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Lorena amplia campanha de vacinação 
da Covid para todas as unidades de Saúde
Com cerca de oito mil faltosos da segunda dose, medida de descentralização distribui imunizantes aos bairros

Foto: Gabriel Mota

UBS do bairro da Cruz, que também segue com as aplicações contra a doença; campanha descentralizada

Gabriel Mota 
Lorena 

Após nova determinação 
da Prefeitura, a campanha 
de vacinação contra a Co-
vid-19 passou a ser realizada 
nas unidades de Saúde do 
município. A nova medida 
teve início nesta segunda-
-feira (13) e busca ampliar 
a adesão dos moradores. 
Aproximadamente oito mil 
pessoas não retornaram 
para a segunda dose.

O atendimento, que era 
feito diariamente no Sin-
dicato dos Metalúrgicos, 
foi descentralizado com a 
distribuição das doses para 
todas as unidades de saúde 
da cidade, incluindo as da 
zona rural, de segunda à 
sexta-feira. Aos sábados, a 
campanha retornará ao sa-
lão do Sindicato, na rua Odila 
Rodrigues, 137, no Centro. 

Inicialmente, a secretaria 

de Saúde havia informado 
que as aplicações seriam 
feitas entre 7h e 15h30, mas 
ao finalizar o primeiro dia de 
atendimentos, por questões 
logísticas, optou-se por de-
finir o início da campanha 
para 7h30 nas unidades. 

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, o município 
registrou no último balanço, 
feito ao final da última sema-
na, cerca de 7,8 mil faltosos 
em relação à segunda dose, 
ou seja, pessoas que não 
completaram o esquema 
vacinal. Um grupo que se 
destaca negativamente é o 
de adolescentes, já que cerca 
da metade não retornou aos 
postos de vacinação para 
receber a segunda dose do 
imunizante. “A gente acredi-
ta que um dos motivos pelo 
qual não conseguimos aten-
der essa população seja o ho-
rário e o local de aplicação. 
Então estamos ampliando 

justamente para buscar esse 
faltoso” justificou a gerente 
de Vigilância Epidemiológi-
ca, Helen Colino.

A secretaria de Saúde não 
descarta novas alterações 
na campanha. Durante a 
semana, serão analisados os 
aspectos positivos e negati-
vos do novo formato. Helen 
afirmou ainda que “é pos-
sível que tenham horários 
diferenciados no período 
da noite ou a extensão desse 
horário no mês de janeiro, 
dependendo dos resultados 
desta primeira semana”.

Os moradores podem pro-
curar pelo serviço na unida-
de de saúde mais próxima 
apresentando um documen-
to com foto, CPF e o cartão 
de vacinação para os casos 
de segunda ou terceira dose. 
Mais informações e agenda-
mentos para atendimento 
domiciliar pelo telefone (12) 
3159-3300.

Redução de roubos 
rende a Cruzeiro 
prêmiode R$ 400 mil

Superando mais de seiscen-
tas concorrentes, a Prefeitura 
de Cruzeiro foi premiada pelo 
Governo do Estado na última 
semana por promover ações 
que contribuíram para a re-
dução de roubos na cidade. 
A conquista deve render um 
recurso de R$ 400 mil para 
obras de infraestrutura. 

Organizado pela secretaria 

estadual de Desenvolvimento 
Regional, o prêmio “Parcerias 
Municipais 2021” contou 
com a participação de 621 
cidades inscritas em janeiro 
na competição. Ao longo do 
ano, a equipe técnica do Es-
tado analisou a execução dos 
planos de trabalho propostos 
pelas prefeituras nas áreas de 
Educação, Saúde e Segurança.

Prefeito Thales Gabriel em noite de premiação juntos com autoridades

Três cidades do Litoral Norte 
cancelam festas de Réveillon
Medida tenta evitar aumento de casos de Covid-19; Ilhabela mantém shows

Temendo uma nova 
onda de contaminação 
pela Covid-19, as prefeitu-
ras de três cidades do Lito-
ral Norte anunciaram no 
início desta semana o can-
celamento das festas de 
Réveillon. Na contramão 
dos municípios vizinhos, 
Ilhabela confirmou que 
promoverá apresentações 
musicais e a tradicional 
queima de fogos. 

Historicamente frequen-
tada por cerca de um mi-
lhão de turistas durante 
a temporada de verão, 
Caraguatatuba foi a pri-
meira cidade do Litoral a 
revelar que não realizará 
festividades na virada do 
ano. 
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Cidades do 
Vale Histórico 
desistem  
das festas 
de Réveillon

De forma conjunta, os 
prefeitos do Vale Histórico 
anunciaram o cancelamento 
das festas de Réveillon, como 
medida de precaução para 
evitar o aumento de casos de 
Covid-19. Em contrapartida, 
Silveiras mantém sua progra-
mação para a virada do ano.
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Pinda retoma obras do 
Centro Esportiva no Crispim
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Após paralisação das 
obras por um ano, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
anunciou, na última semana, 
que deve retomar as obras 
do CIE (Centro de Iniciação 
Esportiva), no Crispim. Com 

investimento de R$ 4,2 mi-
lhões, a expectativa é que o 
espaço fomente a iniciativa 
no município, especialmente 
a modalidade de ginástica 
artística.
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Nova sede da Câmara de Potim 
entra em fase final de obras
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Tradicional queima de fogos de Caraguá que neste ano deixa de brilhar por causa da covid-19
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Após um ano parado, Pinda retoma obras 
do Centro de Iniciação Esportiva no Crispim
Município estima investimento de R$ 4,2 milhões; espaço é aposta para modalidades esportivas

Após paralisação das 
obras por um ano, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
anunciou, na última semana, 
que deve retomar as obras 
do CIE (Centro de Iniciação 
Esportiva), no Crispim. A 
expectativa é que o espaço 
fomente a iniciativa no 
município, especialmente 
a modalidade de ginástica 
artística.

De acordo com a gestão, 
a construção estava para-
lisada devido à rescisão 
contratual, no último ano, 
comunicada pela empresa 
vencedora da licitação em 
2017. Parte dos recursos, 
que totalizam R$ 4,2 mi-
lhões, foi viabilizada por 
meio de um convênio com o 
Ministério da Cidadania do 
Governo Federal. “Através 
de uma portaria publicada 
pelo Ministério da Cidada-
nia, que autorizava o pros-
seguimento do convênio, 
solicitamos ao nosso jurídi-
co a validação da documen-
tação para nova licitação. O 
processo não foi fácil, mas 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

com empenho, dedicação e 
compromisso alcançamos 
mais essa vitória para Pin-
da”, ressaltou a secretária 

de Obras de Planejamento, 
Marcela Franco.

Recentemente, autori-
dades municipais como o 

Uma das câmeras instaladas pelo COI em Cruzeiro, inibição e auxílio para apreensão de criminosos

Fotos: Reprodução

Local destinado a obras do Centro de Iniciação Esportiva em Pindamonhangaba; cidade estima investimento de R$ 4,5 milhões

prefeito Isael Domingues 
(PL), vereadores e secre-
tários estiveram reunidos 
com técnicos da Caixa Eco-

nômica Federal, interme-
diador do contrato. O banco 
acompanhou a vistoria para 
autorizar a continuação das 

ações. Durante a visita, a 
instituição financeira veri-
ficou que a cidade cumpriu 
com os requisitos de cerca 
de 40% da execução do con-
trato, o que torna possível 
a retomada das obras com 
conclusão prevista para o 
próximo ano.

“Tivemos a ponto de per-
der esse convênio, porque, 
embora os recursos foram 
empenhados em 2014, não 
foi dada sequência no trâ-
mite. Em 2017, no último 
dia, conseguimos a libera-
ção, depois tivemos novos 
entraves com a empresa 
executante, fomos inúmeras 
vezes para Brasília verifi-
car as tratativas junto ao 
convênio, até chegar a esse 
momento de retomada”, 
enfatizou Domingues.

A expectativa é que o 
espaço se torne uma re-
ferência para a ginástica 
artística, tornando a cidade 
um modelo para a moda-
lidade, além de viabilizar 
o recebimento de grandes 
competições. Além do espa-
ço reservado para a prática 
de ginástica artística, o local 
contará ainda com pista de 
atletismo de cem metros.

Fotos: Reprodução PMS

Obras da nova Câmara de Potim passam por quarta fase de trabalhos; investimento ultrapassa R$ 900 mil

Nova sede da Câmara de Potim entra em fase final de obras
Obra teve início em 2017 no mandato do ex-vereador Willian Amaral; previsão para conclusão é para o fim do próximo ano

Sair do aluguel e gerar mais 
conforto a funcionários e 
população atendida. Essa é a 
proposta da Câmara de Potim, 
que desde 2017 trabalha com 
a construção de uma nova 
sede, com investimento de 
R$962 mil. O empreendimen-
to chegou 80% em dezembro 
e entra na fase de conclusão a 
partir de janeiro.

A atual sede do parlamento é 
alugada por R$ 5 mil mensais 
e fica em frente ao parque 
Francisco de Assis Galvão, no 
antigo “Raspadão”. De acordo 
com o Legislativo, o local não 
comporta mais as necessida-
des do funcionalismo público.  

De acordo com o diretor da 
Câmara, Leonardo Moreira, 
uma nova licitação foi aberta, 

Marcelo Augusto Santos
Potim

para a contratação da em-
presa, que assumirá a quinta 
e última fase da obra. “Nós 
demos início às tomadas de 
preço licitatório, para poder 
contratar a empresa. Se tudo 
ocorrer bem, neste ano de 
2022 iremos conseguir en-
tregar a nova sede”, explicou 
o diretor.

O novo prédio está sendo 
construído em um terreno de 
mil metros quadrados, locali-
zado na avenida Maria Amélia 
de Castro, nº 1.170, no bairro 
Jardim Cidade Nova.

Fotos:  Reprodução CMP

Além de um plenário mais 
amplo, que pretende acolher 
melhor a população, o espaço 
terá 11 gabinetes, salas para 
funcionários da secretaria, 
diretor, jurídico e copa. “Hoje, 
a gente trabalha em prédio 
alugado e tem essa questão da 
economia de aluguel também, 
pois hoje pagamos em torno 
de R$5,5 mil por mês, então 
a gente vai economizar esse 
dinheiro e investir na Câmara 
e até mesmo se for o caso in-
vestir no município”, salientou 
Moreira.

Câmeras do COI de Cruzeiro auxiliam apreensão de assassino 

Flagrado pelas câmeras 
de videomonitoramento do 
COI (Centro de Operações 
Integradas) de Cruzeiro, um 
adolescente de 16 anos foi 
apreendido na madrugada do 
último domingo (12) após as-
sassinar um jovem de 19 anos 
na região central do município.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima, Welling-
ton Charles Avelar, conversava 
com amigos num quiosque na 

Da Redação
Cruzeiro

praça 9 de Julho, por volta da 
meia-noite, quando foi surpre-
endido pelo menor infrator. 
Armado com um revólver, o 
adolescente efetuou diversos 
disparos contra Avelar, que 
chegou a ser encaminhado à 
Santa Casa de Cruzeiro, mas 
morreu logo após dar entrada 
na unidade.

O crime foi flagrado pela 
equipe do COI, que descreveu 
à Polícia Militar a roupa e as 
características físicas do atira-
dor. Na sequência, as câmeras 
mostraram que o adolescente 
fugiu pela avenida Major No-

vaes, sentido praça Doutor An-
tero Neves Arantes. Com essas 
informações, a PM conseguiu 
apreender o assassino na praça 
Matriz, no Centro.

Encaminhado ao 2º Distri-
to Policial, o menor infrator 
permaneceu à disposição da 
Justiça. Além de receptação, o 
adolescente já havia sido apre-
endido também por tráfico de 
drogas e porte ilegal de arma 
de fogo.

A Polícia Civil abriu um inqué-
rito para apurar a motivação do 
homicídio doloso (quando existe 
a intenção de matar).
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Três cidades do Litoral Norte 
cancelam festas de Réveillon
Medida tenta evitar aumento de casos de Covid-19; Ilhabela mantém shows

Lucas Barbosa
RMVale

Temendo uma nova 
onda de contaminação 
pela Covid-19, as prefei-
turas de três cidades do 
Litoral Norte anunciaram 
no início desta semana o 
cancelamento das festas 
de Réveillon. Na contra-
mão dos municípios vizi-
nhos, Ilhabela confirmou 
na última quinta-feira (8) 
que promoverá apresen-
tações musicais e a tradi-
cional queima de fogos. 

Historicamente frequen-
tada por cerca de um mi-
lhão de turistas durante 
a temporada de verão, 
Caraguatatuba foi a pri-
meira cidade do Litoral a 
revelar que não realizará 
festividades na virada do 
ano. Anunciada no último 
dia 6, a decisão da Pre-
feitura, que busca evitar 
aglomerações, levou em 
conta as recomendações 
de infectologistas que 
temem o avanço do contá-
gio da Covid-19, principal-
mente através da variante 
ômicron. 

De acordo com o prefei-
to Aguilar Junior (MDB), 
este será o segundo ano 
consecutivo que o Exe-
cutivo não investirá na 
queima de fogos e na 
contratação de atrações 
musicais para o Réveillon.

No dia 7, foi a vez da 
Prefeitura de São Sebas-
tião anunciar o cancela-
mento das festividades. 
De acordo com a gestão 
do prefeito Felipe Augusto 
(PSDB), a medida atende 

a recomendação da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) diante do aumento 
de casos da nova variante 
em outros países. 

Antes do cancelamento, 
Augusto havia progra-
mado uma queima de 
fogos, que teria cerca de 
dez minutos de duração 
em pontos dos bairros 
Arrastão, Barequeçaba, 
Boiçucanga, Barra do Una, 
Centro, Enseada, Maresias 
e São Francisco. 

Cidade que tradicional-
mente atrai o maior nú-
mero de turistas ao Litoral 
Norte, Ubatuba confirmou 
na última quarta-feira (8) 
que não promoverá shows 

e outros eventos abertos 
ao público. Em contra-
partida, a atual gestão 
municipal, comandada 
pela prefeita Flavia Pas-
coal (PL), ainda analisa a 
possibilidade de realizar 
uma queima de fogos 
silenciosos. 

Ao contrário das cidades 
vizinhas, Ilhabela divulgou 
um comunicado no site ofi-
cial do Governo, na quin-
ta-feira, dia 9, informando 
que haverá apresentações 
musicais nos bairros Pere-
quê, Vila e Praia Grande. 
Além destes três pontos, 
a queima de fogos silen-
ciosos será realizada no 
bairro Portinho. 

O prefeito Luiz Colucci, 
o Toninho Colucci (PL), 
destacou que apesar da 

Cidades do Vale 
Histórico desistem 
das festas de Réveillon

De forma conjunta, os pre-
feitos de três cidades do 
Vale Histórico anunciaram 
no último fim de semana o 
cancelamento das festas de 
Réveillon, como medida de 
precaução para evitar o au-
mento de casos de Covid-19. 
Em contrapartida, Silveiras 
mantém sua programação 
para a virada do ano.

Num vídeo publicado nas 
redes sociais na última sex-
ta-feira (10), os prefeitos 
de Arapeí, Rene Gonçalves 
(PSDB); de Bananal, Willian 
Landim (Republicanos) e de 
São José do Barreiro, Alexan-
dre Braga, o Lê Braga (PSDB), 
confirmaram que as cidades 
não terão festividades devido 
ao crescimento de infectados 

Da Redação
Vale Histórico

pela variante sul-africana 
ômicron.

Segundo os chefes do Exe-
cutivo, a decisão, que atende 
a recomendação da OMS 
(Organização Mundial de 
Saúde), foi tomada de forma 
conjunta devido a proximi-
dade entre as cidades, assim 
minimizando as chances de 
um crescimento da circula-
ção da Covid-19 na região. 

Por outro lado, a Prefeitura 
de Silveiras informou na úl-
tima segunda-feira (13) que 
manterá o Réveillon, que pre-
vê apresentações musicais 
simultâneas nos bairros Bom 
Jesus, Macacos e Centro. 

Até o fechamento desta edi-
ção, as prefeituras de Areias 
e de Queluz não haviam de-
finido se promoverão ou não 
festividades na passagem de 
2021 para 2022.

 
 
 
 
 

Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 

——————————————————————————————————————————— 
Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 

sincovag2017@gmail.com 
 

 
EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - 
SP com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a 
todas as Empresas Integrantes  da Categoria Econômica do Comércio Varejista de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício do ano de  2022, de 
acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida pelo artigo 578/591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de janeiro de 2022.  Informações sobre valores da tabela e guias 
de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, ou ainda pelo e-mail:  
sincomercioguara@gmail.com. 

Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo.
FAZ SABER a : MARIA CONCHETA SABAUDO ALVES, brasileira, separada 
judialmente, empresária, RG. 8.732.369-2- SSP-SP, CPF. 810.250.418-87, que 
foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II 
da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 143.108, necessária 
para a retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRICULA n. 
10.711, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe a refletir a 
realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo móvel rural denominado 
FAZENDA ALVORADA, situado neste município de Guaratinguetá, SP,   cujo 
imóvel  confronta de um lado com o imóvel rural, situado neste município de 
Guaratinguetá,  denominado “SITIO SANTO EXPEDITO”, de sua propriedade, 
objeto da matrícula n. 39.405, deste Registro Imobiliário. Ficam portanto a 
senhora, na qualidade de confrontante do imóvel retificando, NOTIFICADA para, 
no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação deste 
edital, que será publicado nos dias 15 e  16  do mês de dezembro de 2021,  
em querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão ser 
fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste Serviço Registral 
localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, 
SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, estando a disposição 
para consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o referido 
pedido. Decorrido o prazo acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao 
pedido do requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 
13 de dezembro de 2021.  
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI
Oficial

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Esclarecimento: Pregão Eletrônico Nº 32/2021 PROC. Nº 456/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de material odontológico para o Centro de 
Especialidades Odontológicas I e II e estratégias da Saúde da Família.
O Município de Lorena-SP torna pública o seguinte esclarecimento:
A parte de “DESCRIÇÃO COMPLETA” dos itens 741 e 744, no Lote 5 – Dentística (Cota 
principal), e dos itens 742 e 745, no Lote 6 – Dentística (Cota reservada ME/EPP), nas 
tabelas do Anexo I – Termo de Referência e do Anexo II – Modelo de Proposta, esta com 
redação divergente ao objeto solicitado nos itens. A seguir redação correta para tais itens:
Itens 741 e 742 – Resina fotopolimerizável para dentes anteriores C4.
Apresentação: embalagem com uma unidade. Composição: BIS-GMA
(TEGDMA DESCRIÇÃO COMPLETA: Resina fotopolimerizável para dentes anteriores C4.
Apresentação: embalagem com uma unidade. Composição: BIS-GMA (TEGDMA) 
zircônia-silica - z 100.
Itens 744 e 745 – Roletes de algodão.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Roletes de algodão. Apresentação pacote com 100 unidades. 
Composição: fibra natural selecionada - isento de impurezas, tratamento especial nas fibras, 
100% algodão, altamente absorvente, macio, não estéril inigualável efeito amofada, saco 
plástico protegendo o produto do pó. Demais informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 29/2021 - PROC. Nº 451/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição 
de aquisição de instrumentos musicais para atender a um Projeto Musical Escolar do 
Município de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza 
a contratação da empresa vencedora:
Empresa: GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
 CNPJ: 12.559.500/0001-47
Vencedora dos Itens: 01A08
Valor: R$ 139.590,00 (cento trinta e nove mil, quinhentos e noventa reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021

realização do Réveillon, 
o evento respeitará as 
medidas de prevenção 
ao contágio da Covid-19. 
“As regras sanitárias con-
tinuam sendo mantidas, 
ou seja, em locais com 
aglomeração será exigi-
do o uso de máscara. O 
passaporte vacinal pre-
cisa ser apresentado nos 
comércios locais. Além 
disso, estamos estudando 
também a possibilidade 
de retornar no final do 
ano com a exigência do 
teste RT-PCR ou a apre-
sentação da carteira de 
vacinação com duas do-
ses na entrada da balsa. 
Tudo vai depender dos 
dados epidemiológicos 
que estamos analisando 
diariamente”.

Queima de fogos iluminam o céu da orla marítima; espetáculo só será possível em 2022
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Reclamações de cartões de crédito e bancos 
lideram atendimentos no Procon de Caraguá
Mais de novecentos atendimentos com orientações e encaminhamentos são registrados apenas em novembro 

O Procon (Programa de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor) de Caraguatatuba 
finalizou o mês de novem-
bro com aproximadamente 
460 atendimentos formais 
e quase mil não formali-
zados, entre orientações 
e encaminhamentos. O 
balanço mensal apontou 
como principal ponto de 
reclamação problemas com 
bancos e cartões de crédito.

De acordo com o Muni-
cípio, entre as principais 
queixas estão o cálculo 
da prestação em atraso, 
cobrança indevida, des-
cumprimento de contrato, 

Rafaela Lourenço
Lorena

envio de produto ou serviço 
sem solicitação e a falta de 
entrega de documentos de 
quitação. Ao menos trinta 
audiências de conciliação 
foram marcadas, em sete 
houve a ausência do for-
necedor.

Para registar a recla-
mação, o morador deve 
comparecer ao Procon pes-
soalmente ou por terceiros 
com uma procuração. É 
necessário apresentar o 
RG, CPF e a documentação 
que comprove a reclamação 
(nota fiscal, ordem de servi-
ço ou comprovante de paga-
mento). É possível também 
realizar a queixa através do 
aplicativo municipal 156 
ou acessar pelo site 156.
caraguatatuba.sp.gov.br

A avaliação mensal tam-
bém indicou a realização 
de 187 consultas, 12 aten-
dimentos preliminares, 
145 cartas de informações 
emitidas, sendo que 23 
resultaram em acordos e 
13 foram encerradas. Ou-
tras 26 reclamações foram 
abertas com o retorno da 
CIP (Carta de Informações 
Preliminares). Entre os 
serviços prestados pelo 
órgão está o cadastramen-
to na Nota Fiscal Paulista. 
O atendimento de apoio 
ao consumidor funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 14h, à Avenida 
Frei Pacífico Wagner, 908, 
Centro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3897-8282.

Após queda de roubos, Cruzeiro é 
premiada com R$ 400 mil pelo Estado
Munícipio é contemplado por implantar o COI e a Atividade Delegada; cidade é a terceira com mais assassinatos na região

Superando mais de seiscen-
tas concorrentes, a Prefeitura 
de Cruzeiro foi premiada pelo 
Governo do Estado na última 
semana por promover ações 
que contribuíram para a re-
dução de roubos na cidade. 
A conquista deve render um 
recurso de R$ 400 mil para 
obras de infraestrutura. 

Organizado pela secretaria 
estadual de Desenvolvimento 
Regional, o prêmio “Parcerias 
Municipais 2021” contou 
com a participação de 621 
cidades, inscritas em janeiro 
na competição. Ao longo do 
ano, a equipe técnica do Es-
tado analisou a execução dos 
planos de trabalho propostos 
pelas prefeituras nas áreas de 
Educação, Saúde e Segurança. 

Realizada na manhã do úl-
timo dia 7 na Sala São Paulo, 
tradicional palco de apresen-
tação da Osesp (Orquestra 
Sinfônica do Estado de São 
Paulo), a cerimônia de premia-
ção contou com as presenças 
do governador João Doria 
(PSDB), do vice-governador, 
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Rodrigo Garcia, e do secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi.

Entre os trinta municípios 
premiados, Cruzeiro foi o úni-
co representante da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte). 
A cidade, ao lado de Bauru e 
Adamantina, foi uma das três 
vencedoras da categoria Segu-
rança, no quesito “Promover 
Ambientes Menos Suscetíveis 
a Roubos”. 
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Governador João Doria preside solenidade de premiação aos municípios que se destacaram no Estado

De acordo com o Estado, 
a conquista de Cruzeiro foi 
motivada pela implantação 
das câmeras de videomoni-
toramento do COI (Centro 
de Operações e Integradas) e 
pela adesão ao programa 

Atividade Delegada, que pos-
sibilita à Prefeitura contratar 
policiais militares, de folga, 
para atuarem no combate à 
criminalidade.

Com um investimento de 
cerca de R$ 6 milhões, o 
Município conta desde o pri-
meiro trimestre deste ano com 
setenta câmeras, distribuídas 
por pontos estratégicos como 
a região central e as vias de 
acesso à cidade.  As imagens 
são analisadas pela equipe do 
COI, responsável em acionar a 
Polícia Militar e a Guarda Mu-
nicipal diante de algum crime. 

Já em relação a Atividade 
Delegada, a Prefeitura firmou 
em abril um convênio com o 
Estado garantindo a implan-
tação do programa. Porém, 
o valor do investimento e o 
número de PM’s contratados 
até hoje não foi divulgado pelo 
Executivo, que afirma que o 
montante varia de acordo com 
o número de contratações e 
que a quantidade de agentes é 
mantida em sigilo por questão 
de segurança. 

Além de ressaltar a impor-
tância da conquista do prêmio, 
o secretário de Segurança Pú-

blica de Cruzeiro, José Antônio 
de Paiva, citou outras ações 
relevantes promovidas no 
setor que contribuíram para a 
redução de roubos. “Cruzeiro 
vem investindo fortemente 
na área da Segurança, princi-
palmente a partir do final de 
2020 com as implantações 
do COI e da secretaria de 
Segurança Pública. Ainda 
foram incorporadas à pasta 
a Guarda Municipal e o Setor 
de Trânsito, investindo na 
reestruturação dos mesmos, 
que já começam a participar 
de operações com as demais 
forças de Segurança, estando 
os guardas prestes a recebe-
rem treinamento especiali-
zado para o porte de armas 
funcional”. 

De acordo com dados da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado, Cruzeiro 
contabilizou 112 roubos de 
janeiro à outubro, número 
11% inferior ao registrado 
no mesmo período do ano 
passado, que foi de 126. 

A atual gestão iniciou um 
estudo para definir em quais 
obras o prêmio de R$ 400 mil 
serão aplicados.


