
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022 N.º 3.987R$ 1,50ANO 28

Aparecida abre licitação para transporte 
público após um ano sem o serviço

A cidade de Aparecida 
lançou no último dia 3 
(quinta-feira), o processo 
de licitação de concessão 
para o transporte público 
da cidade. O município não 
oferece esse serviço há um 
ano, após a empresa Pássaro 
Marron romper o contrato.

Na época, a empresa so-
licitou aumento de 92% do 
valor da tarifa para renovar 
o contrato. Caso a prefeitura 
atendesse ao pedido, a pas-
sagem passaria dos atuais 
R$ 2,50 para R$ 4,80. Desde 
de 2008, o valor não tinha 
reajuste.

Por ter apenas 5,69 mil 
km² de área urbana, são 
ofertadas apenas as linhas 
Vila Mariana-Itaguaçu e Vila 
Mariana-São Francisco. A 
EMTU (Empresa Metropo-
litana de Transportes Urba-
nos de São Paulo) atende a 
região com a linha 5316, de 
Aparecida a Guaratinguetá, 
com um percurso que passa 
por boa parte da cidade.

De acordo com o edital, as 
empresas interessadas em 
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Passageiro embarca em ônibus intemunicipal; cidade contava com duas linhas, administradas pela Pássaro Marron
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participar devem encami-
nhar todos os documentos 
para o licitacao@aparecida.
sp.gov.br. Os documentos 
exigidos estão disponíveis 
no site aparecida.sp.gov.br.

Ainda segundo o docu-
mento, os envelopes com 
as propostas serão abertos 
no dia 7 de março às 14h 
no salão nobre do paço 
municipal, localizado na 
Rua Professor José Borges 
Ribeiro, 167, Centro.

“A concessão do transpor-
te público de Aparecida ela 
está marcada a audiência 
no dia 7 de março, na qual 
as empresas concorrentes 
apresentarão as suas pro-
postas e a documentação 
para ser avaliada pela co-
missão”

Segundo o secretário de 
Justiça e Cidadania, Jeffer-
son Monteiro, a previsão 
para os ônibus estarem 
circulando é no fim do mês 
de março.

“A Prefeitura fez um mé-
dia na região, que chegou a 
R$ 3,90 e acreditamos que 
as empresas possam apre-
sentar um valor um pouco 
menor, o que atrapalha um 
pouco é o custo operacional 

da empresa como combus-
tível, funcionários e manu-
tenção, mas a média ficou 
em R$ 3,90 e esperamos 

que não seja superior a esse 
valor”, disse o secretário.   

Questionado se a prefei-
tura pretende abrir nova 

licitação, que adenda outros 
bairros da cidade, Monteiro 
disse que um estudo de 
transporte complementar 

está sendo realizado e após 
finalizado, um projeto de 
lei será encaminhado para 
Câmara da cidade.

Cruzeiro informatiza 
estrutura da rede 
básica de Saúde

Buscando modernizar 
o sistema de Saúde e oti-
mizar o atendimento aos 
moradores de Cruzeiro, a 
Prefeitura anunciou na ma-
nhã da segunda-feira (31) a 
aquisição de 123 compu-
tadores e diversos outros 
equipamentos eletrônicos. 
Além de informatizar os 
dados da Rede Básica de 
Saúde, a ação garantirá que 
os agentes comunitários 
passem a atuar com tablets 
no cadastramento e acom-
panhamento dos pacientes. 

Em nota oficial, o Municí-
pio informou que, além dos 
123 computadores, foram 
adquiridos 85 tablets, 24 
roteadores, 24 hub-switch 
(aparelho que regula o flu-
xo de envio de dados), oito 
notebooks, um computador 
avançado (servidor), um no-
break (fonte que abastece 
o computador em caso de 
quedas da rede de energia 
elétrica) e sessenta filtros 
de linha (aparelho que 
elimina interferências na 
linha telefônica utilizada 
para o acesso à internet). 

De acordo com o Exe-
cutivo, a aquisição dos 
equipamentos contou com 
um investimento de R$ 421 
mil. Do montante, R$ 150 
mil são provenientes de 
do Governo Federal, por 
meio de um convênio com 

o Ministério da Saúde, e R$ 
250 mil de uma emenda 
parlamentar encaminhada 
pelo deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD). Além do pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), os recursos haviam 
sido solicitados no ano pas-
sado pelos vereadores Diego 
Miranda (PSD), Higmar Lo-
pes (PSD) e Anderson Ferrer, 
o Anderson Leprechal (PSD).

O chefe do Executivo apon-
tou as melhorias que serão 
viabilizadas pela ação. “Des-
de 2017, tínhamos esse de-
sejo de promover a informa-
tização total do nosso setor 
da Saúde. Agora, as unidades 
de atenção básica de todas 
as regiões da cidade terão 
seus sistemas interligados ao 
da secretaria de Saúde, pos-
sibilitando que nossas equi-
pes tenham mais facilidade 
para acessarem os dados dos 
pacientes, assim agilizando 
o agendamento de consultas 
e de outros procedimentos”, 
destacou Fonseca. 

A medida garante ainda 
a distribuição de tablets 
aos agentes comunitários 
de Saúde que percorrem a 
cidade cadastrando os mo-
radores e, posteriormente, 
acompanhando seus qua-
dros de saúde. Através dos 
aparelhos, os profissionais 
terão acesso a um aplicativo 
do Ministério da Saúde que 
possibilita o armazenamento 
de dados do paciente, como 
endereço, diagnóstico e si-
tuação do esquema vacinal.
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Investimento superior a 
R$ 400 mil garante novos 
tablets e computadores

A Polícia Civil de Caragua-
tatuba mantém diligências 
para tentar esclarecer o 
assassinato de um homem 
de 46 anos, que teve o cor-
po encontrado amarrado 
no porta-malas do próprio 
carro na última terça-feira 
(8). A vítima estava desapa-
recida desde o último fim 
de semana, quando saiu 
de casa carregando uma 
mochila.

De acordo com a Polícia 
Civil, a equipe do SIG (Setor 
de Investigações Gerais) 
está coletando depoimentos 
de familiares e percorrendo 
diversos pontos da cidade 
em busca de informações 
que levem ao esclarecimen-
to da morte do morador do 
bairro Casa Branca, que 
não teve sua identidade di-
vulgada. Além de possíveis 
testemunhas, os policiais 
tentam encontrar imagens 
de câmeras de videomoni-
toramento que auxiliem na 
elucidação do crime.

Segundo o boletim de 
ocorrência, após uma de-
núncia anônima o corpo do 
homem foi localizado pela 
Polícia Militar na manhã 
da última terça-feira na rua 
Benedito Marcos de Souza, 
popularmente conhecida 
como Estrada da Serraria, 
no bairro Cantagalo. Com as 
mãos e pernas amarradas, 
a vítima, que apresentava 
marcas de espancamento 
na cabeça, estava enrolada 
num cobertor dentro do 
porta-malas de seu carro, 
modelo Nissan March da 
fabricante japonesa Nissan.

Peritos da Polícia Civil 
estiveram no local, onde 
coletaram materiais no in-
terior do veículo que podem 
ajudar na identificação do 
autor ou dos autores do 
crime. 

Polícia de Caraguá investiga assassinato
de homem encontrado em porta-malas 
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Cidades definem entregas de carnês
e sistemas de cobrança do IPTU 2022
Aparecida prorroga prazo para abril, enquanto Guará, Lorena e Piquete distribuem carnês

Em ano considerado es-
sencial para a recuperação 
econômica, as prefeituras 
iniciaram o lançamento dos 
carnês de IPTU (Imposto Pre-
dial Territorial e Urbano). Em 
Aparecida, a data para início 
da cobrança de tributos e a 
taxa do serviço de ambulante 
foram modificadas para a 
segunda quinzena de abril.

O Município concede des-
conto de 10% para quem 
quitar os débitos à vista e tem 
aberto canal para isenção da 
cobrança do IPTU, de acordo 
com o tamanho da casa ou 
terreno e a renda familiar. Os 
pagamentos começam em 18 
e 25 de abril.

A alteração foi feita para 
que os boletos pudessem ser 
pagos em qualquer agência 
bancária. Neste ano, a Pre-
feitura firmou convênio com 
os Correios para entrega dos 
carnês. A distribuição dos im-
pressos será feita uma sema-
na antes dos vencimentos da 
primeira mensalidade. Para 
contribuintes que queiram 
pagar os tributos à vista ha-
verá desconto de 10%.

“A prorrogação se deu para 
dar um tempo para que o 
cidadão, devido à pandemia, 
possa se recuperar com a 
abertura da cidade e realizar 
o pagamento dos impostos”, 
explicou o secretário de Jus-
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Carnê de pagamento do IPTU de Aparecida; prefeituras da região anunciam sistema de cobrança de imposto municipal
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tiça e Cidadania de Aparecida, 
Jefferson Monteiro.

O IPTU começa a ser cobra-
do no dia 18. Uma semana 
depois é iniciada a cobrança 
da taxa do ambulante. O 
trabalhador pode retirar os 
boletos da taxa de permis-
são do comércio ambulante 
na secretaria de Comércio, 
à avenida Monumental, nº 
287. Caso o contribuinte não 

receba os carnês do IPTU em 
casa, pode retirar na sede da 
Prefeitura.

Os pagamentos podem ser 
parcelados em até nove vezes. 
O secretário alertou para que 
os trabalhadores do comércio 
ambulante mantenham os tri-
butos em dia. “Pela lei, a taxa 
do ambulante tem que estar 
em dia para o servidor traba-
lhar. O ambulante que deixa 

de pagar sua taxa pode ter a 
suspensão da sua autorização 
para trabalho ou até perder 
a autorização. É importante 
que ele mantenha em dia as 
contas”, concluiu.

Isenção – O secretário in-
formou que a isenção da 
cobrança do IPTU varia de 
acordo com o tamanho da 
área do imóvel ou terreno e da 
renda, mas para isso o mora-

dor precisa ir até à Prefeitura 
e fazer solicitação.

Guará – A secretaria da 
Fazenda abriu o prazo para 
solicitação da isenção do 
pagamento de IPTU para 
pessoas que se adequem aos 
critérios pré-estabelecidos 
pelo Município. As solicita-
ções podem ser feitas até o 
fim de fevereiro.

Os quesitos variam desde o 

tamanho da área, o estado do 
imóvel e a renda do proprie-
tário. No site da Prefeitura, 
guaratingueta.sp.gov.br, cons-
ta uma lista com documentos 
necessários para quem deseja 
realizar a solicitação.

Lorena – Os carnês do 
Imposto Territorial e Predial 
Urbano de 2022 já estão dis-
poníveis no site da Prefeitura, 
lorena.sp.gov.br. Para quem 
preferir a versão física, pode 
ir até o setor de Tributação da 
Prefeitura.

O contribuinte que não de-
sejar acessar de forma online, 
deve aguardar a chegada do 
carnê em sua residência. A 
cota única 2022 deve ser 
paga até o dia 10 de março, 
com 10% de desconto.

O pagamento parcelado 
(sem desconto), poderá ser 
realizado em até dez vezes 
iguais, mensais, consecutivas, 
com vencimento também em 
10 de março e as demais com 
vencimento todo dia 10 de 
cada mês.

Piquete – A Prefeitura infor-
mou pelas redes sociais que 
os carnês de IPTU de 2022 
já se encontram nos Correios 
para o início da entrega.

A secretaria de Finanças 
e do Setor de Tributação 
revelou que o pagamento da 
primeira parcela ou parcela 
única (com desconto de 15%) 
tem vencimento até o próxi-
mo dia 28, podendo ser pago 
na Caixa Econômica Federal, 
casas lotéricas e no setor de 
Tributação.

O horário de pagamento na 
Prefeitura de Piquete vai das 
9h às 16, de segunda à sex-
ta-feira. O morador que não 
receber seu carnê de IPTU 
até o dia 20 deve procurar o 
setor de Tributação com um 
carnê de anos anteriores para 
a localização, e/ou confecção 
da segunda via.

Canas suspende esportes 
coletivos no município

A Prefeitura de Canas anun-
ciou no dia 27 a suspensão 
completa de atividades espor-
tivas coletivas para todos os 
grupos que iniciaram neste 
ano. Como método para pre-
venir a disseminação do Co-
vid-19, o decreto não se aplica 
a equipes que estão treinando 
desde 2021.

Aproveitando a redução 
no número de praticantes de 
esportes, a diretoria de Obras, 
Planejamento, Meio Ambiente 
e Serviços Municipais está 
realizando a manutenção com 
o corte da grama na área do 
campinho de futebol e do par-
quinho da entrada da Rua do 
Meio, e as pinturas no parqui-
nho e da academia em frente a 
UBS (Unidade Básica de Saúde).

A Prefeitura destacou que 
mesmo com os esportes cole-
tivos suspensos, os moradores 
ainda podem utilizar a área 
para caminhadas, práticas 
individuais e que as crianças 
continuam liberadas para utili-
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zar os parquinhos, mas sempre 
com os protocolos sanitários de 
prevenção contra a Covid-19.

Mais detalhes sobre o decre-
to são disponíveis no site canas.
sp.gov.br.
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Animal tratado por voluntários após socorro na última semana; bezerros transferidos de fazenda denunciada

Bezerros maltratados em Cunha são 
resgatados de fazenda e levados a Pinda
Bovinos que recebem tratamento em hospital veterinário são encaminhados a santuário animal

Voluntários e servidores mu-
nicipais de Cunha concluíram 
na tarde da segunda-feira (7) a 
operação de retirada dos quase 
trezentos bezerros da fazenda 
em que foram flagrados em si-
tuação extrema de maus-tratos 
na última semana. Assim que se 
recuperarem, os bovinos serão 
acolhidos por um santuário 
animal em Pindamonhangaba. 

De acordo com a Prefeitura 
de Cunha, os bezerros resgata-
dos de uma propriedade rural 
no bairro Santa Cruz estão 
sendo atendidos no hospital 
veterinário de campanha, mon-
tado no último fim de semana, 
no Recinto Municipal de Expo-
sições. No local, uma equipe de 
veterinários voluntários está 
tratando e avaliando o estado 
de cada um dos animais. Os 
bovinos que tiverem condi-
ções de suportar o transporte 
até Pindamonhangaba serão 
levados ao Santuário Filhos 
de Shanti, até o fim desta se-
mana. A entidade já iniciou o 
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preparo da área que abrigará 
os bezerros. A expectativa da 
instituição é que assim que os 
animais estiverem totalmente 
recuperados, parte deles será 
encaminhada a outros santu-
ários do país. 

A ação é acompanhada pelo 
Gaema (Grupo de Atuação Es-
pecializada em Meio Ambiente, 
Habitação e Urbanismo), órgão 
vinculado ao MP-SP (Ministé-
rio Público do Estado de São 
Paulo). Os bezerros estão sob 
a tutela legal de uma advogada 
ligada à causa animal.

A Prefeitura de Cunha lan-
çou no domingo (6), pelas 
redes sociais, uma campanha 
de arrecadação de alimentos 
para os bovinos. Denominada 
‘SOS Bezerros de Cunha’, a ação 
solidária solicita doações de sal 
mineral e de silagens de cana e 
de milho. Os pecuaristas e mo-
radores da região interessados 
em contribuir com a campanha 
devem levar o alimento até o 
Recinto Municipal de Expo-
sições, que fica na alameda 
Francisco Cunha Menezes, no 
bairro Falcão.

Histórico – Após uma de-

núncia anônima, 302 bovinos 
foram encontrados pela Polícia 
Militar Ambiental no último 
dia 2, em uma fazenda que 
pertence ao grupo empresarial 
Mashia Agropecuária. Sem 
água e alimentação, os bezer-
ros estavam em estado crítico 
de desnutrição, sendo que 12 
deles não resistiram. 

O dono da fazenda, que não 
estava no local no momento 
da operação, foi multado em 
R$ 906 por maus-tratos e 
deve ser indiciado por crime 
ambiental. O pecuarista segue 
em São Paulo, onde se recupera 
da Covid-19. 

O caso segue sendo apurado 
pela Polícia Civil de Cunha e 
pelo MP-SP, através do Gaema. 

A situação gerou revolta na 
população e também em enti-
dades de defesa animal. Desde 
o dia 3, participam da operação 
de resgate e de tratamento dos 
bezerros diversos grupos de 
voluntários como a ONG (Or-
ganização Não Governamental) 
ARA (Amor e Respeito ao Ani-
mal), o Grad (Grupo de Resgate 
de Animais em Desastres) e a 
ONG Arca da Fé. 

Educação abre novo prazo 
para matrículas em creches 
da rede pública de Lorena
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Após a retomada das aulas 
da rede pública municipal 
de ensino, a secretaria de 
Educação de Lorena abriu as 
inscrições para creches. Aten-
dendo um pedido antigo de 
pais e responsáveis, as unida-
des retornaram as atividades 
presenciais na segunda-feira 
(7). As vagas são limitadas.

Durante o último ano de 
flexibilizações gradativas, 
pais e mães questionaram a 
falta do retorno das creches, 
justificada pela Prefeitura por 
ser pelos riscos de contágio ao 
novo coronavírus, devido ao 
maior contato entre os profis-
sionais e as crianças. Mas a es-
pera acabou. A segunda-feira 
foi marcada pelo retorno de 
toda a rede pública.

Segundo a pasta, a partir 
desta quarta-feira (9), até o 
dia 16, os pais e responsáveis 
poderão inscrever as crianças  
para as matrículas.

Os interessados devem 
ir até a unidade escolar 
escolhida com os documen-
tos originais e cópias da 
certidão de nascimento ou 
RG, comprovante de ende-
reço, carteira de trabalho 
ou declaração de trabalho 
atualizada, RG e CPF dos 
responsáveis e a carteira de 
vacinação da criança.

A documentação deve ser 
apresentada obrigatoria-
mente, exceto a carteira de 
vacinação, que poderá ser 
apresentada em um prazo de 
sessenta dias.

A Prefeitura não divulgou 

a quantidade de vagas que 
serão disponibilizadas.

Materiais – Outro apon-
tamento de famílias locais é 
falta de materiais e uniformes 
escolares. De acordo com a 
nota divulgada pelo Execu-
tivo “...parte dos materiais 

escolares já chegaram essa 
semana e foram entregues. 
Outra parte chega na próxima 
semana e serão entregues”.

Quanto à distribuição dos 
uniformes, a nota frisou que 
o item segue em processo de 
licitação.
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