzeiro contabili-
zou 27 vítimas de homicídio 
doloso (quando existe a 
intenção de matar) entre 
janeiro e setembro de 2021. 
O montante é 17% superior 
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ao registrado no mesmo 
período do ano passado, 
quando 23 moradores fo-
ram mortos.  

Terceira cidade mais violen-
ta da região até o momento, 
Cruzeiro fica atrás em núme-
ros de vítimas de assassinato 
de São José dos Campos (37) 
e de Taubaté (36).

Ubatuba autoriza ligação de água para o Bela Vista
Ação anunciada pela Prefeitura beneficia 99 famílias que aguardavam liberação há mais de uma década

Ubatuba autorizou, no últi-
mo dia 28, a ligação de água 
nas residências do bairro 
Bela Vista. Ao menos 99 fa-
mílias da região devem ser 
beneficiadas com a medida.

O primeiro a receber o 
documento em mãos, de for-
ma simbólica, foi o morador 
José de Souza, na cerimônia 
que ocorreu na Emei (Escola 
Municipal de Educação Infan-
til) Professor Joaquim Luís 
Barbosa. A ligação do direito 
comum e acesso à água era 
aguardada pela população 
local há mais de uma década. 
“Água é vida e precisamos 
dela”, enfatizou o presidente 
da Associação de Moradores, 
César da Silva.

A expectativa da secretaria 
de Habitação é solucionar o 
problema crônico do sanea-
mento básico de Ubatuba. A 
pasta garante ainda o anda-
mento do programa de regu-
larização para a viabilização 
não somente de água, mas 
também dos títulos para que 
todos tenham o documento 
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de suas residências. 
A Sabesp (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) reconheceu 
o empenho social para que 
o atendimento fosse viabi-
lizado. A companhia deve 
disponibilizar um posto de 
assistência aos moradores 
na região para que não seja 
necessário o deslocamento 
ao Centro.

Evento para entrega das autorizações da ligação de água para os moradores do bairro Bela Vista, na Emei Professor Joaquim Luiz Barbosa

Fotos: Divulgação PMU
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Cruzeiro dá início ao processo de demolição 
de casas em área ambiemtal no Batedor
Medida judicial atende a pedido de 1997; imóveis estão em área de preservação e famílias têm futuro incerto

Em 2016, famílias já mostravam escritura para comprovar a presença no Batedor há quase cem anos; desocupação teve início nesta quinta-feira

Acatando uma decisão 
judicial, a Prefeitura de 
Cruzeiro iniciou na última 
quarta-feira (3) a demolição 
de moradias irregulares 
no bairro do Batedor. Para 
auxiliar as quase cinquenta 
famílias que moram no lo-
cal há décadas, o Executivo 
implantou um programa 
assistencial que contribui 
financeiramente para que 
elas aluguem imóveis em 
outros pontos da cidade.

Em nota oficial, o gover-
no Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) explicou que a Justiça 
determinou em 2019 que os 
moradores desocupassem a 
APP (Área de Preservação 
Permanente) do Batedor, 
possibilitando a demolição 
das casas.

Apesar da retirada das 
famílias, o cronograma de 
derrubada dos imóveis foi 
suspenso no início do ano 
passado devido à pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19).

De acordo com o MPSP 
(Ministério Público do Esta-
do de São Paulo), a retirada 
das famílias atende a um 
pedido feito pelo Município 
em 1997, época em que era 
administrado pelo então pre-
feito Fábio Antônio Guima-
rães. Na ocasião, o Executivo 
denunciou que invasores 
estavam promovendo quei-
madas e o desmatamento 
da APP, o que prejudicava 
o processo de captação de 
água no trecho para abaste-
cimento da cidade.

Após mais de uma década 
de investigação, a Promo-
toria de Justiça de Cruzeiro 
moveu uma ação judicial em 
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2009 cobrando a desocupa-
ção do local.

Até o início da tarde desta 
quinta-feira (4), servidores 
municipais já haviam de-
molido seis casas. As outras 
mais de quarenta moradias 
devem ser desocupadas e 
destruídas até o fim deste 
ano.

Segundo a Prefeitura, as 
famílias do Batedor estão 
sendo convidadas a aderir 
ao programa municipal 
“Aluguel Social”, que garante 
mensalmente R$ 600 para 
a locação de imóveis em 
outros bairros.

Em nota, o Executivo en-
fatizou que “a decisão pela 
desocupação é da Justiça e 
não da Prefeitura. À adminis-
tração cabe apenas cumprir 
a determinação judicial e 
procurar meios para mini-
mizar os impactos sociais 
dessas famílias, o que tem 
sido feito incansavelmente 
ao longo dos últimos anos 
(trecho do documento)”.

Após concluir a demolição 
dos imóveis, a atual gestão 
municipal deverá providen-
ciar o reflorestamento da 
APP, buscando recuperar os 
danos ambientais causados 
pelas construções irregu-
lares.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cruzeiro o número de mo-
radores que já solicitaram o 
Aluguel Social e deixaram o 
Batedor, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Histórico – A reportagem 
o Jornal Atos segue desde 
2015 acompanhando o caso. 
Naquele ano, a Prefeitura 
havia conseguido novo prazo 
para encontrar uma situação 
para as famílias. Há casos de 
moradores que nasceram no 
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bairro e até mesmo escritu-
ras apresentadas com mais 
de cem anos de registro.

Em 2020, ao noticiar a 
decisão judicial para a de-
socupação, o Jornal Atos 
ouviu moradores, como uma 
feirante, que preferiu não se 
identificar, mas que contou 
a falta de atendimento e 

explicações sobre o caso. 
“Estamos muito preocupados 
porque sempre ouvimos os 
boatos dessa desocupação, 
mas nunca havia chegado 
nenhum documento como 
agora. Eu sou feirante, meu 
pai é pedreiro e faz uns bi-
cos, e nós dois e meu irmão 
não temos para onde ir”.

Até o início da década de 
1960, a conhecida Fazenda 
do Batedor era considerada 
uma das mais produtivas do 
município, local onde eram 
produzidos leite, café, milho 
e derivados.

Em 1962, alegando a ne-
cessidade de preservação 
manancial de água do Rio 

Batedor, o então prefeito 
Avelino Júnior decretou a 
desapropriação dos novecen-
tos hectares e determinou a 
imediata desocupação.

Ao longo dos anos, a ocu-
pação do local começou a se 
tornar desordenada, levando 
ao processo de reintegração 
de posse.

Santa Casa de Aparecida prepara 
fechamento de leitos de UTI Covid

A Santa Casa de Aparecida 
registra número baixo de 
pacientes internados nas alas 
de enfermaria e UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para pa-
cientes com sintomas ou diag-
nosticados com a Covid-19. De 
acordo com a administração 
do hospital, a baixa ocupação 
permite que o hospital feche, 
em novembro, boa parte dos 
leitos dos dois setores.

Diferente de 4 de agosto, 
quando o administrador Frei 
Bartolomeu Schulz acenou 
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com a possibilidade de fechar 
leitos de UTI e a Santa Casa 
precisou manter as vagas 
abertas devido aumento do 
número de internados, dessa 
vez o fechamento passou pelo 
aval da DRS (Diretoria Regio-
nal de Saúde). Na UTI, cerca de 
60% dos leitos atuais devem 
ser fechados.

“Percebemos uma queda 
significativa, tanto no número 
de procura por atendimento 
como no número de inter-
nações. Podemos dizer que 
tivemos uma queda de 60% 
na procura e nos atendimen-
tos nesse período de três 
semanas”, explicou Schultz, 

ao responder sobre a baixa 
necessidade de internação no 
hospital.

De acordo com o adminis-
trador, a DRS não autorizou 
o fechamento total da Ala 
Covid-19 pois a Santa Casa é, 
além de Aparecida, referência 
para Potim e Roseira. “Nossa 
conversa com a DRS é de 
não fechar totalmente, mas 
diminuir leitos, podendo ficar 
em novembro com entre três 
a quatro leitos de internação. 
Como a procura diminuiu bas-
tante, nós entendemos que é 
possível dar conta da demanda. 
Caso tenha mais pessoas, nós 
recorremos a Cross (Central de 

Centro de Enfrentamento à Covid-19 de Aparecida; cidade anuncia fechamento de leitos para novembro

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Regulação de Oferta de Servi-
ços de Saúde), haja vista que 
temos hospitais em Taubaté, 
Guará e Lorena com vagas 
disponíveis para UTI Covid”.

Dos 22 leitos atuais de enfer-
maria, o hospital deve manter 
sete exclusivos para pacien-
tes com Covid-19. Segundo 
Schultz, os leitos serão desti-
nados a pacientes de cirurgias 
eletivas e outras naturezas. 
Hoje, a Santa Casa tem apenas 
um paciente internado na en-
fermaria e dois na UTI covid.

O hospital vai manter todos 
os 10 leitos de UTI e 22 de 
enfermaria abertos até 31 de 
outubro.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 55/21 - PROCESSO 386/21 SUP – 8255/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: aquisição de pisos, para atender as necessidades da Secretaria de Educação.
CONTRATADA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME
CNPJ: 54.249.529/0001-72
VALOR TOTAL: R$ 9.075,00 (nove mil, setenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta dias)
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021

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 410/2021-SUP; 
8687/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DE DIAGNÓSTICOS ANDRADE LTDA EPP
CNPJ: 07.185.057/0001-51
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 388/2021SUP; 
5430/2021GPRO, com fundamento no art. 25, I, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na aquisição de placas de CPU, placas de potência e bolachões, para atender as 
necessidades da Secretaria de Trânsito.
CONTRATADA: CONTRANSIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ/MF Nº: 00.390.052/0001-11
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 388/21 SUP – 5430/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de placas de CPU, placas de potência e bolachões, para atender as
necessidades da Secretaria de Trânsito, nas condições estabelecidas neste contrato e na
proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: CONTRANSIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 00.390.052/0001-11
VALOR TOTAL: R$ 40.740,00 (quarenta mil e setecentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021, PROCESSO Nº 269/2021

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE 
CONTRATO – EMPRESA CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP do processo acima 
referido, onde lê-se: “duzentos e oitenta e sete mil”, leia-se “duzentos e oitenta e seis mil”.
O restante permanece inalterado.

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 386/2021-SUP; 
8255/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de pisos, para atender as necessidades da Secretaria de Educação.
CONTRATADA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME
CNPJ: 54.249.529/0001-72
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021

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 396/2021-SUP; 
8070/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de certificado digital tipo e-CPF A3, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AUTÔNOMOS E LIBERAIS DE
LORENA CNPJ: 45.218.757/0001-94
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021

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 409/2021-SUP; 
8994/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipes 
determinados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M.B.A. RIBEIRO OTICA LTDA
CNPJ: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021

 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 - CARTA CONVITE Nº 01/2021 
  
A Câmara Municipal de Canas torna público aos interessados a realização da Carta Convite nº 
01/2021. 
Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro. 
Edital Disponível: Na Secretaria da Câmara ou site www.camaracanas.sp.gov.br 
Endereço: Rua Nossa Senhora Auxiliadora 500, centro, cep: 12615-000, Canas/SP 
Abertura das Propostas: 25/11/2021 – 10:00 horas 
Data: 11 de novembro de 2021 
Servidor designado para Licitação: Luiz Fernando Coelho de Abreu 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DE GUARATINGUETÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados todos os associados do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Guaratinguetá, para reunirem-se em 
AGO, a ser realizada no dia 24 de Novembro de 2021, às 08:00h 
(Oito horas), em primeira convocação ou às 09:00h (nove horas), 
em segunda convocação, na sede da entidade, localizada à Rua 
Domingos Rodrigues Alves, no 441, Centro, Guaratinguetá/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: AGO: - I)- 
Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 
II)- Deliberar sobre a Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2022, III)- Parecer do Conselho Fiscal.  
De acordo com as normas estatutárias.
Guaratinguetá/SP 09 de Novembro de 2021. 

Ana de Sousa Guerra Gomes
Presidente

Acidentes com mortes são 
destaques de levantamento 
sobre primeiro feriadão pós 
reabertura da quarentena

O feriado prolongado de 
Nossa Senhora Aparecida, 
na última terça-feira (12), 
marcou a primeira grande 
data turística em meio à 
reabertura de atividades 
com público no período de 
pandemia da Covid-19. Um 
levantamento divulgado 
pela concessionária CCR, 
no fim da tarde da última 
quarta-feira (13), revelou 
que quatro romeiros morre-
ram atropelados na rodovia 
Presidente Dutra rumo a 
Aparecida. O acidente mais 
grave ocorreu no trecho 
de Pindamonhangaba, viti-
mando um ciclista e ferindo 
outros quatro.

De acordo com dados da 
CCR, foram registrados 144 
acidentes e oito mortes, 
sendo quatro de peregrinos, 
entre as últimas sexta-feira 
(9) e terça-feira (12) na Via 
Dutra, principal ligação 
entre São Paulo e Rio de 
Janeiro. Os incidentes tam-
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bém deixaram 59 pessoas 
feridas. 

Em um comparativo com 
o mesmo período do ano 
passado, o número de ví-
timas fatais cresceu 300% 
em 2021, saltando de dois 
(um romeiro) para oito 
casos. Entretanto, é ne-
cessário destacar que em 
2020 houve uma redução 
considerável na circulação 
de peregrinos pela Via Du-
tra já que não foram rea-
lizadas missas presenciais 
no Santuário Nacional de 
Aparecida devido às medi-
das de restrição motivadas 
pela pandemia da Covid-19. 
Segundo a CCR, entre os 
dias 1 e 13 de outubro de 
2021 foram contabilizados 
32.242 romeiros a pé ou de 
bicicletas pela Via Dutra. O 
montante é 94% superior 
ao da mesma época do ano 
passado, que foi de 17.178 
peregrinos. 

O acidente mais marcante 
do feriado prolongado de 
Nossa Senhora Aparecida 
2021 foi registrado na 
manhã do último domingo 

(10), no trecho de Pinda-
monhangaba. Um grupo 
de cinco ciclistas pedalava 
por um canteiro da pis-
ta sentido Rio de Janeiro 
por volta das 9h, quando 
foi atingido por um carro. 
Arremessado pelo veículo, 
um homem, que não teve 
a idade divulgada, morreu 
após sofrer traumatismo 
craniano. Outro ciclista foi 
encaminhado ao Hospital 
Regional de Taubaté com 
uma fratura na perna. As 
outras três vítimas tiveram 
ferimentos leves.

A motorista envolvida no 
incidente foi encaminha-
da à Delegacia de Pinda-
monhangaba para prestar 
depoimento. Liberada na 
sequência, ela permanecerá 
em liberdade enquanto o 
caso é investigado. 

Outra vítima fatal da ma-
nhã do último domingo foi 
um homem de 40 anos, 
que morreu esmagado por 
uma carreta no trecho de 
Caçapava. O romeiro dormia 
embaixo do veículo no esta-
cionamento de um posto de 

combustíveis para se abri-
gar da chuva. Sem perceber 
a presença do peregrino, o 
motorista ligou a carreta 
e avançou, passando por 
cima dele. 

Os outros dois óbitos de 
fiéis de Nossa Senhora Apa-
recida aconteceram na noite 
do último sábado (9). O pri-
meiro ocorreu por volta das 
22h, quando um romeiro 
de 47 anos, que era policial 
militar, foi atropelado por 
um carro no trecho de São 
José dos Campos, na pista 
sentido Rio de Janeiro. O 
idoso que dirigia o veículo 
foi encaminhado ao Pronto 
Socorro de São José com 
ferimentos leves.

O outro caso vitimou uma 
mulher de 35 anos que ca-
minhava pelo acostamento 
da Via Dutra no trecho de 
Caçapava.

Ela e a prima, que teve 
ferimentos leves, foram 
atingidas pelo motorista 
de um carro, que fugiu 
sem prestar socorro. A PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) 
tenta identificar o condutor.
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Com a chegada do final do 
ano, o comércio das cidades 
da região começa a se prepa-
rar para as compras da Black 
Friday, Natal e Réveillon. Neste 
ano, um desafio especial, o pla-
nejamento para as primeiras 
grandes datas pós reabertura 
da economia, atingida pela 
crise da pandemia da Covid-19. 
Para alavancar as vendas, em 
Cruzeiro, Pindamonhangaba e 
Guaratinguetá o setor fará sor-
teio de prêmios como motos, 
notebooks, televisores, Iphones 
e vale-compras.

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Movimentação na rua Dr. Rodrigues de Azevedo, principal do centro comercial de Lorena; cidades tentam aquecer vendas no fim de ano

Foto: Rafaela Lourenço

Comércio varejista se prepara para fim de ano 
e espera recuperação com fim de restrições
Associações comerciais preparam sorteio; Lorena aposta em parceria entre setor com o poder público

Com avanço da vacinação e 
liberação das restrições impos-
tas pelo Governo do Estado de 
São Paulo para evitar a prolife-
ração da Covid-19, a ACC (Asso-
ciação Comercial de Cruzeiro), 
Acip (Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhan-
gaba) e a Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá) estão preparan-
do uma programação especial.

Em Guaratinguetá, a Aceg 
pretende montar um espaço 
na praça Conselheiro Rodri-
gues Alves que terá área de 
alimentação com restaurantes 
e lanchonetes, além de shows 
e a volta da casinha do Papai 
Noel, que no ano passado não 

pôde ser montada devido à 
pandemia. “Nós já estamos 
preparando o Natal juntamente 
com a Prefeitura de Guaratin-
guetá, então teremos concurso 
de loja mais decorada, teremos 
uma mega ação de sorteio de 
uma moto, notebook, televiso-
res e vários vale-compras. Além 
disso, iremos ter um show de 
encerramento do Natal, no dia 
27 de dezembro”, informou o 
presidente da Aceg, Guilherme 
Schindler Gigli.

Outra novidade será o Pa-
pai Noel itinerante que vai 
percorrer bairros da cidade. 
Para Gigli, a expectativa é que 
a data gere um grande fluxo 
de pessoas no comércio de 

Guaratinguetá. “A expectativa 
é boa, pois no ano passado nós 
não tivemos nem Papai Noel, 
então foi um Natal bem triste e 
melancólico. Neste ano a gente 
espera que a vacinação esteja 
concluída para que a gente 
faça um grande Natal (...) e que 
a gente possa vender 10% a 
mais do que a gente vendeu 

em 2020”. 
Em Pindamonhangaba, a 

Acip está preparando a che-
gada do Papai Noel na cidade 
e também fará um sorteio de 
uma moto zero quilômetro 
no dia 22 de dezembro. Para 
participar o consumidor deve 
comprar um valor mínimo de 
R$40 nas lojas associadas e 
participantes da promoção. 
Para a presidente da Asso-
ciação, Ana Cristina Pucci de 
Souza, o setor deve gerar novos 
empregos para o final do ano. 
“A gente tem uma expectativa 
positiva de crescimento, já que 
as pessoas voltaram às ruas, 
claro que com cautela, mas 
quando as pessoas voltam às 
ruas, então com certeza elas 
voltam a gastar, os empregos 
começam a melhorar, as fá-
bricas voltaram a contratar, 
então a gente já vê aumento 
de empregos na cidade”.

Ainda de acordo com Ana 
Cristina, as vendas do comércio 
terão um aumento de 3% a 
4% durante o mês de outubro. 
“Pindamonhangaba é uma ci-
dade privilegiada, onde mesmo 
na pandemia, foram abertas 
muitas lojas. Claro que tivemos 
fechamentos, mas tivemos 
muitas aberturas e isso ajudou 
bastante a gente não perder 
empregos da cidade”, finalizou.

Em Cruzeiro, a ACC também 
fará sorteios de valecompras, 
uma moto, duas televisões de 
quarenta e duas polegadas, 
dois Iphones XR, além de vários 
prêmios em dinheiro. Além 
disso, a entidade traz uma no-
vidade, pois neste ano, os ven-
dedores dos estabelecimentos 
sorteados serão contemplados 
com premiações também em 
dinheiro. De acordo com o pre-
sidente da ACC, Newton Fabio 

da Rocha, as contratações para 
o setor devem ficar acima dos 
5%. “Acreditamos que com o 
avanço da vacinação local e 
regional, a economia tende a 
retomar e com isso os lojistas 
estão confiantes e já iniciaram 
contratações temporárias com 
possibilidades de efetivação, 
inclusive”.

Rocha destacou que os co-
merciantes da cidade estão 
bem animados. “Olhando o 
cenário geral econômico do 
país e os desafios que todos 
ainda enfrentam por causa da 
pandemia, o comércio local 
está bem otimista, e estimamos 
um crescimento para este 
ano, uma retomada acima dos 
10% comparados ao ano de 
2020 (...). Precisamos que o 
consumidor recupere o quanto 
antes essa confiança para que o 
consumo volte ao normal. Isso 
é o que desejamos para nossos 
associados em Cruzeiro, e claro, 
para todas as demais cidades 
também”, finalizou.

A Acial (Associação Comer-
cial, Industrial, Autônomos 
e Liberais) e a Prefeitura de 
Lorena debatem as ações para 
o planejamento do final de ano. 
Um grupo de comerciantes se 
reuniu com o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) e o presidente 
da Associação, Ulisses Fucuda, 
que também ocupa a secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação da cidade.

A expectativa é para uma 
campanha de incentivo às ven-
das para retomar o crescimen-
to no setor. A iniciativa, que 
receberá o nome “Amo Lorena, 
Compro Aqui”, deve oferecer 
ações culturais e recreativas 
em parceria com a Prefeitura, 
durante o próximo ano.


