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Ação da Polícia Militar em Potim; cidade garante convênio com Estado para ter Atividade Delegada

Potim aposta em Atividade Delegada 
para reforçar combate à violência

Foto: Bruna Silva 

Com o objetivo de garantir 
mais segurança aos morado-
res de Potim, a Prefeitura 
firmou na última semana 
um convênio com o Gover-
no do Estado que garante a 
implantação da Atividade 
Delegada no município por 
cinco anos. O programa 
possibilita que policiais 
militares de folga sejam 
contratados pelo Executivo 
para atuarem no combate à 
violência e na fiscalização 
ao cumprimento de leis 
municipais.

Em nota publicada no 
site oficial da Prefeitura, 
na sexta-feira (4), o governo 
da prefeita Erica Soler (PL) 
anunciou que pela primeira 
vez em sua história, Potim 
contará com a Atividade 
Delegada. Publicado no 
Diário Oficial da União, na 
quinta-feira (3), a oficiali-
zação do convênio garante 
que a cidade contará com o 
reforço de até quatro poli-
ciais militares por dia.

Além de disponibilizar 
uma viatura totalmente 
equipada para a atuação 
dos PM’s, a Prefeitura in-
vestirá mensalmente cerca 
de R$14 mil na contratação 
dos profissionais. A expec-
tativa do Executivo é que 
com o aumento do efetivo 
policial, os índices de crimi-
nalidade reduzam considera-
velmente ao longo deste ano, 
já que a cidade registrou um 
preocupante aumento na 
violência em 2021.

De acordo com dados da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado, Potim teve 
sete vítimas de assassinato 
no ano passado, represen-
tando um crescimento de 
133% em comparação a 
2020, quando três mora-
dores foram executados. 
Os índices de roubo e furto 
também sofreram aumen-
to no período. Enquanto a 
primeira prática criminosa 
subiu 75%, saltando de 

12 para 21 casos, a outra 
cresceu 17%, passando de 
84 para 99 registros. 

Além de apontar a dificul-
dade que motivou o Execu-
tivo a buscar a implantação 
da Atividade Delegada, o 
chefe de Gabinete da Prefei-
tura, Waldir Amaro, revelou 
qual será uma das principais 
atribuições dos contratados. 

“O maior benefício é com 
relação ao efetivo policia-
mento, já que hoje se uma 
viatura de Aparecida ou 
Roseira precise de apoio, 
Potim fica desguarnecido. A 
Atividade Delegada deve fo-
car na fiscalização de trânsi-
to, que hoje é também uma 
questão muito importante 
para a cidade. Ao longo do 

Lucas Barbosa
Potim

trabalho iremos verificar a 
necessidade de atuação em 
outros locais”.

Segundo a atual gestão 
municipal, a previsão é 
que os PM’s contratados 
comecem a atuar na cidade 
entre os próximos 15 e 30 
dias. O convênio firmado 
com o Estado é válido por 
até sessenta meses.

Válido até 2027, convênio garante maior contingente da PM; ação em até trinta dias

Prefeitura de Lorena quer 
reforçar seu monitoramento 
com R$ 100 mil em câmeras
Recurso já liberado deve ser licitado neste mês; seis pontos podem ser beneficiados

Para reforçar a segurança 
pública, Lorena deve instalar 
novas câmeras até o próxi-
mo mês. Contemplada com 
uma emenda parlamentar 
de R$100 mil, a cidade estu-
da pontos estratégicos para 
instalar os equipamentos. 
Com o recurso proveniente 
de uma emenda parlamentar 
do deputado estadual Danilo 
Balas (PL), a Prefeitura planeja 
adquirir seis novas câmeras. 
Atualmente, Lorena conta 
com 35 aparelhos espalhados 
pelos bairros e nos quatro 
portais principais aos acessos 
do município. De acordo com 
o secretário de Segurança Pú-
blica, Alfredo Pereira, o recurso 
está depositado na conta do 
Executivo e deve ir a licitação 
neste mês. Sala de videomonitoramento do COI de Lorena; Prefeitura quer sistema reforçado e projeta testar novas câmeras até o final do mês
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Pinda reforça 
pedido para 
cadastramento 
no app E-SUS

Para atender uma norma 
federal, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba anunciou, re-
centemente, que os moradores 
que fazem uso da rede pública 
de saúde devem fazer cadastro 
no E-SUS (aplicativo do Minis-
tério da Saúde) para assegurar 
o atendimento gratuito. O 
recadastramento garante à 
população o atendimento gra-
tuito em qualquer unidade de 
saúde pública do país, além de 
contribuir para o diagnóstico e 
estatísticas.

Polícia prende 
dois envolvidos 
em homicídios 
de Cruzeiro

Menos de uma semana após 
divulgar nas redes sociais 
as identidades dos cinco 
criminosos mais procurados 
de Cruzeiro, a Polícia Civil 
conseguiu capturar dois deles 
na segunda-feira (7).
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Prazo para desconto de 5% 
no IPTU vai até esta quinta-
feira em Caraguatatuba

Termina nesta quinta-fei-
ra (10) o desconto de 5% 
no pagamento à vista do 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), em Ca-
raguatatuba. A contribuição 
pode ser feita também em 
dez vezes, com vencimento 
da parcela para todo início 
de mês.

Quem não recebeu o car-
nê pode obter a segunda via 
pelo site oficial da Prefeitu-

Da Redação
Caraguatatuba

ra, caraguatatuba.sp.gov.br, 
na aba “Cidadão/Tributos”, 
ou na barra lateral “Serviços 
Online”.

Para gerar a segunda via do 
documento é necessário ter 
em mãos o número da Ins-
crição Municipal do Imóvel.

Neste ano, foram postados 
86 mil carnês que foram 
entregues pelos Correios. O 
reajuste anual considerou a 
correção do VRM (Valor de 
Referência do Município), 
que ficou em 11%, conforme 
a variação de novembro de 
2020 a outubro de 2021.

Adequação salarial de professores 
ao piso nacional é questionada
na Câmara de Guaratinguetá

O piso salarial para pro-
fissionais do magistério 
público da educação básica 
foi reajustado em 33,24%, 
após autorização feita pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). Com a aprovação, o 
piso, valor mínimo que deve 
ser pago aos professores da 
rede pública em jornada de 
quarenta horas semanais, 
passa a ser R$ 3.845,63. Na 
Câmara de Guaratinguetá, 
o vereador Pedro Sannini 
(PSC), questionou a Prefei-
tura sobre o impacto finan-
ceiro que a adequação vai 
gerar aos cofres públicos e 
a concessão do reajuste aos 

professores. Em fevereiro 
deste ano, Bolsonaro optou 
por conceder o reajuste acima 
de 33% nos salários, após 
ouvir pedido de governadores 
e prefeitos para adequar os 
salários em 7%. “Havia sim, 
muitos pedidos de chefes de 
executivo estaduais e munici-
pais querendo 7%. Conversei 
com Milton (Ribeiro, Ministro 
da Educação). O dinheiro de 
quem é? Quem repassa esse 
dinheiro para eles? Somos 
nós, Governo Federal”, citou 
o presidente, em conteúdo 
postado no site do Governo 
Federal.
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Região espera por novas 
marginais na Dutra após 
novo contrato com a CCR
Concessão promete destravar criações de vias nos trechos 
de Guará, Lorena, Cachoeira e Pinda; Soliva comemora nova 
agenda de obras para atender solicitações de prefeitos

Fotos: Arquivo Atos

O Pronto Socorro de Guaratinguetá, que passa contar com uma nova gestão; contrato de R$ 10,5 milhões com nova gestora

O Vale do Paraíba pode ter quase 
cinquenta quilômetros de novas 
marginais em trechos da Rodovia 
Presidente Dutra. A informação foi 
divulgada pela ANTT (Agência Na-
cional de Transportes Terrestres). 
Serão ao todo 48,6 quilômetros 
para a região, que pode ter São 
José dos Campos e Taubaté como 
maiores beneficiadas da nova 
concessão, que teve início na sex-
ta-feira (4).

Guaratinguetá está na lista de 
municípios que receberão os 
investimentos em um trecho con-
siderado crítico por motoristas e 
moradores. Na cidade, serão qua-
tro quilômetros de vias marginais 
entre as regiões do Recinto de 
Exposições e a divisa com Lorena. 
O município foi contemplado com 
a criação dos acessos nos sentidos 
Rio e São Paulo, o que facilita o 
deslocamento de veículos para 
as regiões do Distrito Industrial e 
do Clube dos 500. Atualmente os 

Leandro Oliveira
RMVale

acessos são por estradas de terra.
Para o prefeito Marcus Soliva 

(PSC), a conquista confirmada na 
última semana começou a ser plan-
tada em 2020. “Isso significa que nós 
conseguimos encaixar, nesse projeto 
de renovação da concessão, quatro 
quilômetros de vias marginais em 
Guaratinguetá, entre o Recinto de 
Exposições e a divisa com Lorena. 
São quatro quilômetros de cada 
lado. Essa foi uma defesa minha, na 
audiência pública em São José dos 
Campos, há dois anos”, destacou.

A região é conhecida pelo escoa-
mento de veículos de grande porte 
que transitam com materiais de 
empresas de todos os portes, entre 
elas, gigantes multinacionais como 
AGC, Liebherr, Basf, Tekno. Soliva 
citou que esse eixo é importante 
para o município e região, e que o 
investimento pode vir a médio prazo. 
“Evidente que tem um prazo con-
tratual para se manter, mas já está 
garantido que o investimento será 
feito. Não é imediato, mas acredito 
que acontecerá nos próximos de 
quatro a seis anos”.

Além de Guaratinguetá, outras 

cidades da região estão na lista di-
vulgada pela ANTT para instalação 
das vias marginais. Em Cachoeira 
Paulista serão 320 metros de acesso. 
Entre Lorena e Guaratinguetá serão 
3,9 quilômetros de extensão, em 
Taubaté serão 12,5 quilômetros e 
em Pindamonhangaba está previsto 
um quilômetro de via marginal. Na 
região, São José dos Campos divide 
com Caçapava a maior extensão de 
marginais, com 24,7 quilômetros, 
que seguirá até a Unip (Universidade 
Paulista), no campus joseense.

Lorena tem uma solicitação para 
a construção de uma viatura para a 
região da antiga Nexans, onde hoje 
não há acesso direto ao sentido São 
Paulo-Rio da rodovia.

Nova concessão – O Grupo CCR, 
da CCR Nova Dutra, antiga admi-
nistradora da Rodovia Presidente 
Dutra, venceu a licitação e assumiu 
os serviços por mais trinta anos. O 
novo contrato será administrado 
pela CCR Rio SP. Desde o dia 1 de 
março os valores dos pedágios da 
Rodovia Dutra e da Rio Santos foram 
reajustados para baixo. Motociclis-
tas estão isentos da cobrança.

Adilson Sampaio

Antonio Mineiro

Política a conta-gotas...
Porque federal?

A pergunta que não quer calar no 
mercado de Pinda é por que o vere-
ador Norbertinho Moraes está en-
saiando para ser 
candidato a de-
putado federal 
– onde precisa 
uma caminhão 
de votos pra se 
eleger – e não 
estadual? Pelo 
que se ouviu no 
balcão do pastel, 
ou ele está de caso com algum esta-
dual, ou tem medo de ser engolido 
pela Vela do PT na concorrência por 
vaga na Assembleia Legislativa...

O caminho do ouro
Pelo diálogo e bate-bola entre 

alguns vereadores de Lorena, na 
sessão desta última segunda-feira, 
terceirização é a palavra de ordem 
para o ‘enTão’ secretário de Servi-
ços Gerais da Prefeitura, uma vez 
que sua capacidade em gerenciar 
as demandas da população tem sido 
visível. Imaginem, colocar o cabrito 
pra vigiar o milho...

Falta de neurônios
Parece que o vereador, que tem 

feito da obrigação básica do secre-
tário de Serviços Gerais – um teatro 
– ao se movimentar nos momentos 
críticos durante chuvas e alaga-
mentos em Lorena, detona com a 
lógica das cabeças pensantes da 
cidade. Comenta-se que ao atender 
a população e agir em situação de 
emergência, o bom seriam trabalhos 
preventivos, mas quando não tem, 
culpa-se o antecessor ou utilize o 
necessário: inteligência, logística 
capacidade e gestão, para um efi-
ciente gerenciamento de crises; 
não necessariamente força bruta ou 
de um espetáculo de politiqueiros. 
Pelo menos esse é o entendimento 
do pessoal que paga os impostos, 
em sua maioria, é claro...

De bem com os educadores
Circula nos meios educacionais 

de Guaratinguetá que o vereador 
Pedro Sannini tem sido o mais 
comentado entre os professores, 

principalmente 
após ter levado 
ao Legislativo 
a equiparação 
sa lar ia l  dos 
profissionais 
do magisté-
rio da educa-
ção básica, ao 
patamar dos 

33,24%. O como o Executivo vai 
fazer para equacionar o reajuste no 
orçamento da cidade, seguindo as 
determinação do Governo Federal, 
pode ser uma outra demanda, mas 
que o Pedrinho marcou o ‘primeiro 
gol’, isso incontestável...

Cobertor curto
Os vereadores de Cachoeira 

Paulista devem votar nas próximas 
sessões o projeto do Executivo 
que cria vários cargos estratégicos 
em regime de 
comissão, para 
recompor o qua-
dro funcional da 
Prefeitura. Em-
bora a Câmara 
deva aprovar os 
novos postos de 
trabalho, o pre-
feito Antônio 
Mineiro não está otimista quanto as 
contratações, porque está com a fo-
lha de pagamento no limite, além do 
endividamento da máquina pública. 
Pra resumir, pode ter os cargos, mas 
não pode contratar... 

Casca de bananas
O ex-prefeito de Cachoeira, 

Edson Mota deixou de tomar vá-
rias providência apontadas pelo 
Ministério Público, no que tange à 
administração municipal, mas uma 
coisa fez com gosto: extinguiu uma 
série de cargos do segundo e terceiro 
escalões no final de seu mandato. 
Com isso, Mineiro tem se virado 
nos trinta com sua equipe para le-
var a Prefeitura com praticamente 
50% do contingente de servidores 
necessários para o atendimento à 
população.

Abre-alas
O vereador Adilson Sampaio 

levou ao Legislativo a discussão da 
ociosidade do Casarão Pinto Antu-
nes, adquirido pela Prefeitura no 

final da gestão 
do ex-prefeito 
de Lorena. Adil-
son representou 
a classe artísti-
ca, que pretende 
ocupar o espaço 
com atividades 
culturais e apro-
vou ‘moção de 

apelo’ ao Executivo, para chamar à 
reivindicação do grupo de artistas 
que têm planos para o local, inclu-
sive de preservação.

Ponto positivo
O presidente da Câmara de Lore-

na está tramitando com um projeto 
educacional, no mínimo inusitado; 
trata-se de um programa que institui 

Teste Vocacio-
nal aos alunos da 
rede pública de 
ensino, com a fi-
nalidade de dire-
cionar os alunos 
em suas futuras 
vidas profissio-
nais. Boa parte 
da classe docen-

te da cidade aprovou a inciativa de 
Fabio Longuinho, que mais uma vez 
pontua com medidas importantes e 
inteligentes.

In loco
O prefeito Thales Gabriel acom-

panhou in loco o processo licitatório 
para escolha da construtora que vai 
construir o Hospital Regional em 

Cruzeiro. O certame ocorreu nesta 
segunda-feira nas dependências do 
Governo do Estado, onde das qua-
tro empresas participantes, já foi 
possível conhecer a vencedora. A 
boa notícia é que não houve impug-
nações por parte das concorrentes, 
possibilizando o início das obras 
neste primeiro semestre.

R$ 116 milhões
A ideia de Thales Gabriel em 

acompanhar de perto os trâmites 
da licitação para construção do Re-
gional em Cruzeiro tem sido vista 
como uma luta contra o tempo. O 
prefeito sabe a importância de 
iniciar as obras antes do período 
eleitoral, para se evitar atrasos e 
contratempos. Com investimento 
na ordem de R$ 116 milhões, o 
prédio vai contemplar, além da parte 
administrativa, 200 leitos – sendo 
40 destinados a UTI e demais espa-
ços necessários. Integrou também 
a equipe de Thales em São Paulo 
sua secretária de Saúde, Imaculada 
Conceição, oportunamente para 
traçar metas com o diretor técnico 
do setor de edificações do Estado, o 
engenheiro Yukio Kitamura.

Norberto Moraes

Pedro Sannini

Fabio Longuinho

Yukio Kitamura, Imaculada e Thales Gabriel Pinda reforça necessidade de cadastro no 
E-SUS para garantir atendimento na saúde
Trabalho da Prefeitura cumpre exigência feita pelo Ministério da Saúde

Para atender uma norma fe-
deral, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, recente-
mente, que os moradores que 
fazem uso da rede pública de 
saúde devem fazer cadastro no 
E-SUS (aplicativo do Ministério 
da Saúde) para assegurar o 
atendimento gratuito. O recadas-
tramento garante à população o 
atendimento gratuito em qual-
quer unidade de saúde pública 
do país, além de contribuir para 
o diagnóstico e estatísticas.

Dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística) 
apontam que Pindamonhangaba 
possui 171,8 mil habitantes. 
Destes, somente 113,2 mil estão 
cadastrados no E-SUS, o que cor-
responde a 65,8% de todo o povo.

A expectativa do Município 
é de aumentar o percentual e 
estar alinhado aos parâmetros 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

exigidos pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde). Para os 58 mil mora-
dores sem cadastro, a orientação 
é buscar uma unidade de saúde 
para concluir o procedimento. 
Até mesmo aqueles que possuem 
convênio médico, ou que arquem 
com suas despesas médicas de 
forma particular, devem se cadas-
trar, pois o cadastro é referente ao 
sistema de saúde como um todo.

“É importante que todos co-
laborem com esta exigência do 
Ministério da Saúde, pois é uma 
das formas que o SUS tem para 
levantamento populacional, es-
tatístico, e também para definir 
parâmetros de repasse de me-
dicamentos, vacinas, insumos e 
recursos para a saúde. Com base 

nesses dados é que o SUS baliza 
todas as suas transferências. Desta 
forma, se tivermos um menor nú-
mero de pessoas cadastradas do 
que a população total da cidade, 
podemos receber menos insumos, 
e os recursos serão insuficientes 
para o que precisamos”, justificou 
a secretária interina de Saúde, Ana 
Macedo.

O processo pode ser feito de 
segunda à sexta-feira, dentro do 
horário de atendimento das uni-
dades de saúde (das 7h às 13h 
e das 13h às 16h). É necessário 
que os moradores apresentem 
documentos originais ou cópias 
de RG, CPF, comprovante de ende-
reço e Cartão SUS. Quem não tiver 
o cartão poderá obtê-lo na hora.
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 014/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 62/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, 
EM TODAS AS SUAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E SETORES, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

 Abertura: 08/03/2022 – Sessão Pública: 22/03/2022 – 09h30min. 
 

 O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.                                          

Cruzeiro, 07 de março de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 06/2022 – PROC. Nº 67/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo empreitada por menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
para a pavimentação asfáltica da Avenida Brasil, Bairro Cidade Industrial – trecho 1, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do 
dia 25 de Março de 2022, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

 Tomada de Preços Nº 07/2022 – PROC. Nº 68/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
para obra de infraestrutura - muro de contenção ribeirão mandi e drenagem pluvial – vila 
passos, município de Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão 
de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 24 de Março de 2022, na Prefeitura Municipal 
de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria 
- Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

Adequação salarial de professores a piso 
nacional é questionada na Câmara de Guará
Impacto pode afetar orçamento de Soliva; Sindicato teme que reparação para o setor não seja realizada

O piso salarial para pro-
fissionais do magistério 
público da educação básica 
foi reajustado em 33,24%, 
após autorização feita pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). Com a aprovação, o 
piso, valor mínimo que deve 
ser pago aos professores da 
rede pública em jornada de 
quarenta horas semanais, 
passa a ser R$ 3.845,63. Na 
Câmara de Guaratinguetá, 

o vereador Pedro Sannini 
(PSC), questionou a Prefei-
tura sobre o impacto finan-
ceiro que a adequação vai 
gerar aos cofres públicos e 
a concessão do reajuste aos 
professores.

Em fevereiro deste ano, 
Bolsonaro optou por con-
ceder o reajuste acima de 
33% nos salários, após ouvir 
pedido de governadores e 
prefeitos para adequar os 
salários em 7%. “Havia sim, 
muitos pedidos de chefes de 
executivo estaduais e mu-
nicipais querendo 7%. Con-

versei com Milton (Ribeiro, 
Ministro da Educação). O 
dinheiro de quem é? Quem 
repassa esse dinheiro para 
eles? Somos nós, Governo 
Federal”, citou o presidente, 
em conteúdo postado no site 
do Governo Federal.

A adequação recai so-
bre os municípios, que vão 
precisar se estruturar para 
conceder o reajuste sem 
exceder os percentuais má-
ximos de pagamentos com 
folhas salariais, nem ferir 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Em Guaratingue-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

tá, Pedro Sannini levou o 
assunto para a Câmara e 
questionou a Prefeitura 
sobre a adequação salarial 
dos professores.

“... isso porque o aumen-
to da folha de pagamento 
dos professores pode levar 
municípios e estados pró-
ximos do limite máximo 
de despesa com pessoal”, 
destaca o parlamentar, em 
trecho do requerimento. “O 
impacto financeiro que esta 
correção do piso salarial do 
Fundeb (Fundo Nacional 
de Educação Básica) pode 

gerar problemas de recur-
sos, na avaliação da CNM 
(Confederação Nacional dos 
Municípios), que calcula que 
o novo piso do magistério, 
também pode levar ao des-
cumprimento de preceitos 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, concluiu.

Preocupação – O Sisemug 
(Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratingue-
tá) aguarda o posicionamen-
to da Prefeitura referente à 
adequação do piso nacional. 
“O Governo Federal repassa 
a verba para as prefeituras e 
os prefeitos estão alegando 
isso (que não conseguem 
reajustar em 33% e adequar 
ao piso nacional), mas o 
Governo repassa para eles. 
A gente entende que eles 
(prefeituras) teriam que 
pagar, a gente está cobran-
do a Prefeitura para que 
ela faça o repasse de 33%. 
Fora isso vamos tentar uma 
ação na Justiça para manter 
esse percentual, que seria 
do piso nacional”, afirmou 
o presidente do Sindicato, 
José Eduardo Ayres.

Guaratinguetá tem cer-

ca de 840 professores na 
rede municipal de ensino 
que aguardam posiciona-
mento da Prefeitura. Na 
segunda-feira, dia 7, Sindi-
cato e Prefeitura tiveram 
uma reunião para definir 
o reajuste salarial para os 
servidores públicos em ge-
ral, e a adequação ao piso 
nacional para professores 
também entrou na pauta das 
discussões.

O requerimento de Pedro 
Sannini foi encaminhado 
para as secretarias de Edu-
cação, Administração e Fa-
zenda e tem prazo de 15 dias 
para respostas. A secretaria 
de Educação foi procurada 
pelo Jornal Atos e informou 
que essa pauta seria tratada 
com o gabinete do prefeito 
Marcus Soliva (PSC) e as se-
cretarias de Administração e 
Fazenda. O departamento de 
Comunicação da Prefeitura 
também foi procurado e 
informou que ainda não há 
definição sobre a adequação 
para professores ou reajuste 
para servidores, e que assim 
que o assunto for definido, a 
imprensa será comunicada.
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Lorena quer ampliar videomonitoramento aos 
bairros com R$ 100 mil para novas câmeras
Recurso já liberado aos cofres públicos deve ser licitado neste mês; seis pontos podem ser beneficiados
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Para reforçar a segurança 
pública, Lorena deve instalar 
novas câmeras até o próxi-
mo mês. Contemplada com 
uma emenda parlamentar de 
R$ 100 mil, a cidade estuda 
pontos estratégicos para 
instalar os equipamentos. 

Com o recurso proveniente 
de uma emenda parlamentar 
do deputado estadual Danilo 
Balas (PL), a Prefeitura pla-
neja adquirir seis novas câ-

meras. Atualmente, Lorena 
conta com 35 aparelhos es-
palhados pelos bairros e nos 
quatro portais principais aos 
acessos do município.

De acordo com o secretá-
rio de Segurança Pública, 
Alfredo Pereira, o recurso 
está depositado na conta 
do Executivo e deve ir para 
licitação neste mês. Já os 
locais que serão contem-
plados seguem em estudos 
avançados, e possivelmente 
três definidos, como pró-
ximo ao Grupo dos Esco-
teiros no bairro Vila Geny; 

proximidades do Campo do 
Brasil, no Cidade Industrial 
e outra câmera para a entra-
da do Cabelinha. “Estamos 
sinalizando essa situação, 
se tem todo o suporte para 
receberem os equipamen-
tos. Foram mandadas todas 
as documentações e agora 
fui avisado que vai para a 
licitação. Acredito que em 
março, no mais tardar em 
abril, nós já teremos essas 
câmeras instaladas”.

Ainda sem data definida 
pelo Estado, Lorena tam-
bém deve receber mais sete 

Rafaela Lourenço
Lorena 

câmeras, que serão licitadas 
pelo programa Viva o Vale. 
A intenção do governo es-
tadual é criar o cinturão 
de videomonitoramento 
em toda a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), 
como anunciado em maio 
de 2021.

Pereira destacou o rece-
bimento de documentos do 
Estado, na última semana, e 
que o Cinturão também deve 
contemplar as principais 
entradas do município, que 
atualmente contam apenas 

com os portais de leitura 
de placas de veículos, como 
nas avenidas Targino Vilela 
Nunes, Dr. Peixoto de Castro 
e Thomas Alves Figueiredo.

Para o chefe da pasta, o in-
vestimento em câmeras ten-
de a reduzir a criminalidade, 
inibindo os infratores. “Isso 
é estatística, porque você 
filma um crime e a pessoa 
é levada para a delegacia, 
depois é processada. E uma 
filmagem não tem como 
o cara falar que não é ele, 
então é uma prova robusta 
que temos em mãos”, frisou.

Outra intenção para 2022 
é a abertura de um concur-
so público para ampliar o 
contingente da Guarda Civil 
Municipal. Hoje, Lorena 
conta com 19 agentes e 
mais de oitenta pontos de 
fiscalização, apenas de pa-
trimônios públicos. Segundo 
Pereira, o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) sinalizou 
positivamente, mas o pro-
cesso seletivo ainda segue 
em estudos de impacto 
financeiro e necessidades 
para definição de vagas e 
lançamento de edital.

Polícia prende dois envolvidos em onda criminosa de Cruzeiro
Acusados são capturados depois da DIG publicar identidades na internet; outros três homens continuam foragidos

Menos de uma semana 
após divulgar nas redes 
sociais as identidades dos 
cinco criminosos mais pro-
curados de Cruzeiro, a Polí-
cia Civil conseguiu capturar 
dois deles na segunda-feira 
(7). Além de participarem 
de homicídios, eles são 
acusados de publicarem 
na internet a lista dos pró-
ximos rivais que seriam 
executados.  

Tentando prender os res-
ponsáveis pela onda de vio-
lência que a cidade enfrenta 
desde o ano passado, a DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais) de Cruzeiro postou 
em sua página no Facebook, 
na quarta-feira (2), os nomes 
e as fotos de membros de 
quadrilhas envolvidas numa 

disputa sangrenta, que con-
tribuiu para que o município 
tivesse 42 assassinatos em 
2021. De acordo com a 
apuração da Polícia Civil, 
o conflito é motivado por 
vingança e pelo controle do 
tráfico de drogas. Os grupos 
criminosos são divididos 
pelos bairros de Itagaçaba, 
Vila Batista, Vila Loyelo e 
Vila Romana. 

A iniciativa da DIG surtiu 
efeito já que informações 
anônimas contribuíram para 
que dois dos procurados 
expostos na internet fossem 
presos na segunda-feira. 
Apontados como membros 
da mesma facção e autores 
de homicídios no Vila Loye-
lo, foram capturados, João 
Vitor Nascimento e Nicolas 
da Silva. Agora, a Polícia Ci-
vil tenta reunir informações 
que levem à prisão do ter-
ceiro integrante do grupo, 

Da Redação 
Cruzeiro 

Thales Henrique Almeida.
Seguem também foragidos 

os dois membros de outra 
quadrilha, Bruno Correia e 
Eduardo Florentino, que são 
acusados de assassinarem 
um morador do Itagaçaba. 
Os nomes das vítimas e as 
circunstâncias de suas mor-
tes foram preservadas pela 
Polícia Civil, que apura ain-
da a participação de outros 
criminosos nos casos. 

Segundo a DIG, os cinco 
são acusados de utilizarem 
perfis falsos no Facebook 
para publicarem imagens 
dos jovens que seriam exe-
cutados na cidade. Após 
os alvos serem abatidos, 
as listas eram atualizadas 
com a marcação da letra X, 
em vermelho, nas fotos das 
vítimas. Inclusive, os nomes 
dos procurados constam na 
lista da quadrilha rival. 

Os moradores da RMVale 

(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) que tiverem infor-
mações sobre o paradeiro 
dos três acusados restantes 
podem fazer a denúncia 
anônima à DIG de Cruzeiro, 
pelo telefone: (12) 3143-
7253. 

A expectativa da Polícia 
Civil é que a captura dos 
criminosos contribua para 
evitar novos assassinatos 
no município, que de acordo 
com dados da Secretaria de 
Segurança Pública, regis-
trou cinco casos apenas em 
janeiro.

Lista dos ainda foragidos em Cruzeiro, que tenta prender membros de quadrinha; alto índice de criminalidade


